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Wij  zij n De Gele Flamingo, een online baby 
en kids concept store bij  jou in de buurt. Wij  
zij n een leuk team mama’s dat je maar al te 
graag inspireert met de leukste producten. 
Bij  ons vind je ook de grote merken, maar 

we willen je vooral onderdompelen in unieke 
producten, organische kleding en de nieuw-

ste musthaves. 
Vergeet ook zeker het ruime aanbod houten 

speelgoed niet. 

Een geboortelij st bij  ons aanmaken doe je 
makkelij k zelf online. 

Heb je toch graag wat extra advies? Maak dan 
zeker een afspraak in onze showroom. Bij  het 

samenstellen 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!

Jouw online geboortelijst 

Je hoeft er niet voor buiten #handig
Je maakt je lij st zelf online aan en kan ook online alle 

spulletjes die je graag wil hebben toevoegen.  
Dat wil zeggen 24/7 items toevoegen,

wij zigen of verwij deren. Yay!

De cadeautjes worden 1 keer per 1 à 2 weken gratis thuis 
geleverd. Extra cocoon time for you! 

Geen aankoopverplichting
Yes! Er is geen enkele aankoopverplichting, 

behalve op de items die je gereserveerd hebt. 
Reserveren kan je trouwens ook makkelij k 

zelf met één klik op de knop!

Steeds de nieuwste goodies & trends
Trends voor jullie spotten zit in ons DNA. 

Dagelij ks lanceren we de nieuwste toppertjes voor jouw 
kleine fl amingo, die jij  snel kan toevoegen aan je geboorte-
lij st. Zelfs na je bevalling kan je zo je lij st continu updaten!

10% CADEAU 
BIJ  AFSLUIT

www.degelefl amingo.com
De Gele Flamingo
Ruiterij school 14
2930 Brasschaat

info@degelefl amingo.com
+32 468 31 64 23
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Natural beauty, vroeger gekend 
als Nailstyle, is al jaren actief in de 

schoonheidsbranche. 
Ons team bestaat uit:

Nathalie, zaakvoerder, reeds 20 jaar 
actief en gespecialiseerd in onder andere 
wimperextensies met meerdere master 
diploma’s, acrylnagels en gediplomeerd 

ikari skin expert.
Marie, die ook al enkele jaren mee draait in 
ons team en gediplomeerd wimperstyliste 

en ikari skin expert is. We werken ook 
met ikari. En met ons huidanalysetoestel 
kunnen we u ook producten op maat van 

uw huid meegeven voor thuis. 
Caroline komt ons team telkens op 

dinsdag aanvullen en is gespecialiseerd in 
pedicures, gelaat en ontharingen.

Ook Ellen van de laserclinique komt hier 
enkele dagen per maand laseren. Zij streeft 
met haar laserclinique ook steeds naar de 
beste en allernieuwste apparatuur dat zich 

uit in resultaat.

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

Natural Beauty by Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.naturalbeautysalon.be

Op natuurlijke manier 
je huid verjongen?

Zachte pijnloze behandeling, ook wel Botox look a like genoemd, met de impact 
van medische behandeling. Mogelijkheden zijn zeer gevarieerd, van snelle 
huidboost tot oplossing voor huidveroudering, fi jne rimpels, couperose, oog- en 
wenkbrauw lift, grove poriën, acne, stevigheid van de huid,.... 

Natural Beauty by Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.naturalbeautysalon.be

Kom voor de allerlaatste nieuwe techniek, superboost!!!

2 STAPPEN
1 er worden actieve stoffen in de huid gebracht via naaldloze injectie
 met jet stream, terwijl het diepere overtollige vuil uit de poriën wordt
 gepompt. De bestaande kanalen in de huid vullen zich met cocktail
 op maat van uw huid, vol met vitamines en mineralen.

2 elektrostimulatie van de spieren (biofeedback voor re-educatie van
 de spier). De spier krijgt nieuwe impulsen en gaat automatisch
 strakker worden en de huid ontspannen, ogen opentrekken en
 wenkbrauwen liften.

