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Vier de liefde
op Valentijnsdag

Karin Bloemen

‘De mafste en leukste dingen
gebeuren in het theater’

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Ons vakmanschap
staat garant voor
succes!

Doornenlaan 18, Kapellen
winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90 | 0478 76 84 08
www.winkeler.be

THUISZORG die bij u past!
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Je oude dag beleven in je eigen omgeving,
omringd door familie en vrienden. Zorgverleners
die je dag en nacht kunnen bijstaan. Zorg op
maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!
Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een slepende
ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer betaalbaar. Wij
bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons dienstenchequestysteem.
Personenalarm gaat ook via ons, maar is niet via dienstencheques.
Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een afspraak te
maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij komen gewoon naar jou!

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel,
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer,
Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

+32 486 66 15 45 | cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be | 03 210 90 90
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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

Februari: de maand waarin we massaal de liefde vieren.
Hopelijk zonder dat het coronavirus op wat voor wijze dan
ook roet in het eten gooit. Want juist nu is de liefde zo
ontzettend belangrijk. Niet alleen het verliefd zijn of het
hebben van een relatie, maar ook de liefde en aandacht
voor alle mensen om je heen. Iedereen verdient immers
een beetje extra aandacht.

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

win

Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Brasschaat
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.
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KAPELLEN

BRASSCHAAT
DE KEMPEN

Inhoud

Stuur dit jaar op Valentijnsdag voor de verandering dus
niet alleen een kaartje naar je grote liefde, maar verras ook
je ouders, dierbare vrienden, die buurvrouw die jou altijd
helpt of wie dan ook die het volgens jou verdient om even
in het zonnetje gezet te worden. Met een kaartje, een bos
bloemen, iets lekkers, een tegoedbon, je kunt het zo gek
niet verzinnen. Hoe klein of groot de verrassing ook is,
reken maar dat je er een lach mee op het gezicht van de
ontvanger tovert. En reken ook maar dat de ondernemers
uit deze nieuwste editie van Bruist je maar al te graag
helpen bij het vinden van een passend geschenk...
Wees lief voor elkaar!

Manuela Kolkman

EKEREN

SCHILDE-SCHOTEN-‘S-GRAVENWEZEL
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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.

BRUIST/LIFESTYLE

Verleidelijke tips

AARDBEIEN
EN VIJGEN
HEBBEN IETS
EROTISCH

voor een diner voor twee
Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar,
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.
Het eerste waar je over na moet denken is het menu.
Wat zet je op tafel om tot een hoogtepunt van de
avond te komen? En dan bedoelen we niet alleen op
culinair gebied. In de winkel zijn ingrediënten te koop
die van zichzelf iets erotisch hebben. Neem nou
bijvoorbeeld aardbeien (zeker in combinatie met
slagroom) of vijgen (symbool voor het vrouwelijk seksorgaan). Andere ingrediënten bevatten bestanddelen
die extra stimulerend werken, zoals oesters (die
bevatten zink wat je libido verhoogt) en asperges (die
bevatten foliumzuur wat de histamineproductie een
boost geeft en daarmee het krijgen van een orgasme
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade
(zorgt voor een gevoel van geluk, opwinding en
euforie) en honing (verhoogt het testosterongehalte
in je bloed).
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In de meeste gevallen drink je bij het eten rode of
witte wijn, afhankelijk van je hoofdgerecht. Je kunt

ook je eigen liefdesdrankje maken op basis van
bijvoorbeeld aardbei, framboos en ananas. Rozenblaadjes (de geur vermindert angst en vergroot
opwinding), jasmijn (zorgt voor opwinding) en
kaneel (helpt ontspannen) doen ook wonderen.

Belangrijke sfeermakers
Daarnaast is het belangrijk om de juiste sfeer te
creëren. Dat kan door je woonkamer te decoreren
met rozenblaadjes of door een bos rode rozen op
tafel te zetten. Natuurlijk mogen kaarsen niet
ontbreken. Dat zijn de ultieme sfeermakers. Zorg
voor een lekker achtergrondmuziekje zoals jazz,
pianomuziek of r&b love songs. En vergeet tot slot
niet om te zorgen voor een aangename temperatuur.

Finishing touch
Helemaal klaar? Dan is het tijd voor de laatste stap.
Trek je mooiste jurk of kostuum uit de kast en doe een
lekker geurtje op. Nu kan jullie avond niet meer stuk!

Zoek je een speciaalzaak waar jij de ingrediënten voor jouw valentijnsdiner kunt kopen?
Op www.belgiebruist.be vind je altijd ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Weet u wat
OCMW betekent?
De zorg voor behoeftigen en zieken is geen verworvenheid van deze tijd.
Alles begon met liefdadigheid, beoefend door goed menende enkelingen en
geleidelijk ging ook de overheid de noodlijdenden ondersteunen.

COLUMN/LUTGART SMEKENS

“ALS INWONER VAN
BRASSCHAAT KUNT U BIJ
HET OCMW TERECHT ALS
U HULP NODIG HEBT”

een grote som geld na en betaalde voor een
kapel ernaast, die in 1904 werd voltooid.
Oorspronkelijk deed het gasthuis enkel dienst
als rustoord voor bejaarden, daarna ook voor
zieken, de latere Sint Jozefkliniek.
Later werd het een moederhuis. Vanaf 1976
namen Vesalius en prins Kavelhof deze taken
over, terwijl het OCMW haar kantoren behield.

Zo had Karel de Grote in 806 reeds de
verplichting opgelegd aan de parochiale
weldadigheidsinstellingen om voor de armen te
zorgen. In de Merovingische tijd kenden onze
streken lijsten van behoeftigen, aangelegd door
de Kerk. Vanaf het begin van de 13e eeuw
werd bij sommige kloosters en kerken een
gasthuis gebouwd. Oorspronkelijk bedoeld als
rustplaats voor reizigers en pelgrims, werden
dit toevluchtsoorden voor mensen die niet
voor zichzelf konden zorgen. Ook ten tijde van
Napoleon bestonden de Burelen
van Weldadigheid.

In 1980 werd de Sint-Jozefkapel omgebouwd
tot een polyvalente ruimte voor het
Cultuurcentrum.
Nu nog heeft de dienstverlening van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW) tot taak bescherming te bieden aan
personen en gezinnen. Om burgers die niet
over voldoende middelen beschikken, een leven
te laten leiden van menselijke waardigheid. Elke
inwoner van Brasschaat die hulp nodig heeft,
kan altijd terecht voor hulp bij het OCMW.

In 1835 werd ook in Brasschaat een Armbestuur
opgericht. In 1896 legde het toenmalige
Armbestuur van Brasschaat de eerste steen van
het gebouw aan de Augustijnslei.
De Augustijnslei, genoemd naar Jef Augustijns
(de eerste Brasschaatse gesneuvelde tijdens
WO I), heette voorheen Gasthuisstraat.
Burgemeester Reusens liet bij testament

Lutgart Smekens
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

EINDELOOS FIETSEN

GENIETEN VAN BLOND

De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden,
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor
optimaal comfort. De elektrische fiets heeft een krachtige middenmotor
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.
En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit,
kun je eindeloos blijven fietsen. www.gazelle.nl

Deze blonde Bourgondiër is mooi in balans,
vertrouwd en gedurfd gebrouwen. Vol, fris
in de neus en met een lange nasmaak
danst deze klassieker in je mond, met fruit
en bitter die het ritme bepalen. Lamme
Goedzak weet hoe je het leven moet
vieren en is ook heerlijk om samen met
jouw valentijn van te genieten.
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE

Maak kans op
deze warme plaid.
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen
praktisch om jezelf
warm te houden,
het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.
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Maak kans op dit self tan
pakket van That'so.

