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Wij  zij n De Gele Flamingo, een 
online baby en kids concept store 
die bestaat uit een leuk team van 
mama’s. Bij  ons vind je de grote 
merken, maar we willen je vooral 
inspireren en onderdompelen in 
unieke producten, organische kle-
ding en hippe musthaves. Vergeet 
ook zeker het ruime aanbod houten 
speelgoed niet. Een geboortelij st 
bij  ons aanmaken doe je makkelij k 
zelf online.

Gewoon vanuit je luie zetel produc-
ten toevoegen en verwij deren. Heb 
je toch graag wat extra advies? 
Maak dan zeker een afspraak in 
onze showroom. Bij  het samenstel-
len van je geboortelij st delen we 
dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krij gt bij  het zien van je lij st en een 
nog blij er gevoel wanneer al die 
pakjes thuis geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij  afsluit

Beheer je lij st 
makkelij k zelf

geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 
GEBOORTELIJ ST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD   - BABYBJÖRN 

CAM CAM  - COCO & PINE - 
JELLYCAT - JOLLEIN - TIMBOO  

ERGOBABY - LIEWOOD 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJ N

AFSPRAAK MAKEN?

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJ SCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?
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Vaartdijk 15/3V2 I 2960 Brecht I +32 3 291 49 86
info@totalbeautyconcept.be I www.totalbeautyconcept.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

Handen en voeten krijgen heel wat te verduren, zeker tijdens de herfst 
en winter. Het koude en wisselende weer maakt dat de huid sneller 
uitdroogt en meer voedingsstoffen nodig heeft. Bovendien dragen 

we in de winter vaak gesloten schoenen. Onze voeten kunnen minder 
goed ventileren of zitten te hard gekneld. Vaak is dit een oorzaak voor 

schimmels en kalknagels. 

Daarom is de lente een ideaal moment om een weldoende 
manicure en pedicure aan te bieden. Met de professionele verzor-

ginsproducten van LCN heb je alles in huis om op alle behoeftes van 
je klanten in te gaan. Als kers op de taart kan je finaliseren met een 

trendy kleur uit een van onze nieuwe collecties. 
Happy klant, happy you!

Welkom lente! 
Tijd voor mooi verzorgde handen en voeten

Shop alle producten op www.totalbeautyconcept.be

TBS_advertentie_Kempen_Bruist_april_2020.indd   2 06/03/2020   09:55



VOORWOORD/MEI

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.

Bruisende lezer,

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat jullie 
ook deze maand (en de komende maanden) gewoon kunnen 
genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor jullie 
hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks leven 
weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook in deze 
nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet alleen, we 
hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! Wat? Blader verder 
en lees het zelf! 

Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Floortje Thieleman
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op Facebook.com/dekempenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Kempen 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines 
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299

COLOFON

BRECHT

MALLESINT-JOB-IN-’T-GOOR

DE KEMPEN

BELGISCHE 
GRENSSTREEK

BRASSCHAAT

SCHILDE-SCHOTEN-
‘S-GRAVENWEZEL

Inhoud

16
27

10

23

8

23

12

win



EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN

8



De coronacrisis weegt zwaar op ondernemers, ook in Malle. 
Naast federale en Vlaamse steun wil ook de gemeente Malle haar 
ondernemers een hart onder de riem steken. Schepen voor lokale 

economie, Dries Van Dyck legt uit hoe.

“Wij geloven in duurzame oplossingen op 
lange termijn. Malle is een ondernemers-
vriendelijke gemeente, nu en in de toekomst. 
Er zijn bij ons bijvoorbeeld al jaren geen 
lokale bedrijfsbelastingen. En in ons 
meerjarenplan staan verschillende acties, 
waaronder de campagne ‘Ik koop in Malle’, 
om ons ondernemersklimaat nog te 
verbeteren. Onze ondernemers mogen erop 
rekenen dat we er alles aan doen om hen 
door deze moeilijke periode te helpen met 
het oog op de toekomst.”