NA

VOOR

Op natuurlijke manier 
je huid verjongen?
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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,

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer 
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen 
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent 
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt 
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben 
gewerkt om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, 
hebben wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe 
heerlijk te ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook 
klaar om te knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks 
weer van nieuwe, inspirerende magazines te voorzien. 

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie 
zal (wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal 
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers 
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in 
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat 
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009
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ACCESSOIRES 
WEERSPIEGELEN 

WIE JIJ BENT

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.belgiebruist.be
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te 
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij 
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote 
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand 
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in 
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw 
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel 
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen, 
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegen-
woordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of 
je  kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur. 
Zo  zie je in heel veel huiskamers de meest 
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie. 
Soms heb je niet eens een idee wat je nu 
precies  gekocht of gevonden  hebt, maar jij vindt 
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus 

Maak van 
jouw huis een thuis

Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het 
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht 

en die weerspiegelen wie jij bent.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst 
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je 
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten 
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten 
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel 
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis 
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’ 
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus 
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat 
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou 
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht 
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán 
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken. 
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech 
gehad! Dit is wie jij bent.

BRUIST/WONEN
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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
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!
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Heerlijk
nazomeren

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers 
die al je gerechten pimpen. Een verrassende fi nal touch 
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker 

in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades... 
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.

www.limafood.com

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan 

onder de bierliefhebbers bekend als 
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje 

van Scheldebrouwerij heeft een complex 
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel, 

toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het 
herinnert je aan smaken zoals Haagse 

Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,- 

Pimp je interieur met deze

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Aangeboden door 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

www.livinroom121.be

win

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. #LIVINROOM121 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

win

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef

jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit 
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed. 

Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.

Kussen Rimago, € 39,- 
www.livinroom121.be
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Heerlijk
nazomeren

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

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
één 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 

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en 

Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten. 
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s 

appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij 
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef 

Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 
Deze stevige rugzak van 
duurzaam materiaal heeft 
een ritsvak aan de voorkant 
en stabiele draaghengsels.

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi 
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi. 

Deze ‘heilige basilicum’ is al meer 
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 

geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 
vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 

kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl
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Lessiusstraat 29   2960 Brecht
BEL 0492 45 45 55

of RESERVEER ONLINE
www.studiobloom.be

• Gelnagels
• So Polish
• Luxe spa manicure
• Cosmetische pedicure

•  Wimperextensions 
3D extensions 
One by One

•  Wenkbrauwstyling
•  Henna brows

•  Gelnagels

•  Sopolish voor 

 handen en voeten

•  Spa wellness pedicure

•  Wimperextensions, one by one, 3D volume

•  Wimperlift

•  Wenkbrauwstyling

•  Henna brows

•  Waxen

Haringdreef 10, Brecht
BEL 0492 45 45 55

of RESERVEER ONLINE
www.studiobloom.be

•  Spa wellness pedicure

Nieuw: 
face & 

body wax

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.
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DITJES/DATJES

21 september luidt offi cieel het einde van de zomer in.
 September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika 
 trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’ 
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
 Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je 
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
  27 september is het Werelddovendag.
 Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in   
september zijn geboren wegen meestal minder dan   
  mensen die in andere maanden zijn geboren.
 Accessoires maken van jouw huis een thuis.
Wist je dat september ook wel de herfstmaand of de    
   fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere  
 kans om ooit in de gevangenis te belanden.
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Raymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.beRaymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.be

STAY 
SAFE!

1716



E-BIKE  - STADSFIETSEN - MTB - RACE - KIDS
MEER DAN 50 VERSCHILLENDE ELEKTRISCHE FIETSEN

UIT STOCK LEVERBAAR

GROTE KEUZE ELEKTRISCHE FIETSEN

ONTDEK ZE (EN MEER) BIJ RIJWIELEN HERMANS

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

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

UIT STOCK LEVERBAAR

Antwerpsesteenweg 325 • 2390 Westmalle 
03 311 65 97 

WWW.RIJWIELENHERMANS.BE 
WWW.RIJWIELENSHOP.BE

 ma van 8u30 - 18u 
di - woe - vrij van 8u30u tot 12u en van 13u tot 18u 
zat van 8u30 - 17u • donderdag en zondag gesloten