TRENDY SFEERMAKERS
Carats Candles van Libbey met gemiddeld dertig
branduren zijn sfeermakers die je urenlang laten
genieten van het warme kaarslicht en de heerlijke
geur. Haal bijvoorbeeld de frisse, groene geur van
het tropisch regenwoud in huis met de geurkaars
Rainforest. De trendy vormgeving van het glas,
de houten deksel en de warme groene kleur
maken van deze geurkaars een heuse
eyecatcher in je interieur.
www.libbey.eu
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Like de Facebookpagina van
België Bruist en van het mag
azine 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. #PL
# AID naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

DE PRACHT VAN ZICHTHOUT

LIEFDEVOLLE SMAKEN

In de Leolux-draaifauteuil Cream combineert Studio Truly Truly de
mooiste natuurlijk materialen tot een comfortabele en elegante
fauteuil. De houten kuip in gebogen noten- of eikenhout
staat centraal, bekleed met een zachte bekleding in
stof of leer. De aluminium draaivoet kan in elke kleur
worden uitgevoerd voor een perfect resultaat.
Cream heeft ook een bijpassende poef.
Onder andere verkrijgbaar bij Leolux
Select Store: Koos Kluytmans.nl

Lovechock heeft voor jou en jouw Valentijn twee chocoladerepen
met de smaken speculaas & mandarijn en abrikoos & gember.
Heerlijke winterse varianten die enkel biologische ingrediënten en
eerlijke rauwe cacao bevatten. Deze limited edition wintersmaken
zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl
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Elk gerecht
is een kunstwerk!
“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!”
Roxanne en Orazio runnen samen Italiaans restaurant
Sicilia Mia. Roxanne’s vader komt uit Sicilië en ze
besloten de keuken om te gooien naar een volledig
Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd en ze
krijgen hele goede reacties op hun gerechten.

Oud goud komt tot leven!
TROUWRINGEN • GOUDSMEDERIJ • KLOKKENMAKERIJ
Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij voorop in alles wat we
doen. Daarom behandelen wij uw juwelen met zorg, toewijding en
ambacht. 50 jaar ervaring garanderen steeds betere procédés en de
juiste materiaalkeuze. We praten samen over het design dat bij u past.
En ook na aankoop kan u bij ons terecht voor advies en service.

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
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DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AMBACHT

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

ELIVERY!
FREE HO+M3E2D3 645 63 63
Bel onsda: g tot zaterdag van 17 tot 21
Van woens van 12.30 tot 20.30
Zondag

STAY HOME...

UR FOOD

AND ENJOY O

“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken.
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het
echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar
krijgen voor wat ze betalen.”
Waarom Sicilia Mia?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant,
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis,
verse hapjes en eigen koekjes bij de koffie.”
Voor wie is Sicilia Mia?
“Iedereen is welkom bij ons. Het restaurant is
toegankelijk voor ouderen en voor gehandicapten en
we hebben een overdekte buitenbar. Daar kunnen
mensen terecht voor hapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse
keuken? Bestel dan bij Sicilia Mia!

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com

Elektrische
gordijnen

maken het leven aangenamer

DITJES/DATJES

Van gordijnen tot behangpapier
en tapijt... Gorlima staat u bij
gedurende het hele proces.
Gorlima staat erop
elke klant een persoonlijke service
te geven met oog voor
kwaliteitsvol werk.
Het doel van Gorlima is hun
klanten geven wat ze willen
en de juiste sfeer te creëren in
hun leef- of werkruimte.
Of u nu een ruimte bij u thuis
wilt decoreren of het interieur op
kantoor wilt opsmukken…

Linda en Marc
van Gorlima
staan voor u paraat.

Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73 | info@gorlima.be

Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 5 februari is het Warmetruiendag. Het idee is

simpel: geef aandacht aan klimaatverandering door de
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
Mannen die hun vrouw een kus geven in de ochtend,
leven 5 jaar langer.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees die dag een keer
extra aardig voor je medemens. Groet de buurman!
Koop een bloemetje voor je moeder! Alles is mogelijk...
Volg je hart, want dat klopt!
Vrouwen krijgen liever een A4’tje vol met woorden recht
uit het hart, dan een kaart met alleen een naam erop.
De hand vasthouden van een geliefde of alleen
al
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naar zijn of haar foto kijken, kan pijn verlichten en
H stress
I J K L
O P Q R S
verminderen. In ieder geval het proberen waard!
V W X Y Z
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in
hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.

www.gorlima.be
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RUIMTE NODIG?
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen
en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte.
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er
zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.
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Valentijnsmenu
takeaway!

Via onze handige
takeawaymodule kan je
op 1-2-3 een bestelling
plaatsen en laten leveren
of komen ophalen.

Ga naar de
bestel
website en
kende
nu onze ge
!
te
gerech n

Zaterdag 13 &
zondag 14 februari

Proevertjes van de chef

Ravioli van kreeft met crustacés en truffelboter

Op vel gebakken skrei met loempia van krab,
en crème van aardpeer
Of
Kalfsfilet met vadouvansaus gepofte aardappel
met saliebote

Valentijnsdessert

Prijs: €52,-

Kom genieten van onze heerlijke menu’s. Wij zorgen geregeld voor
nieuwe culinaire suggesties. Onze eigentijdse en gastronomische
gerechten zijn stuk voor stuk pareltjes van de Belgische keuken.

Zin in een delicieus diner? Een uitgebreide lunch?
Voor al je culinaire wensen kun je bij Ciconia terecht.
Top Storage | Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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Horstebaan 1 te Schoten | 03 658 10 19 | info@brasserie-ciconia.be | www.brasserie-ciconia.be
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TOTAL BEAUTY
Er kunnen mooie dingen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld. Dat wordt bewezen
door Caroline en Yves. Deze twee professionals zijn beiden al jaren actief in de beauty branche.
Uit ervaring weten ze als geen ander hoe belangrijk het is om goede producten te gebruiken.
Daarbij willen ze mensen graag van a tot z kunnen helpen. Daarom opende ze samen
Total Beauty Concept.

TOTAL BEAUTY CONCEPT

CONCEPT

In dit productgamma ligt de focus op merken met doorgedreven, bewezen kwaliteit en expertise. Als totaalleverancier staan ze graag voor je klaar met professioneel
advies. Niet enkel over producten, maar ook over professionele
opleidingen en trainingen door gediplomeerde trainers.