“Het gemeentebestuur wil niet op korte 
termijn denken, maar wel op lange termijn 
impact creëren door duurzame oplossingen 
voor te stellen op maat van onze verschillende 
ondernemers. Zodra het kan, gaan we in 
gesprek met zoveel mogelijk ondernemers. 
We lanceerden intussen een oproep naar 

voorstellen voor ondersteunende maatregelen via:
www.malle.be/coronanieuws-voor-ondernemers.”

2021: JAAR VAN DE LOKALE ONDERNEMER
Het college van burgemeester en schepenen besliste intussen al 
om 2021 uit te roepen tot Jaar van de Lokale Ondernemer. Dries 
Van Dyck licht de beslissing toe: “Zoals we dat in 2020 doen voor 
zorg, willen we in 2021 doorheen heel de werking van de 
gemeente extra focus leggen op alle aspecten van lokale 
economie en ondernemers in Malle in de kijker zetten. Want ook 
onze ondernemers zijn van vitaal belang voor Malle. Vandaag, 
morgen, maar ook op lange termijn!”

Dries Van Dyck
schepen voor lokale economie  
www.malle.be

Malle wil ondernemers 
hart onder de riem steken

GEMEENTE/MALLE
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  Stay home and
       stay safe

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

              

winwin

Bäckström
  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. 
Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke 
actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
1 van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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 
van onze bruisende ondernemers.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Waan je op Ibiza in Antwerpen

Liv'in Room 121 is 
ontstaan uit een grote 

eigen passie voor 
interieur en decoratie. 
De jarenlange ervaring 

als styliste hielp mij 
bij het inrichten van 

Liv'in Room 121! Eigen 
sourcing in tal van 

continenten, het selectief 
zoeken naar unieke en 

authentieke producten met 
persoonlijkheid en karakter 

staan centraal. 

Stap bij Liv'in Room 121 
binnen en het 'WAUW- 

gevoel” overvalt je!

“Kom zeker eens langs!”
Ann & haar teamliv_in_room_121

1514



DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

Sint Lenaartsebaan 115, Malle    |    info@interieurpuntRenders.be    |    0032 3 290 36 50

INTERIEURARCHITECTUUR
& INTERIEURINRICHTING

alle raamdecoratie
kleuradvies aan huis

behang en verf
tapijten

decoratie

NIEUW!
Advies op afstand
Check onze website!

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

www.interieurpuntRenders.be

1716



€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is 
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek 
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en 
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u 
graag advies over de beste behandeling voor u!

Graag vertellen onze adviseurs op onze 
consultlocaties in Antwerpen en Gent u  
meer over de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over ons en onze 
behandelingen verwijzen we u graag naar 
onze website www.transhair.nl. Graag tot 
ziens bij Transhair!

Overweegt u een haartransplantatie?

OP VERTOON VAN DIT MAGAZINE KRIJGT U 

250 euro korting* 
OP UW BEHANDELING

Transhair 
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair 
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair 
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl 
073 - 68 47 311

* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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GRATIS L-carnitine 
vetverbrandende 

drank bij 
aankoop 30 €

Actie geldig tot 
31/05/2020 

bij afgifte van deze bon.
1 bon per klant, niet 
cumuleerbaar met 

andere acties.

Met succes afvallen?

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en wij 
maken ze haalbaar voor u. Bovendien is onze uitgebreide 
begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:
•  Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en  
 voedingssupplementen
•  Persoonlijk plan
•  Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 
 professionele dieetcoach
•  Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud
•  Ook gespecialiseerd in sportdieet
•  6 dagen op 7 geopend
•  Ook na het bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!

Meer info of bestellingen: www.proti-balance.be

Bij Proti Balance kunnen onze professionele dieetcoaches 
u helpen in uw strijd tegen de overtollige kilootjes.

Openingsuren:
Maandag & donderdag: 
09:00 tot 18:00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 
10:00 tot 18:00
Zaterdag: 
09:00 tot 17:00
Zondag gesloten

U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel | Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar

Nieuw! Nu ook 

in Turnhou
t!