E-BIKE - STADSFIETSEN - MTB - RACE - KIDS 
MEER DAN 50 VERSCHILLENDE ELEKTRISCHE FIETSEN

VRAAG NAAR ONZE  
INTERESSANTE FIETSENLEASINGWIJ AANVAARDEN ECOCHEQUES 

GROTE KEUZE ELEKTRISCHE FIETSEN

ONTDEK ZE (EN MEER) BIJ RIJWIELEN HERMANS

UW E-BIKE SPECIALIST

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

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

UW E-BIKE SPECIALIST

WIJ AANVAARDEN ECOCHEQUES VRAAG NAAR ONZE 
INTERESSANTE FIETSENLEASING

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
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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
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor 
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

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

In tijden van 
verandering,houd 
het hoofd koel 

en je hart warm
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Als je weet dat meer dan driekwart 
van de mensen van chocolade 
houdt, zal het je niet verbazen dat 
de fascinatie voor deze exquise 
lekkernij zeer groot is. Vaak gestelde 
vragen zijn bijvoorbeeld ‘Waar ligt de 
oorsprong van chocolade?’, ‘Wat is 
het geheim van lekkere chocolade?’ 
en ‘Waarom was chocolade ooit een 
geneesmiddel?’ Chocolademuseum 
Choco-Story wil een antwoord bieden 
op deze en andere vragen en 
brengt de 5500-jarige geschiedenis 
van chocolade tot leven in woord, 
beeld en smaak. Het museum 
dompelt je volledig onder in de 
boeiende wereld van chocolade en 
laat je een zintuiglijke reis door de 
tijd beleven, waarbij je niet alleen 
kijkt, maar ook ruikt en proeft!
Kijk voor meer informatie op 
www.choco-story-brugge.be.

 AGJE UIT
CHOCO-STORY

Fred en Rose verhuizen naar een dorp in 
Vermont in de hoop op een baan voor Fred. 
Het jonge stel krijgt een aanbod om in te 
trekken bij professor Stanley Hyman, op 
voorwaarde dat Rose het huishouden op 
zich neemt én op zijn vrouw - de beruchte 
horrorauteur Shirley Jackson - past. Hoewel 
Rose met afgrijzen het ongebruikelijke 
huishouden van het excentrieke koppel 
bijhoudt, ontstaat er toch een zeer 
bijzondere band tussen haar en Shirley. 
Een band die het huwelijk van het jonge 
koppel echter fl ink op de proef stelt...
SHIRLEY is vanaf 2 september te zien in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SHIRLEY

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat 
de man die haar heeft opgevoed niet haar 
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze 
gaat op zoek naar haar andere familie en 
vindt haar tante die moeder-overste is van 
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar 
toe en er groeit al snel een band tussen de 
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar 
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar 
tante en enkele andere nonnen probeert ze 
zo veel mogelijk mensen te redden van de 
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en 
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney 
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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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!

23



“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

Healthy feet
Een spa behandeling voor de voeten: een heerlijk aromatisch 
alpenbad met zoutkristallen, gevolgd door een klassieke pedicure 
waar daarna een peeling, masker en massage aan is toegevoegd. 

Wil je jou voeten helemaal een full touch geven dan kan je nog 
kiezen voor een afwerking met gellak. 

Healthy feet ; normaal  50€ Nu 35€ 
Gellak ; normaal 15€ nu 7,50€

Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  Healthy feet  
normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-normaal  € 50,-

 NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,-  NU € 35,- 
Gellak Gellak Gellak 

normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 normaal € 15 
NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50NU € 7,50

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!
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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

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

Gedaan met die extra kilo’s?
Schakel Proti Balance in voor blijvend resultaat.

Gelukkig is overgewicht ook een verzwarende 
factor waar u komaf mee kan maken. Dat 
hoeft helemaal niet te gebeuren door honger 
te lijden of extreem te gaan sporten. Door 
de juiste voedingsmiddelen te schrappen en 
waardige vervangers te gebruiken maakt u 
meteen het verschil. En laat dat nu net de 
specialiteit zijn van de dieetcoaches van Proti 
Balance!