Wil jij professioneel aan de slag in de beauty branche?
Neem dan vandaag nog contact op met de professionals
van Total Beauty Concept! Ze staan te popelen om jou
onder te dompelen in de wereld van ware schoonheid.
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Total Beauty Concept BV
Vaartdijk 15 3/V2, 2960 Brecht
info@totalbeautyconcept.be
+32 3 291 49 86
www.totalbeautyconcept.be

Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!
Officieel verdeler België en Luxemburg LCN | Officieel verdeler B-Selfie België en Nederland
20

Officieel verdeler Nannic België

SALON
TOTAL BEAUTY SALON
Door jarenlange ervaring in de cosmeticabranche en
het zelf runnen van meerdere schoonheidsinstituten,
treden we graag op als jouw beauty consultant. Je kunt
bij Total Beauty Salon terecht voor manicure, pedicure,
gelaatsverzorging, permanente make-up, laserontharing
en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in
ons salon staat dan ook klaar met
professioneel advies voor
jou. Tevens kan je in
Schilde alle producten
testen en verkrijgen.
Total Beauty Salon
Turnhoutsebaan 322,
2970 Schilde
info@totalbeautysalon.be
+32 476 62 42 18
www.totalbeautysalon.be
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14 februari is het zo ver. Dan is het weer
Valentijnsdag! You hate it or you love it. Valentijnsdag
is in vele ogen een gehypte commerciële feestdag. Ik
vind Valentijnsdag enorm leuk! En dat vond ik zelfs
toen ik nog vrijgezel was.
Valentijn betekent voor mij het even extra laten weten dat je
van iemand houdt. Dat kan je vader zijn, je moeder, je beste
vriend/vriendin of natuurlijk je grote liefde. Maar hoe doe je
dat? Iets bijzonders doen op Valentijnsdag in coronatijd?
Het zit in kleine dingen: zeg het met woorden, bel de
persoon. Of ben je meer een schrijver? Dan schrijf je toch
gewoon een brief? Ben je iemand die graag kookt, maak dan
een lekker gerecht en maak er een takeaway van en breng
het tot bij de persoon. Wat je ook kan doen is een schattige
videoboodschap maken.
Laat je fantasie werken! En als je meer tips en tricks nodig
hebt, mag je gerust een privébericht sturen op Instagram
naar @Raniivdb, daar kan ik u nog een heleboel ideeën
geven. Want ik ben een romantische ziel!
Ik ga Valentijnsdag alvast vieren met de fantastisch mooie
nieuwe handtas en een fijne outfit van @fabulicious.
Ik ga Valentijnsdag zeker in stijl vieren! Dat garandeer ik je!
En om dat te doen, moet je maar naar één adres gaan:
Schoolstraat 1B in Schilde! Daar staat de topper Sandra u op
te wachten om u om te toveren tot een fashionista die klaar
is voor 14 februari!
Zodat u ook in stijl kan genieten van uzelf of uw geliefde!
+
Nog een nieuwigheidje en cadeautje om het nieuwe jaar
goed in te zetten: bij vermelding van de kortingscode
‘BRUIST’ krijgt u 10% KORTING op de nieuwe collectie!
Enkel in de winkel geldig van 1 tem 28 Februari ‘21.

Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu
Fotograaf:

Shootyou.be | www.shootyou.be
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Liefs, Ranike

WANDELEN DOOR
DE VOERSTREEK

Ga de natuur in! De Voerstreek is
een wandelaarslievelingetje. Rustig,
groen en landschappelijk. Er kan
weinig tegenop. Zo pastoraal. De
heuvels, stille paden, bossen,
riviertjes, holle wegen, statige
hoeves, kastelen, bijzondere
vakwerkhuisjes en mooie
panorama’s zijn allemaal precies
goed. De dorpen ook trouwens.
Begin bijvoorbeeld in Sint-MartensVoeren, een prima uitvalsbasis.
Hiervandaan kun je goed op weg
met knooppunten-wandelnetwerk
van de Voerstreek, goed voor zo’n
125 kilometer ‘stapplezier’. Daarnaast zijn er themawandelingen,
waarvan er één is gekozen tot De
mooiste wandeling van Vlaanderen.
Kijk voor meer informatie op
www.voerstreek.be.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

MALCOLM & MARIE
Malcolm en Marie zijn een stel dat net een
filmpremière heeft bezocht. Onderweg naar
huis babbelen ze over van alles en nog wat,
tot ze aan de praat raken over hun voormalige partners. Een gesprek dat luchtig
begint, maar al snel serieuzer en daarmee
feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt
uit in een discussie die hun relatie op het
spel zet. Opkomende namen uit Hollywood,
Zendaya (Spider-Man) en John David
Washington (Tenet), spelen de hoofdrollen.
Het drama komt van regisseur Sam
Levinson, onder meer bekend van de
A
actiethriller Assassination Nation uit 2018.
MALCOLM & MARIE is vanaf 5 februari
H
te zien op Netflix.
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BOEKJE LEZEN ALS JE ME ZIET
Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane
onderzoeken samen een oude zaak waar
de beruchte crimineel Jacob Ness bij
betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel
een stuk gevaarlijker dan ze verwacht
hadden als blijkt dat de bewoners van het
stadje waar ze terechtkomen duistere
geheimen verborgen houden. Flora dacht
altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen
mee het graf in had genomen, maar is dat
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid
achter de man die haar leven voorgoed
veranderde.
ALS JE ME ZIET van Lisa Gardner is
vanaf 25 februari verkrijgbaar.
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COMPLEET THEATERUITJE

THEATER.NL EN BRUIST

Theater.nl houdt je dagelijks op de
hoogte van het laatste theaternieuws,
recensies en natuurlijk de mooiste
theatervoorstellingen die je direct kunt
reserveren via de website. Daarnaast
kun je bij ons terecht voor een compleet
theateruitje. Wat denk je van een etentje
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via
onze website een keuze uit de beste
restaurants in de buurt van het theater,
of boek zelfs een overnachting in de
stad. Dankzij Theater.nl ligt een
compleet dagje uit binnen handbereik!

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
Bruist vermeldt elke maand de leukste
evenementen uit jouw regio in het
glossy magazine. Reden genoeg om
vanaf nu samen te werken met
Theater.nl, het grootste theaterplatform
van Nederland. Zo blijf je perfect op de
hoogte van het brede cultuuraanbod
en maak je als echte theaterliefhebber
kans op mooie prijzen!

Geniet elke maand in Bruist van een
exclusief interview van Theater.nl met
een bekende Nederlander of Vlaming.
Maar dat is nog niet alles, want
maandelijks geven we prachtige prijzen
weg zoals voorstellingstickets of twee
weken gratis streamen, want voor het
bekijken van een theatervoorstelling hoef
je tegenwoordig de deur niet meer uit.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan
via theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één van
de gelukkigen!
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We heten u van ganse
harte welkom in onze
verbouwde winkel.

De beste steak ter wereld bij
Keurslager De Meulder
Darling Downs Wagyu werd verkozen tot de beste steak
ter wereld en dat uit 70 inzendingen van 11 verschillende
landen. Om dat te vieren geven we de hele maand februari
20% korting op deze wereldsteak.
ACTIEPRIJS IN FEBRUARI: € 79,09 (I.P.V. € 98,99)

KOM LANGS
R
EN BEWONDE
E
ONZE NIEUW
WINKEL

Al het vee wordt opgevoed in vrije uitloop in een natuurlijke, schone
omgeving, de runderen grazen op de overvloed aan natuurlijke grassen van
Oost-Australië. Het is een kruising van 75% Tajima Wagyu en 25% Black
Angus kudde om aan het superieure marmering kenmerk te komen.
De Wagyu is 450 dagen graag gevoerd zonder toegevoegde hormonen en
wordt op een speciaal dieet van granen gezet om de zeer gemarmerde
kenmerken van Wagyu rundvlees te genereren.
Deze natuurlijke, gezonde en veilige formule levert elke klant de Wagyu
garantie: zacht en sappig Wagyu rundvlees, die elke hap vol van smaak is.
De Wagyu wordt gerijpt om een perfecte eetervaring te creëren.