Ontdek de persoonlijke 
aanpak van Proti Balance!
Nu meer dan ooit hebben we geleerd hoe belangrijk 
het is om in onze gezondheid te investeren. En een 
goede gezondheid hangt samen met een gezond 
voedingspatroon en een lichaam in balans.
Niet iedereen kan die balans zelfstandig vinden en 
behouden, maar gelukkig kan je dan beroep doen op 
de professionele dieetcoaches van Proti Balance.
 
Bij Proti Balance luisteren we al jarenlang naar de 
problemen waarmee de meeste mensen worden 
geconfronteerd in het dagelijks leven; de valkuilen in 
hun beroep, gezinsleven, maar ook nu tijdens zo’n 
verschrikkelijke moeilijke periode van niet buiten 
mogen komen. Daardoor weten we dat ieder individu 
uniek is en dus een persoonlijke begeleiding nodig 
heeft om hun problemen te overwinnen. Om die 
begeleiding toegankelijk te houden, bieden we deze 
gratis aan voor al onze klanten, zelfs na het bereiken 
van hun doel. Zo zijn de resultaten gegarandeerd 
beter en blijvend zichtbaar. Daar streven onze 
dieetcoaches naar, samen met u!
 
Kom langs en ontdek zelf wat wij voor u 
kunnen doen!
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BINNEN/BUITEN

Faye krijgt de mogelijkheid een eigen leven te 
leiden, los van psychiatrische inrichting Groot 
Loenen. Dan kruist Mika Priens haar pad, een 
ex-militair met ptss die zijn vrouw en kind zou 
hebben vermoord. Hij overtuigt Faye van zijn 
onschuld en ze besluit hem te helpen. Samen 
met een medepatiënt gaat Faye op onderzoek 
uit, waarbij ze stuiten op de onverklaarbare 
dood van enkele oud-collega’s van Mika. 
Heeft Mika hiermee te maken? En is hij echt 
onschuldig? Of is hij door experimentele 
behandelingen zijn realiteitszin kwijtgeraakt 
en een moordenaar geworden?
IN VRIJE VAL van Corine Hartman is vanaf 
28 mei verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
IN VRIJE VAL

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen bijvoorbeeld eens op
sportadvies.decathlon.be

F     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

Antwerpsesteenweg 325, Malle  |  +32 (0)3 311 65 97  |  info@rijwielenhermans.be  |  www.rijwielenhermans.be

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

KLAAR VOOR 
   DE ZOMER?

Onze ruime toonzaal is tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek in 
deze coronatijden. 

Toch graag een nieuwe fiets voor een sportieve zomer? 
Breng een bezoekje aan onze nieuwe webshop www.rijwielenhermans.be. 
Voor bijkomend advies mail naar info@rijwielenhermans.be of 
bel 03-311 65 97.

Wij helpen je graag in het maken van de juiste keuze. Indien gewenst 
is levering aan huis mogelijk!
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Rustoord De Meibloem is een 
ROB (Rustoord voor Bejaarden) 
gelegen in de rustgevende 
omgeving van het Koningshof te 
Meibloemlei 6, 2900 Schoten. 
Wij staan voor een persoonlijke 
aanpak bij de verzorging van de 
bejaarden. Kwalitatieve verzorging 
in een rustiek kader. Bejaarden 
met categorie: O, A (KATZ-schaal) 
kunnen terecht in het rustoord.

Het rustoord wordt uitgebaat door 
Ann Bolders en biedt plaats aan 12 
bejaarden. Door het beperkt aantal 
bewoners genieten zij elk van een 
persoonlijk en rustige aanpak.

“Doordat we zo kleinschalig 
zijn, worden onze bewoners 
geen nummer. Mensen hoeven 
bijvoorbeeld niet vroeg op te staan 
om gewassen te worden omdat we 
anders ons werk niet rond krijgen, 
hier heerst geen hoge werkdruk. 
Wil iemand aan tafel eten of wat 
drinken met andere bewoners? Dat 
kan. Willen ze liever op kamer hun 
kamer blijven? Ook prima.”
“Waar ik moeite mee heb, is hoe 
er momenteel wordt gekeken naar 
rusthuizen en naar bejaarden. 
Het is vaak big business, mensen 
worden aan hun lot overgelaten, er 
is onvoldoende personeel… Vooral 
de kleinschalige rusthuizen gaan 
tegen die trend in. 

