
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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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



Verwen jezelf en laat een tweede persoon gratis meegenieten*

*De eerste persoon betaalt € 120,-, de tweede persoon betaalt niets.

€ 120,-
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WIMPERLIFTING & WENKBRAUWSTYLING
Wil jij ook een open blik zonder make up te hoeven dragen? 

WAARDEBON

1  Mooi in vorm zetten van wenkbrauwen   
 met wax

2  Liftend en ontzwellend oogmaskertje

3  Wimperkrulling

4  Verven van wimpers 

5  Styling van wenkbrauw met    
 wenkbrauwfi ller
 (normaal € 230,- voor 2, nu € 120,-)



Hoogstraten
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
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste mensen is 
het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen vol frisse moed, maar 
er zijn ook heel wat mensen die hier minder enthousiast van worden. 
Behoor jij tot die laatste groep? Dan heb je misschien wel last van de 
vakantieblues. Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan Goossens. Hij 
staat te trappelen om deze maand weer het theater in te gaan met zijn 
show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview dat we met hem hadden. 
Goede tip voor als jij wel last hebt van zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: 
reserveer kaartjes voor deze show. Dan heb je iets om naar uit te kijken en 
daar word je automatisch een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt voor onze 
bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan ook enthousiast en 
delen maar al te graag hun inspirerende verhalen. Nieuwsgierig? Blader 
dan snel verder!

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.

VOORWOORD/SEPTEMBER

Inhoud
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gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLAN
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiefoto's hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start.  

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie leuk 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een 
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

98



Nick wordt meteen enthousiast als hij het 
over ‘zijn’ hotel heeft. “Het is zo’n mooie 
uitdaging om een hotel als dit op de kaart 
te mogen zetten en te zien dat we daar 
met het hele team ook bijzonder goed in 
slagen”, vertelt hij. “Met Boutique Hotel Ter 
Zand hebben we een uniek hotelconcept 
neer weten te zetten op een unieke locatie.” 
Uniek aan het concept zijn onder andere de 
32 Garden Suites die zich verspreid over het 
terrein bevinden. En ook de 53 kamers in 
het hotel zelf vormen een goede reden om 
hier vaker terug te keren. “Ze zijn sowieso 
gloednieuw en van alle mogelijke gemakken 

Culinair 
onthaasten 
in Zeeland
Op een unieke locatie in Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand van Westerschouwen, 
vind je sinds circa anderhalf jaar het luxe Boutique Hotel 
Ter Zand. “De perfecte plek om uit te waaien en culinair 
te onthaasten aan de Zeeuwse kust”, aldus operations 
manager Nick Peeters.

voorzien. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier 
bovendien toch aan als een kleinschalig 
hotel waar je als gast alle aandacht krijgt 
die je verdient.” Dat laatste lijkt overigens 
niet alleen zo, het is ook daadwerkelijk het 
geval volgens Nick. “Iedereen die bij ons 
werkt heeft oog voor onze gasten.”

Faciliteiten
Los van de luxe kamers en Garden 
Suites, kunnen de gasten van Boutique 
Hotel Ter Zand nog gebruikmaken 
van diverse andere faciliteiten. “Zo 
verhuren we fi etsen voor onze gasten 
waardoor ze heerlijk de omgeving kunnen 
verkennen en ook zijn gasten (van binnen 
en buiten het hotel) welkom in ons 
restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten.” Daarnaast kunnen 

BRUISENDE/ZAKEN

ze gebruikmaken van de wellness en de 
fi tness die zich op slechts tweehonderd 
meter van het hotel bevinden. “Dit alles 
maakt het tot het perfecte hotel voor 
leisure gasten, maar ook zakelijke gasten 
zijn bij ons meer dan welkom.”

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede(NL)
Tel. +31 111-764799
Operations manager: Nick Peeters
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

HET PEREFCTE HOTEL 
VOOR ZOWEL 

LEISURE GASTEN ALS 
ZAKELIJKE GASTEN

1110



www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren bij 
de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om de 
hoek? Met de Union Flow 
cruise je soepel door de 
stad. Met deze 
lichtgewicht, aluminium 
fi ets steel jij 
gegarandeerd de show! 
www.union.nl

Scan 
de 

QR-code

Heerlijke
nazomerBRUIST

Deals
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.