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

DE 14 DAGEN VAN DE BURGER!
VAN 8 TOT 21 FEBRUARI 2021
ALLE BURGERS AAN 3+1!
Bij Keurslager De Meulder hebben we de laatste jaren ons assortiment
kwalitatieve burgers uitgebreid. U kunt tijdens deze twee weken kennismaken
met onze speciale burgers met een wel heel originele actie:
Al onze hamburgers aan 3+1 en u mag ze nog uitkiezen ook, zo hoeft u niet
vier dezelfde te nemen. En we rekenen voor uw gekozen mix de goedkoopste
prijs aan, voor alle 4. Dus u koopt een entrecoteburger of Agnusburger aan de
prijs van een gewone hamburger en met een korting van 3+1 (= 25%)

Specialist gerijpt Europees
rundvlees met een groot
assortiment vleeswaren.
Dagverse salades en warme
gerechten uit eigen keuken.
En... Keurslager
De Meulder staat bekend
om zijn preparé!

KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN!
Ons assortiment bestaat uit o.a. entrecoteburger, Limousinburger,
Agnusburger, kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemsterburger,
krokante kalfsburger, kippenburger, Keur Primeurburger en nog veel meer...

Bredabaan 443, Brasschaat | 03 / 651 86 08 | www.keurslager-demeulder.be

Bredabaan 443, Brasschaat | 03 / 651 86 08 | www.keurslager-demeulder.be

Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

THEATER.NL

Karin Bloemen over
klussen en haar jubileum
Theatervoorstellingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: toewijding en creativiteit. Het zijn
deze twee kwaliteiten die artiesten ook tijdens de coronacrisis volop hebben ingezet. We spraken
met de Nederlandse Karin Bloemen over het afgelopen jaar en over haar toekomstplannen.
Ondanks corona is rasartieste Karin Bloemen druk
bezig geweest. Zo speelde ze samen met de Old
School Band een sfeervol muzikaal programma. En
ook buiten het theater haalde ze nieuwe projecten
van de plank. Karin quote Johan Cruijff: “Elk nadeel
heb z’n voordeel.” Ze heeft dan ook hard gewerkt
aan een droom die ze al jarenlang koesterde,
namelijk een zangstudio. Daarvoor stonden zij en
haar man afgelopen zomer bij de Praxis en de
Gamma, waarover ze in geuren en kleuren vertelt:
“Ja, heel gênant ja. En je zag mensen ook kijken:
‘Wat mot jij hier nou?!’ Alsof ik anders ben dan
überhaupt elk ander mens!”

‘GEWOON EEN LEUK
VERHALENBOEK
OVER MIJN WERK’

Grootse jubileumshow
Ook zijn er nieuwe plannen, waaronder een grote
jubileumshow. In 2023 zit Karin namelijk veertig jaar
in het vak. Het moet een theatrale show worden met
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‘De mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater’
Voor dit jaar heeft Karin al genoeg ideeën en volop
vertrouwen dat ook haar collega’s weer met prachtige
shows komen na maanden van onbedoelde rust.
“Wij zijn nog veel meer nodig dan ooit om mensen
een reikende hand te bieden en te verstrooien. En
de mooiste, mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater.”
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mooie kostuums, humor en alle toeters en bellen.
Het is nog even afwachten of alle grootste plannen
door kunnen gaan nu er minder geld binnenkomt,
maar ondertussen is Karin alvast bezig met een
boek voor haar jubileum. “Het wordt gewoon een
leuk verhalenboek over mijn werk en wat er gebeurt
achter de schermen. Weet je, dat is een heel karwei,
echt een naslagwerk.”

U

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

In de schaduw van het fraaie
kasteel van Stabroek en gelegen
langs drie wandelpaden biedt
restaurant-brasserie ’t Koetshuis een
schitterende locatie om even halt te
houden. Met zijn uniek historisch
kader vormt het een innemend en
ontspannen aanmeerpunt om op
adem te komen en te genieten van
de schitterende omgeving.
De keuken van ’t Koetshuis is
zowel gericht op wandelaars die
met iets kleins lekker snel terug op
krachten willen komen of met een
smakelijk biertje willen bijtanken,
als op lekkerbekken die uitgebreid
willen tafelen. Het concept?
Eerlijke keuken, pure ingrediënten,
wisselende suggesties en een
ongedwongen sfeer.
Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis
over een rustig en ruim terras dat de
exclusieve locatie extra cachet geeft.

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige
oase van rust

De Meibloem
Geen eindhalte

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”.
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
persoonlijke en rustige aanpak.

Meibloemlei 6, Schoten

“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 in 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.

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.”

+32 3 658 23 34 | info@demeibloem.com | www.demeibloem.com
31

Het interieur

dat écht bij je past
Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je
past? Kies dan voor maatwerk naar jouw wensen
met RvS Interieurbouw in Etten-Leur. Wij verzorgen
het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij
hoge kwaliteit en betrokken service hoog in het
vaandel staan.
Wat is begonnen als een kleine garage van 60 m² is in
slechts 3 jaar tijd uitgegroeid tot een werkplaats van
maar liefst 1600 m². En nog steeds staat wij altijd open
voor nieuwe ideeën, nieuwe materialen en nieuwe
ontwikkelingen. Uiteraard is meedenken met en het
ontzorgen van de klant (particulier of zakelijk) nog altijd
onze prioriteit!
Onze uitstekende service en het complete maatwerk voor
ieder interieur dat wij leveren maakt ons dé partij voor
interieurbouw in de regio Etten-Leur.

Als erkend 5-sterrenspecialist
worden wij beoordeeld met een

BEN
GEÏNTER T U
ESSEERD

9,4!

?
Neem da
n gerust
eens co
ntact op
!

Copyright: Fotografie Pieter Clicteur, The Art of Living magazine. Woning gemeenten Antwerpen.

Gouden rijder 10, Etten-Leur(NL)

0031 620 910 914

info@rvs-interieurbouw.nl
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www.rvs-interieurbouw.nl

BEAUTY/NEWS
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My Valentine

We blijven nog steeds thuis, maar dat betekent niet dat we Valentijnsdag
aan ons voorbij laten gaan. Voor jou de mooiste rode Valentine beauty gifts
om iedereen van wie je houdt mee te verrassen, inclusief jezelf...