PROTI BALANCE  
Het proteïnedieet dat écht werkt!

Verschillende onderzoeken toonden het al aan; overgewicht is een 
risicofactor die de ernst van de symptomen van het Covid19-virus 
beïnvloedt en het herstel veel moeizamer maakt na een besmetting.

Nieuw! Nu ook 

in Turnhou
t!

Ontdek onze service:
• Professioneel team van dieetcoaches
• Ruime keuze proteïnerijke voeding, 

snacks en supplementen
• Gratis begeleiding op maat
• Ook na het dieet blijven advies & 

wegen gratis
• Iedereen welkom, man en vrouw, jong 

en oud
• Uitgebreide openingsuren (6 op 7)
• Ook geschikt voor sporters (sportdieet 

& sportvoeding)

Offi ciële verdeler van ConcapOpeningsuren:
Maandag & donderdag: 09.00 tot 18.00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 10.00 tot 18.00
Zaterdag: 09.00 tot 17.00
Zondag gesloten

Meer info of bestellingen: 
www.proti-balance.be
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1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99  www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95  www.thelittlegreenbag.be

3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,-  www.guerlain.be 
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95  www.pupa.nl

5. New Glow van Payot, € 36,-  www.payot.com
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39  www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.com  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.be

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.be
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 
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 The best of...
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7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.com  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.be

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.be
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 

BEAUTY/NEWS
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 The best of... ...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel  
‘September’. De R mag dan wel weer in de 
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds 
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!
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€ 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.

€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
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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.*O.b.v de standaard Transhair prijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten

0031 73

31



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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Kook de eieren circa 10 minuten. Snijd of trek 
ondertussen de carpaccio in kleine stukjes en rooster 
de sneetjes brood in de broodrooster. Snijd ook de 
zongedroogde tomaatjes en de eieren in kleinere 
stukken. Snijd vervolgens de sneetjes brood in kleine 
croutons of feestelijke sterren. 

Meng voor de dressing de truffelmayonaise met een 
klein scheutje citroensap.

Verdeel de sla over twee borden en leg de carpaccio, 
het ei en de zongedroogde tomaat er op. Maak het 
gerecht af met de broodcroutons en pijnboompitten. 
Besprenkel met wat truffeldressing.

INGREDIËNTEN
2 eieren

120 gr carpaccio
2 sneetjes (oud) brood

        120 gr zongedroogde 
tomaatjes

150 gr gemengde sla
            1 eetl pijnboompitten

(geroosterd)
Voor de dressing

    2 theel truffelmayonaise
    scheutje citroensap

    broodrooster

2 PERSONEN - 20 MINUTEN

met truffeldressing
Carpacciosalade

Carly, Junior dtp-er bij Bruist
Salades zijn gezond en deze heerlijke carpacciosalade (mijn favoriet!) is ook nog eens 
snel en makkelijk te bereiden. Binnen twintig minuten heb je een voorafje of een lunch 
voor de warme nazomerdagen. Dus of je nu stevige trek hebt of zin in iets fris, met dit 
recept tover je ongetwijfeld een glimlach op het gezicht van iedereen aan tafel.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voor de meesten van ons 
zit de vakantie er weer 
op en de scholen gaan 

weer beginnen. Probeer 
de relaxte sfeer vast te 
houden door op tijd te 

ontspannen, bijvoorbeeld 
met deze bruisende 

puzzels.

PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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SodaStream
  bruis-
water
  toestel

PUZZELPAGINA

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

duurzaam 
bruisend 
smaken 
koolzuur 

toestellen 
wegwerp 
milieu 
bubbels

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

Maak van fris 
kraanwater zelf 
heerlijk bruiswater, 
in slechts enkele 
seconden.

Maak kans op eenMaak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.

Face to Face is een 
Deense psychologische 
thriller en Seizure 
een bovennatuurlijke 
Noorse thriller.

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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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox-dealers
Informeer vrijblijvend naar de vele 

mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde 
Blox-verkooppunt.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

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.

In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin 
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste 
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

3938



USED CAR S

w
w

w
.v

an
m

os
se

l.b
e

Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 18-08-2020   08:25