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
(H)eerlijke cheeky Sauvignon, tropisch en 
verfrissend, tjokvol citrus. Crispy en opwekkend, 
met aroma’s van granny smith en passievrucht. 
Iedere slok doet verlangen naar de volgende. Al 
met al een sappige Sauvignon met een 
dorstlessende afdronk.

www.thegoodwine.nl TAG #WIT

SHOPPING/NEWS

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

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

VAN 
€ 49.95

NU VOOR   
€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN
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KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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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. 
14



DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders 
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Belgen 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.
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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
1716



De zon breekt stilaan echt 
door waardoor ook je interieur 
aan een opfrisbeurt toe is.
In de decoratie is het thema 
voor deze zomer met een 
vleugje retro. Vooral gele tinten 
komen fel terug voor een vrolijke 
en zonnige touch. Als je dit 
kleurenpalet mixt met crème 
en beige oogt het fris en warm 
tegelijk. Boterzachte tinten met 
energieke oranje, rozige accenten 
en een vleugje goud. 

Ontdek deze zachte tinten 
in de nieuwe gordijn- en 
behangcollecties in onze winkel.

EEN NIEUW SEIZOEN, 
NIEUWE KLEUREN

#tipvanElien! 

Sint Lenaartsebaan 115, Malle
info@interieurpuntRenders.be

0032 3 290 36 50
www.interieurpuntRenders.be

R A A M D E C O R AT I E

I N T E R I E U R D E C O R AT I E

B E H A N G  E N  V E R F

TA P I J T E N

K L E U R A D V I E S

1918



Meibloemlei 6
2900 - Schoten
hallo@medilodge.be
+32 3 658 23 34

0475 829798

www.medilodge.be

In het groen en omringd door een 
team van medische professionals.
De medische en paramedische wereld speelt 
zich vaak af in een kille en afstandelijke setting. 
Ons doel is om dit te doorbreken en de patiënt
weer voorop te zetten. De geest en het 
menselijk lichaam komen het best
weer tot bloei in een serene 
omgeving. Omringd 
door een team 
professionals 
die samenwerken 
onder hetzelfde dak.

Psychologen

Huisartsen

Verpleging

Orthopedagogen

Kinesitherapeuten

Prikcentrum

Logopedisten

Meibloemlei 6
2900 - Schoten
hallo@medilodge.be
+32 3 658 23 34

0475 829798

www.medilodge.be
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Consultatieruimtes 
beschikbaar, 

contact via mail

gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Gent Festival van Vlaanderen is een 
internationaal muziekfestival dat 
kiest voor kwalitatief klassiek in 
haar puurste vorm, maar ook de 
grenzen van klassiek opzoekt met 
tal van creatieve formats. Zo is er 
OdeGand, het jaarlijkse startschot 
van Gent Festival, dat is uitgegroeid 
tot een adembenemend en 
avontuurlijk stadsfeest. Jaarlijks 
trekt Gent Festival ruim 50.000 
bezoekers met een gedurfd 
programma van klassiek en 
wereldmuziek tot jazz. Jong 
aanstormend talent en wereldbe-
roemde artiesten delen hun passie 
en virtuositeit met zowel de 
melomaan als de prille muziekont-
dekker. Dit jaar staan er van 10 tot 
en met 30 september maar liefst 
180 concerten op het programma 
waar ruim 1.500 (inter)nationale 
artiesten aan meewerken. 
www.gentfestival.be