1. Stronger With YOU Absolutely (for him) van Emporio Armani, vanaf € 81,- www.armanibeauty.com
2. Kiss Kiss Tender Matte 775 van Guerlain, € 40,- www.guerlain.be
3. Rose Shower Oil van Aromatherapy Associates, € 33,- www.babassu.nl
4. Lingeriesetje van Chantelle, BH € 79,95, Broekje € 39,95 www.chantelle.com
5. Scented candle Baies van Dyptique, vanaf € 34,- www.skins.nl
6. Cinnamon Mint Toothpaste van Marvis, € 9,10 www.celeste-parfums.nl

7. Rouge Smoking van BDK Parfums, € 150,- www.retreat.nl
8. Kure Bazaar Nagellak Masai, € 17,50 www.shizo.nl
9. Sì Passione Intense Eau de Parfum van Armani, vanaf € 78,- www.debijenkorf.be
10. ROUGE van COMME des GARÇONS, € 145,- www.debijenkorf.be
11. Tas Crossbody van The Little Green Bag, € 119,95 www.thelittlegreenbag.be
12. Moon Masterpiece Powder Lipstick van Mac Cosmetics, € 20,50 www.maccosmetics.be

34

35

Uw gezondheid
verdient uw aandacht

!

Ook  ja

Als we één ding geleerd hebben van 2020, is het dat gezondheid absolute
prioriteit is. Heel wat mensen werden wakker geschud door het verhoogde risico
op medische aandoeningen bij overgewicht de afgelopen maanden. Misschien
heeft het ook u aangezet om er wat meer aandacht aan te besteden. En het is
natuurlijk veel doeltreffender om daarbij hulp te krijgen.

Onze fraaie ambacht staat in deze bijzondere tijden onder druk.
Het idee is simpel. Koop een waardebon om je kapper te steunen en geniet
later van een welverdiende behandeling naar keuze. Jezelf verwennen met een
thuisbehandeling? Vraag vrijblijvend naar een telefonisch advies!
Salon LUXX met kwalitatief hoogwaardige producten van het merk KEUNE!

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Volg ons op:

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat | 03 225 11 13

Salon.luxx

Die hulp vindt u bij de professionele dieetcoaches van Proti Balance, waar u een plan op
maat kan laten uitwerken om uw doelen te behalen. Of u nu gewoon meer energie zoekt of
tientallen kilo’s kwijt wilt, beter wilt presteren bij het sporten of van vervelende kwaaltjes die
gepaard gaan met overgewicht af wilt, Proti Balance staat voor u klaar van maandag t.e.m.
zaterdag om naar u te luisteren, u te begeleiden en advies te geven.
Ontdek zelf hoe wij het verschil maken!
Openingsuren:
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

Salon luxx
U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel | Turnhout | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar
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KERAMISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE MONDGEZONDHEID

Welkom bij

DENTALBA
Uw tandtechnisch labo bekwaam
in keramische restauraties op
implantaten.

Zirkonia implantaten en kronen zijn
op dit moment de mooiste en de
beste oplossingen met resultaten
die amper onderdoen voor het
natuurlijke gebit.

Gespecialiseerd in keramische
kronen, waarmee wij u graag
van dienst zijn.

ultra-biocompatible

Ook bieden wij de mogelijkheid
voor metaalvrije dentale prothesen.

Zirkoniumoxide is een materiaal
waarop het lichaam niet reageert en
dat geen afstotingsverschijnselen
vertoont, in tegenstelling tot metalen
constructies.

Graag adviseren wij u.

100% ceramic

Bovendien is zirkoniumoxide
uiterst sterk.

strong

Ons tandtechnisch laboratorium is
gespecialiseerd in het maken van
keramische kronen op keramische
implantaten.

Dentalba
Tandtechnisch labratorium
Zwaantjeslei 4,
2930 Brasschaat

Voor meer info:
keramiek@dentalba.be

Guido Lambrechts
laboratoriumeigenaar
38

39

LOOKING/GOOD

Verleid jouw Valentijn!
14 februari, Valentijnsdag. De dag waarop we de liefde vieren. Heb je misschien een spannende
(online) date? Of ga je dineren met jouw grote liefde? Op deze dag wil jij er sowieso op je
allermooist uitzien. Bruist geeft make-up ideeën voor Valentijnsdag om verliefd op te worden!

Patisserie Charlotte
@ Home

Bij Valentijnsdag denk je automatisch aan rode lippen, want
rood is de kleur van liefde en passie. Rode lippen zijn sexy en
stralen zelfverzekerdheid uit. Combineer jouw opvallende
lippen met rode nagels om het effect nog meer te versterken.
Wedden dat de date tegenover je naar je blijft staren?

Elke week staan we weer klaar voor jullie met een
nieuw menu traiteurgerechten.
Voor het wekelijks veranderend menu kan u steeds
terecht op onze website, www.patisseriecharlotte.
be. Of volg ons op Instagram en Facebook voor
de laatste nieuwigheden.
Denk er ook aan een heerlijk zoetje mee te nemen!

Je kunt ook kiezen voor een natuurlijke basis met lange,
verleidelijke wimpers. Dan hoef je bijna niet meer te flirten,
want je wimpers doen al het werk voor je. Een lichte smokey
eye (de perfecte ‘slaapkamerogen’) is altijd verleidelijk voor
op een date. Kleur zowel de oogleden als de waterlijn in met
oogpotlood en dep een klein beetje bruine oogschaduw boven
én onder de ogen. Krijg jij geen indrukwekkende wimpers met
alleen mascara? Voeg dan enkele nepwimpers toe voor een
dramatische oogopslag.

Tot snel,
Team Patisserie Charlotte

Heb je deze Valentijnsdag geen romantische (online) date in
je agenda staan? Vier de liefde dan met een vriendin, want
waar zouden we zijn zonder hen? Zoek je als verrassing nog
een leuk cadeautje? Ga dan voor een mooie rode lippenstift,
gecombineerd met dezelfde opvallende nagellak. Want die
romantische date gaat er vast ooit van komen en dan zijn
jullie mooi voorbereid!

Openingsuren
winkel en tea room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za:
09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten
Donksesteenweg 246,
Brasschaat
info@patisseriecharlotte.be
03/645 05 12
www.patisseriecharlotte.be

Op www.belgiebruist.be vind je verschillende ondernemers die
je kunnen helpen om indruk te maken op jouw Valentijn.
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STAAL DESIGN
van de bovenste plank

Ben je op zoek naar iets moois dat je industriële interieur helemaal af maakt?
Kies dan voor staal! DR Metal Design ontwerpt en maakt o.a. stalen deuren en
kozijnen, trapleuningen en -balustrades, meubels en trappen.
Alles geheel op maat en daarmee uniek.

Eigenaar Damien Rietvink begon zijn bedrijf in
november 2019. “Daarvoor deed ik in mijn vrije
tijd al regelmatig iets voor vrienden en kennissen”,
vertelt Damien. “Het is een beetje een uit de hand
gelopen hobby. Ik vind het gaaf dat ik nu van a tot z
bij ieder project betrokken ben. Alleen de montage
wordt gedaan door ons ‘vaste team’.”

de woonkamer - zijn helemaal hot, daarmee heb je
vrij zicht en volop natuurlijke lichtinval in huis. En ze
vormen natuurlijk een geweldige eyecatcher.”

Design meubels op maat
“We maken bovendien steeds vaker design meubels
op maat, zoals sidetabels en tafels, meestal een
combinatie van staal en hout. Mensen zoeken
heel bewust buiten het standaard aanbod op de
woonboulevard. Het is een uitdaging om
precies datgene te creëren wat ze
in hun hoofd hebben. Regelmatig
Benieuwd naar
laten we onze creativiteit de vrije
de mogelijkhe
loop en ontwerpen we meubels
den?
Maak dan een
voor onze eigen collectie. Dat is
iets waar we ons in de toekomst
afspraak!
steeds meer op willen gaan
richten.”