Meibloemlei 6, Schoten      +32 3 658 23 34  |  info@demeibloem.com  |  www.demeibloem.com

De MeibloemDe MeibloemDe Meibloem
Residentie De Meibloem is een kleinschalig rustoord voor 

bejaarden in Schoten. Er is ruimte voor 12 bewoners. 
Het is een open residentie in een rustige omgeving. Wat hen zo 
bijzonder maakt? Uitbaatster en verpleegkundige Ann Bolders 

vertelt: “De Meibloem is een warme omgeving.”

Wij hebben plezier in ons werk, 
nemen de tijd, zorgen graag 
voor onze mensen en leren veel 
van al hun levenservaring. Heel 
waardevol! Bij ons bloeien ze op 
door alle nieuwe sociale contacten 
en wij ondersteunen hen waar het 
moeilijker gaat.”

“Veel mensen zien een rustoord als 
een eindhalte. Dat is het niet. Het is 
een verlenging van de thuissituatie, 
een nieuwe manier van wonen, 
een nieuwe start. Wij trachten hun 
zelfstandigheid zo lang mogelijk 
aan te sporen en we begeleiden 
hen daarin. Dat duurt langer, maar 
het maakt mensen blij. Daar gaan 
we voor.”

Geen eindhalte

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’
Bergsebaan 83  |  2960 Sint-Job-in-'t-Goor  |  0474/49 10 03 
trimsalonvansnoetjestotvoetjes@gmail.com
www.vansnoetjestotvoetjes.be

Laat je troetel weer stralen!
Was jij je hond 

liever zelf? 
Geen probleem!
Huur de doggy 

self wash.

Is jouw hond toe aan een trimbeurt, of heeft 
hij enkel een wasbeurt nodig? Bij trimsalon 
‘van snoetjes tot voetjes’ kan je terecht met 
alle honden, groot en klein!

Spring has arrived!
Time to stop & make yourself ready

“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 naar ieders inner 
and outer beauty balance. Dus 
maak eens een afspraak!”

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

Een heerlijk, gecombineerde behandeling die je helemaal klaar maakt 
voor de lente! De behandeling start met een scrub van de rug, gevolgd 
door een Lente Pakking. Tijdens het inwerken van de Lente Pakking 
worden de benen relaxend gemasseerd en als laatste worden ook de rug, 
nek & schouders helemaal onder handen genomen.

LENTE PAKKINGEN:
COCONUT POWER
Ontspannend voor de spieren door hoog magnesiumgehalte.

GREEN TEA DETOX TIME
Drainerende, ontgi� ende & antioxidante werking.

HONEY BEE
Kalmerende, relaxerende & hydraterende honing-lavendelpakking.

LENTE PROMOvan € 55,-voor slechts € 45,-
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/be

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.be 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.com
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.be

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.belgiebruist.be 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

BRUIST/LIFESTYLE
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7 For All Mankind – Ana Alcazar – Angels Jeans - Avalanche – Black Rose
Citizens of Humanity - Dame Blanche – DL1961 – Esqualo – Herzen’s Kocca
Liu-Jo – Leo&Ugo – Mac – Mos Mosh – Oakwood – Ottod’ame Relish – River 

Woods – Senso – Signe Nature Tramontana Juwelen Les Cordes

Handelslei 3, St. Job in 't Goor  |  03 636 45 60  |  info@boetiekidefi x.be  |  www.boetiekidefi x.be

Boetiek Idefi x is de sfeervolle 
winkel van Carine en haar team. 
Persoonlijk advies & service staan 
hier voorop. Wij helpen je graag 
verder met veel ‘passion for fashion’. 
Je krijgt er stijladvies gratis en met 
een glimlach erbij. En dat allemaal 
in een sfeervol kader.