 AGJE UIT
GENT FESTIVAL 
VAN VLAANDEREN

FILMPJE KIJKEN
SPEAK NO EVIL
Tijdens een vakantie in Toscane raken een 
Deens en Nederlands gezin met elkaar 
bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze 
besluiten om elkaar na de vakantie nog een 
keer op te zoeken. Het duurt echter niet 
lang voordat de reünie uit de hand begint te 
lopen, als blijkt dat de Nederlanders zich 
op vakantie anders voordeden dan ze in 
hun eigen omgeving werkelijk zijn. Het 
Deense gezin bevindt zich in een benarde 
situatie in een huis van mensen waar ze 
zich volledig in hebben vergist en waarvan 
ze wensten dat ze er nooit binnen waren 
gestapt... SPEAK NO EVIL is vanaf 14 
september te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

ZZYYXXWWVV
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Beemdenstraat 5, 2340 Beerse
+32 (0) 478 54 24 96
www.devryservice.be

Kom tot rust in 
de badkamer 
van uw dromen

Droomt u van een moderne en 
comfortabele badkamer? Dan 
zijn wij, De Vry Service uit 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!

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.
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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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• 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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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug.”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst op 
Theater.nl.
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Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij 
Ecofl ames zijn. We zijn gespecialiseerd 
in de verkoop en installatie van diverse 
soorten kachels en haarden in alle stijlen.

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u 
meer informatie? Kom bij ons langs of 
neem contact op.

Bij Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels. 
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091
info@ecofl ames.be  |  www.ecofl ames.be

Wij houden uw energie laag!
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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

3332



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. vergeten. Dompel 
je onder 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 in 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 aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
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.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood 
verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk 
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 

de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons fi er maakt over ons 
ambacht en dat is de garantie die u krijgt.

Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar testen 
en steeds verder verfi jnen van onze procedés en 
materiaalkeuzes weten wij hoe uw perfecte juweel 
eruit ziet. In goud of zilver, eenvoudig in design of 
tijdloos: wij zetten de beste kwaliteit voorop. Daar mag 
u op rekenen.

Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij 
voorop in alles wat we doen. Daarom behandelen 
wij uw juwelen met zorg, toewijding en ambacht. 
Meer dan 50 jaar ervaring garandeert steeds betere 
procedés en de juiste materiaalkeuze. We praten 
samen over het design dat bij u past. En ook 
na aankoop kan u bij ons terecht voor advies 
en service.

Bij het ontwerpen van uw juweel luisteren wij eerst 
naar uw verhaal. Ook met uw oud goud kunt u 
trouwens bij ons terecht; wij verwerken het tot een 
nieuw ontwerp. Of we begeleiden u in uw keuze 
uit ons uitgebreide assortiment aan juwelen.
Uw juwelen krijgen bij 
ons een nieuw leven: we 
beslissen samen over elke 
aanpassing en herstelling 
van uw juweel of uurwerk 
en herstellen zelfs 
klokken (maak hiervoor 
een afspraak met de 
klokkenmaker).

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

Parodontitis
Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

Ontstoken tandvlees voorkomen
Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 



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)

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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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 
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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

“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
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Van Gorp Projects  |  Handelslei 224, Zoersel  |  03 384 06 00  |  www.vangorpprojects.be

VAN GORP PROJECTS, STERK IN VERZORGD WERK
zonwering • rolluiken • outdoor living • raamdecoratie

Zonder problemen op maat geleverd en aangepast aan de bestaande situatie 
Open Ma, Di, Do & Vr: 10u-17u  |  Za 10u-16u  |  Wo & Zo: Gesloten

25 JAAR 

ERVARING

DE VAKMAN IN 

UW STREEK

Laat je nagels 
weer schitteren!

HOGEBAAN 71 2960 ST-JOB-IN’T-GOOR  |  04 77 31 45 65
              BELLEMAINBRENDA   |  OP AFSPRAAK WWW.BELLEMAIN.BE

Met meer dan 15 jaar ervaring breng ik gel of gellak 
op een zo natuurlijke mogelijke manier aan. 

Maak nu 
een afspraak

Neem een kijkje op

www.dekempenbruist.be

Check ook
onze website!
ALLE MAGAZINES ONLINE LEZEN  |  LEKKER PUZZELEN
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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PUZZELPAGINA 1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van België in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 
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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 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek 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 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

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

www.vanmossel.be

Betrouwbare auto's met ervaring !
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