Stalen deuren
De hobby is in korte tijd uitgegroeid tot een bloeiende
onderneming. “Staal is onze corebusiness maar rvs
behoort ook tot de mogelijkheden. Op het moment
maken we veel stalen deuren; scharnierdeuren,
schuifdeuren én taatsdeuren die twee kanten op
kunnen draaien. Je kunt ze helemaal naar jouw
eigen wensen vormgeven; de vlakverdeling, de kleur,
de handgrepen en het glas dat je erin wilt hebben.
Stalen deuren met glas - vooral van de gang naar

BIJ ONS VIND JE GEEN
STANDAARD MODELLEN

Everdenberg 341, Oosterhout (NL) | (0031) 6-48487982 | info@drmetaldesign.nl | www.drmetaldesign.nl
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goodies!
goodies!
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?
oorree iinnssppoo?
M
M n me!
SSccaan me!

www.degeleflamingo.be
www.degeleflamingo.be
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De Gele Flamingo Afhalingen: Ma-Vr van 9-17u
De Gele
Flamingo
Afhalingen:
Ma-Vr van 9-17u
Ruiterij
school
14
info@degeleﬂ
amingo.com
Ruiterij
school 14 +32info@degeleﬂ
2930
Brasschaat
468 31 64 23 amingo.com
2930 Brasschaat
+32 468 31 64 23

BOEDING

Vroegboekkortingen

GRATIS motor zonnetenten

GRATIS motorpoorten
Beste

l tijdi
g
wege
n
s
aanh
oude
n
drukt de
e!

€85,- korting per
voorzetrolluik
Acties geldig tot en met 28 februari 2021

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren | 03/660.20.36 | www.boeding.com | info@boeding.com

Yasmien, master in beauty
LIPS

BROW ART

MESOSKINLINE

EYEDESIGN

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

Non-invasieve mesotherapie is een
effectieve en pijnloze methode voor
het behandelen van rimpels, littekens,
striemen, haaruitval. De geavanceerde
MESO cocktails zijn zeer effectief en
verjongen de huid. De cocktails bevatten
hyaluronzuur en worden op een zachte
manier in de huid geïmplanteerd.

AREOLA (tepelhof)

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

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

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…

Yasmien is master in cosmetische en medische
micropigmentatie. Ze heeft al meer dan 18 jaar ervaring en
volgt jaarlijks masteropleidingen in het buitenland om de meest
geavanceerde, innovatieve en moderne technieken bij te blijven.
Yasmien Beauty Artist | Berkenlaan 1, Sint-Job-In’t-Goor | 0497402377 | info@yasmienbeautyartist.be | www.yasmienbeautyartist.be

BRUIST/WONEN

Snelle make-over
voor je interieur

DEZE SIMPELE TIPS
KUN JE VANDAAG NOG
TOEPASSEN!

Ander kleurtje
op de muur

Nieuwe lamp
in trendy goud

Er komt een moment dat je de inrichting en de kleuren in je huis een beetje zat bent.
Dan is het de hoogste tijd voor een make-over! Bruist geeft je enkele tips en tricks
waarmee je jouw huis op een eenvoudige manier kan (re)stylen.
Eigenlijk is het heel eenvoudig om je interieur met de
seizoenen mee te laten veranderen. Koop een paar
nieuwe kussens voor op de bank, of een lekker warm
kleedje, pas de kleuren van je kaarsen en bloemen
aan en voilà: je hebt een andere sfeer in huis die
helemaal past bij het huidige seizoen. Heb je een
favoriete trendkleur? Kies deze kleur dan als basis en
laat deze terugkomen in alle accessoires die je wilt
vervangen. Probeer de accessoires in verschillende
nuances van deze kleur te vinden. Zo combineert
okergeel mooi met goud en cognac en houd je rust in
je interieur.

Vers kleurtje

Lekker bont
Meer levend
groen in huis

Met een nieuw likje verf op je wanden creëer je in
no-time een heel andere sfeer. Kies diverse kleurstalen uit, bevestig ze op de muur en bekijk het van
een afstand. Overdag is de beste tijd om de kleur
te beoordelen, maar check de kleur vooral ook
’s avonds. Bij kunstlicht zien de kleurstalen er weer
heel anders uit. Tip: je hebt handige verftesters die je

op een stuk papier kunt rollen en daarna op de muur
plakt. Het voordeel van een los papier is dat je het
op verschillende plaatsen in je kamer kunt bekijken.

Decoratie
Ben je tevreden met je inrichting maar mis je toch
wat sfeer, voeg dan planten toe aan je interieur. Veel
(kleinere) planten bij elkaar is de laatste trend. En
daar heeft iedereen wel ruimte voor in zijn kamer.
Geen groene vingers? Kies dan voor vetplanten en
cactussen, deze hebben weinig verzorging nodig.
De laatste tijd zie je veel grote planten op pootjes,
wat voor een speels en luchtig effect kan zorgen.
Waar vroeger één schilderij boven je bank hing, zie je
tegenwoordig steeds meer een verzameling van
dingen. Of koop zo’n mooi open rekje waar je jouw
favoriete accessoires op kunt presenteren. De trend
is dat je decoratie niet in het midden van de muur
hangt, maar meer naar links of rechts. Dat geeft net
iets meer speelsheid in je kamer.

Nog meer tips & trucs nodig? Op www.belgiebruist.be vind je heel wat ondernemers
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
48

Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Een liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
De vakkundige en gepassioneerde plastisch
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie,
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen,
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin,
schouderbladen, bovenarmen en rug.
Een liposuctie is een specialistische behandeling
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een
liposuctie is een oriënterend gesprek met een
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde
setting kun je al je vragen en verwachtingen

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft
heldere informatie over de behandeling, de nazorg,
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal
een maatwerkofferte door de consulente met jou
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een
weloverwogen beslissing nemen.

Wie zijn wij?

Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie.
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen.
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal.
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend
consult met een van onze plastisch chirurgen aan.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

Klantervaring

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael |
Kliniek Heyendael

“Ik raad deze kliniek zeker aan anderen aan.
Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is
precies naar mijn verwachtingen.” Sadaf

voor
50

na

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen NL)
info@kliniekheyendael.nl
+3124 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl

WAALWIJK
WAALWIJK
Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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OUTDOOR FURNITURE

SHOWROOM WAALWIJK
SHOWROOM TUINTREND
WAALWIJK
TUINTREND Prof. Lorentzweg 18,
Prof. Lorentzweg
18, Waalwijk
5144NP
5144NP Waalwijk
The Netherlands
The Netherlands

OUTDOOR FURNITURE

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm.
Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm.
De banken zijn 200 cm breed.
De banken zijn 200 cm breed.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm,
Michigan
4-delige
loungeset.
Gepoedercoat
met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm,
tafel 80
x 80 cm.
Deze set is
eenvoudig zelfaluminium
te monteren.
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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BLOG/FAJAHLOURENS

Ik hoop dat we allemaal kunnen kijken naar wat we
nog wel hebben. Wij mensen zijn vaak geneigd te
kijken naar wat we allemaal nog willen, waardoor
we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

reSET

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het
afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip,
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd.
Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen.
Even pas op de plaats.
We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en
rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel
jongeren met burn-outklachten geweest en een op
de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker.
Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens,
maar zeker ook voor de natuur.
Daarom mijn advies voor iedereen:
zet jezelf op nummer 1!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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HOROSCOOP

Februari helpt je vooruit
Ram 21-03/20-04
Op je werk kun je nu een ster zijn. De
mensen om je heen helpen je erbij. Je moet
deze gunst accepteren en waarderen.