KLEDING 
Een boetiek voor jong en oud, met 
verschillende stijlen. Van een classy 
outfi t voor een feest tot een casual 
of sportieve look. Een fi jne selectie 
van modieuze labels waar je sowieso 
je gading vindt! Voor een afgewerkte 
outfi t die gegarandeerd een glimlach 
op je gezicht doet verschijnen. 

U kunt vanaf nu online bestellen 
(via Facebook en Instagram) of u 
kunt altijd bellen naar het nummer: 
0472570129. Wij brengen al uw 
leveringen aan huis. BESTEL NU OOK ONLINE!

Creëer een 
tastbare 
herinnering

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

- Marissa Moerman

Met veel liefde en attentie 
giet ik jouw verhaal in een 

persoonlijk beeld. Op dezelfde 
manier creëer ik handgemaakte, 
geurende kaarsen die aansluiten 

bij jouw verhaal.

Ook een persoonlijke bodycasting? Kijk eens op www.soy.be

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  Soy
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting



Marcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

Marcel & Lea,
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

RECEPT/VAN DE MAKERS

Maak roerei van twee eieren en wat peper en zout. Houd dit apart in een kommetje. 
Kook de rijst zo droog mogelijk. Alleen met goed droog gekookte rijst is lekkere nasi 
goreng te bereiden. Laat de rijst goed uitdampen en afkoelen. Je kunt ook rijst van de 
vorige dag gebruiken (dit is zelfs nog beter).

Bak in wat olie de uien, knofl ook, gember, koriander, de gesneden lombok en de trassi 
tot de uien mooi gekarameliseerd zijn. 

Voeg er het (zeer klein gesneden) vlees en de garnaaltjes aan toe en fruit alles nog 
even door. Roer het onderste in de pan goed naar boven en voeg in kleine 
hoeveelheden de rijst en een snufje zout toe, tot alles goed warm en opgebakken is. 
Voeg het roerei toe en sesamolie naar smaak. Maak het gerecht af met een beetje 
sambal en ketjap. 

Garneer de nasi goreng met een gebakken eitje en serveer er naar 
smaak atjar tjampoer, kroepoek oedang, komkommer en tomaatjes bij.

INGREDIËNTEN
6 eieren

peper en zout 
500 gr rijst

olie
200 gr fi jngesneden uien

2 teentjes gesnipperde knofl ook
klein stukje gember

1 theel koriander
2 lombok (minder heet

zonder de zaadjes)
1/2 blokje trassi

400 gr restjes vlees 
(schouderkarbonade, spek,

kip, ham)
garnalen

sesamolie
sambal

1 á 2 eetl ketjap
atjar tjampoer

kroepoek oedang
komkommer en tomaatjes

4 PERSONEN 

Nasi goreng
Marcel en Lea’s favoriet!

Wil je een SodaStream apparaat winnen?
Maak een foto van jouw nasi goreng, deel deze op

 Belgie Bruist en maak kans op zo'n handig SodaStream 
apparaat. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.

Selamat 
makan!

Wil je de geheime 

ingrediënten weten? 

Mail dan naar lea@

nederlandbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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Stijn Streuvelslaan 14 , Malle
0478 / 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 Malle, 
uw professionele aannemer. Wij 
werken uw wensen vakkundig uit 
en realiseren uw droombadkamer 
zonder zorgen. Ondertussen 
bestaan we al 10 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!

Dit jaar hebben we ook een aantal 
belangrijke investeringen kunnen 
doorvoeren om u als klant nog 
beter van dienst te kunnen zijn.

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

Douchen tijdens de verbouwing!
Met het oog op het ontzorgen van onze klanten
komen we uit met ‘Showertime’, onze mobiele 
badkamer! U kunt tijdens de verbouwing rustig 
thuis blijven douchen. Ook voor aannemers - 
verzekeringen - evenementen - of privé.
Een snelle, comfortabele en goedkope oplossing.