Stier 21-04/20-05

Waterman
Je bent op de
goede weg,
maar zult
meer
inspanning
moeten
tonen.

Emoties kunnen je rationele denken
verduisteren. Houd liever wat afstand. Je zult
in februari niet veel goeds doen in je
persoonlijke leven.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10
In februari ontstaan er problemen op het
werk. Je zult flink je best moeten doen om
je huidige positie te behouden.
Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen zullen genieten van veel geluk
in hun privéleven. Een langdurige relatie zal
stabiel zijn.
Boogschutter 23-11/21-12

Je zult op het werk niets van belang missen,
dus je kunt nu dromen nastreven. Verwen
jezelf met iets wat je al lange tijd wenst.

Houd je administratie bij om een zooitje te
voorkomen. Je relatie is heerlijk stabiel.
Ben je single? Dan wacht ergens de ware
liefde op jou!

Kreeft 21-06/22-07
Je zult erkenning krijgen voor het oplossen
van verschillende ruzies en conflicten. Na het
voorstellen van een geschikt compromis kun je
aan de verlangens van beide kanten voldoen.

Steenbok 22-12/20-01
Februari is niet jouw geluksmaand voor het
nemen van beslissingen. Weeg de situatie
zorgvuldig af en vraag om advies bij de leden
van je gezin.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Je zult merken dat je niet zo dicht bij je
geliefde staat als je gewend was en dat de
gevoelens tussen jullie niet meer zo warm zijn.

Februari zal in het teken staan van je carrière.
Je bent op de goede weg om vooruitgang in
je carrière te maken, maar er is niets gratis.
Je zult meer inspanning moeten tonen.

Maagd 23-08/22-09
De maagd zal het in februari niet zo geweldig
doen op het werk. De sterren staan niet in de
juiste positie. Je moet het feit accepteren dat
je niet altijd alles zelf in de hand hebt.

Vissen 20-02/20-03
Als je dit werktempo aanhoudt en hard en
ijverig werkt, dan heb je in februari grote
kans op een vooruitgang in je carrière.

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel 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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer.
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.
UNIEK ONTWERP

ALTIJD OPEN OP

WWW.LO-LA.NL

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING | SPOORLAAN 128, OISTERWIJK | 013-7620920 | WWW.LO-LA.NL

Model: Janine Hiwat Styliste: Szilvia Boda

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, verkrijgbaar in
verschillende variaties, is absoluut uniek. “Het idee zit al vijf jaar in
mijn hoofd. Het duurde echter lang om het perfecte naaiteam te
vinden. Ze werken snel en met passie vanuit een mediterrane stad
in Zuidwest-Hongarije.”
Om haar product onder de aandacht te brengen, schakelt Szilvia
via social media over de hele wereld beginnende en professionele
modellen in om promotiefilmpjes op te nemen. Deze verspreidt
ze via haar YouTube-kanaal. Verder volgen nog modeshows in
Nederland en Spanje.

BodabagsFashion | Facebook: BodabagsFashion Gallery | Instagram @bodaszilvia | Webshop: www.bodabagsfashion.myshopify.com

BRUIST/BODY&MIND

Dit doet liefde met jou
Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam gebeurt van alles.
Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen én veel energie en opwinding.
Dit komt door hormonen en is lichamelijk te verklaren. Maar wat gebeurt er precies
in ons lichaam als we verliefd zijn?

LETTERLIJK
DRONKEN VAN
VERLIEFDHEID

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling,
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgen je
hersenen voor de aanmaak van adrenaline, het
bekende stresshormoon. Dit hormoon geeft aan je
zenuwstelsel door dat je hart sneller moet kloppen.
Zo kan bij een verliefd persoon de hartslag oplopen
tot 180 slagen per minuut. Dit is even hoog als bij
iemand die een parachutesprong maakt.
Amfetamines onderdrukken het hongergevoel en
jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor krijg je het
gevoel alsof er vlinders in je buik zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol veroorzaken allebei
hetzelfde gevoel. Als je heel erg verliefd bent, voel jij
je, net als na een glaasje te veel, minder angstig of
geremd en je zelfvertrouwen krijgt een boost. Je voelt
je letterlijk dronken van verliefdheid!
Het hormoon dopamine zorgt ervoor dat je niet meer
realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je denkt dat
jouw grote liefde de mooiste en geweldigste persoon

op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet met de
werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ dat je
dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid uitdooft en
de dopaminespiegel in je bloed weer flink is gedaald,
merk je eventuele slechte eigenschappen op.
Het gevoel van heftige verliefdheid zal in de meeste
gevallen na anderhalf tot vier jaar verminderen. Op
dat moment wordt óf de relatie verbroken óf de
verliefdheid verandert in houden van. Dan worden
andere dingen belangrijker, zoals steun, vertrouwen
en geborgenheid die samen de basis kunnen vormen
voor een langdurige liefdesrelatie. Endorfine neemt
nu de belangrijkste plaats in. Dit hormoon lijkt op
de rustgevende pijnstiller morfine en zorgt voor een
ontspannen gevoel. Het neemt tevens angsten weg,
zodat jij je prettig voelt in de buurt van je partner.
Verliefdheid is dus eigenlijk slechts een chemische
proef die gelukt is. Dat is niet echt een romantisch
idee. Maar uiteindelijk kan alleen díe ene speciale
persoon die chemie bij jou teweegbrengen.

Op zoek naar een verrassend valentijnscadeau voor jouw grote liefde?
Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers waar je het zeker kunt vinden.
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OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Je herkent haar stijl direct: de kleuren, het serene,
de verstilde schilderijen van Grace Spiegel. Ze houdt
ervan als haar werk een bepaalde poëtische waarde
heeft, in harmonie is, tijdloos.

6 kleuren, 3 kwasten
en een linnen doek
Daarin ligt de eenvoud...

Grace begon haar eigen koers te varen op de kunstacademie.
Daar had ze al een muze… Een vrouw, donker, in kimono. Het
idee van de kimono heeft ze nooit losgelaten. Ze is haar altijd
blijven schilderen, in verschillende stijlen en hoedanigheden.
Maar altijd met hetzelfde kleurenpalet, in olieverf. Kleuren zijn
sowieso erg belangrijk voor Grace, al gebruikt ze altijd maar zes
kleuren olieverf én drie kwasten en een linnen doek. Daarin ligt
de eenvoud, de eenvoud waar zij zo van houdt.

JUIST
NU!

TE BEWONDEREN
BIJ ETC DESIGN
CENTRE IN
CULEMBORG

www.belgiebruist.be
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Ook internationaal timmert Grace aan de weg met exposities in
Portugal, Mallorca en op Ibiza. Haar werk wordt gekocht door
verzamelaars of binnenhuisarchitecten die het werk op zicht
mogen meenemen naar
hun klanten. Haar klanten
mogen sowieso altijd eerst
kijken of het mooi staat in
hun interieur.
Elk werk is uniek, er is
geen tweede van. Ze
hoopt dat mensen haar
werk ervaren als verstild,
sereen en tijdloos... Als
een mooie aanvulling op
hun interieur.

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

PLEZIER IN
HET KAPPEN!
Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan
de producten waar ze mee werken en kiezen ze heel
bewust voor REDKEN en Oway. Alle REDKEN en Oway
producten zijn duurzaam en zeer zuinig in gebruik.
Vraag om ons advies op maat, want voor iedereen is
er een passend product in het gamma.

Reinigen met osmosewater
Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan,
en meer! Maar ook voor alle materialen t.b.v. osmosebewassing.

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 gaan!

Miki

Om goede poetsresultaten te
verkrijgen, zijn we graag in het
bezit van de juiste materialen
en producten. Onder dit motto
hebben we OSMOSERVICE
opgestart: een winkel voor de
particulieren en zelfstandigen
die graag werken met
professionele en betaalbare
materialen en producten.

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

“Wij verdelen en plaatsen tanken,
stelen en borstels van het merk
X-line, een transporttank met alle
benodigdheden of een complete
tank om zelf osmosewater te kunnen
aanmaken. We maken graag tijd voor
een demo of vrijblijvende offerte.
Voor de particulieren die leven onder
het motto 'alles wat we zelf doen,
doen we beter', hebben wij ook alle

materialen en producten. Vooral voor
de osmosebewassing hebben wij de
ideale oplossing.
Voor u ontwierpen wij een trolley
waarmee u zelf met osmose uw ramen,
rolluiken, pergola's en auto's kan
wassen zonder strepen achter te laten
of halsbrekende toeren uit te moeten
halen. Met onze trolley op 220V of met
een 12V accu is dit kinderspel. U kan
op de begane grond blijven staan en
zo uw ramen op de verdieping zonder
probleem wassen.”

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag
09:00 tot 17:00
Zaterdag van 09:00 tot 12:00
www.osmoservice.be

Abtsdreef 127 Stabroek | 0472/33 14 88 | info@osmoservice.be
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Vermijd drukte.

Na jaren hard werken werd haar droom eindelijk werkelijkheid.
D’Atelier Hasmik opende twee jaar geleden haar deuren in
Brasschaat. Iedereen is welkom bij D`Atelier Hasmik en
binnenkort is ook iedereen welkom voor de workshops.

#HOUDVOL

Nu ook

Leef vanuit

Borduurwer
Kom langs
of
maak een
afspraak

k

Voor meer informatie, kom langs in de winkel of bel 0483-388439.

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops
Bredabaan 471, 2930 Brasschaat | 0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |

D’atelier Hasmik

Wij renoveren
uw huis naar
uw thuis!

Blijf thuis.
#HOUDVOL

Leef vanuit liefde en je zult je gelukkig voelen.
Liefde heeft geen oordeel, liefde is. Liefde maakt
je puur, vermindert pijn en problemen. Liefde is
alles en alles is liefde.
Als je je ogen sluit en je hart opent, dan verdwijnen je
gedachten. Op dat moment ben je in je hart en dan zie je
alleen liefde. We willen liefde zien met onze ogen, maar dat
lukt niet. Alleen ons hart kan liefde zien. Laat je gedachten
los, wees in dit moment en laat alles zijn zoals het is. Dat is
liefde.
‘Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor
de ogen onzichtbaar’, schreef Antoine de Saint-Exupéry
in De kleine prins, één van mijn favoriete boeken. Zolang
wij niet kijken met ons hart, maar de wereld om ons heen
alleen aanschouwen door onze ogen, zullen we geen vrede
vinden. Wees vandaag vriendelijk en verdraagzaam naar
jezelf en naar anderen.

Van dakwerken tot vloeren
en van loodgieterij tot
totaalrenovatie. Wij werken
volgens uw budget.
Dus neem eens vrijblijvend
contact met ons op!

liefde

Vraag nu vrijblijvend
een offerte aan!

Zaakvoerder Nauwelaers Stefan
Groene Wandeling 29, ‘s Gravenwezel
+32 499 29 45 23 | info@rsjprojects.be
Voor meer info: www.rsjprojects.be

Leef vanuit liefde.
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Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Retouches bij
D'atelier Hasmik

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

www.meditationmoments.nl
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BRUIST/QUOTE

Geniet thuis van
uw infraroodcabine!
Bij Approaching
Nature wordt
er gewerkt met
Rainpharma,
een 100%
Belgisch merk
met natuurlijke
huidverzorging
van de allerhoogste kwaliteit.

Rainpharma ontwikkelde een natuurlijk en mild
huidverzorgingsprogramma dat veilig en doeltreffend is
voor élk huidtype. Gelaats- en lichaamsverzorging voor
een gezonde en stralende huid in balans.

‘Een  hi Rpam t,
wi  ne ns e!’
Rainpharma producten zijn ook te koop
bij Combidee Brasschaat
Bredabaan 225 - 2930 Brasschaat
(Ook verkrijgbaar via de webshop!)
Check onze Facebook- of Instagrampagina
voor de laatste nieuwtjes!
Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat | 0478 73 52 27
info@approachingnature.be | www.approachingnature.be

Gun uzelf
de kwaliteit
van echte
onthaasting!

Actie!
Bij inlevering
van deze
advertentie: gratis
plaatsing van uw
infraroodcabine

Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties,
uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warm water en
eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en
sanitaire warm water.

Strooi
liefde in het rond
in plaats van

confetti

Maandag: 13.00 -18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00 tot 18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14 | vanhooydonck.bvba@skynet.be

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Vrijgezel Alex stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

“Hoe mijn vrienden mij zouden omschrijven? Als een leuke vent met wie het
altijd gezellig is, denk ik. Met mij erbij is
het in ieder geval nooit saai.” En dat blijkt
ook wel als Alex enthousiast zijn verhaal
vervolgt. “Ik houd wel van wat humor op
zijn tijd. Daarnaast ben ik meestal wel te
porren om op pad te gaan, al is
het gewoon maar even gezellig
Alex
naar de kroeg met vrienden.”
Je zou Alex kunnen omschrijven
als een sociaal dier. Ook van
een toekomstige partner zou hij
het fijn vinden als zij lekker sociaal is.
“Natuurlijk is het mooi meegenomen als ze
er leuk uitziet, maar daarnaast vind ik het
belangrijk dat een vrouw inhoud heeft
zodat we ook een goed gesprek kunnen
voeren, niet te materialistisch is en ook
haar eigen leven heeft naast ons leven
samen. Respect hebben voor elkaar, elkaar
accepteren hoe we zijn en elkaar ook
vrijlaten als we even ons eigen ding willen
doen, dat hoort er voor mij ook bij.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In februari hebben we speciale aandacht voor: Alex Jongerden.
Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.
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LENGTE
173 CM

Maar het allerbelangrijkste is volgens Alex
dat er meteen een goede klik is. “Je moet
een goed gevoel bij elkaar hebben.” Die
klik moet er overigens niet alleen zijn met
Alex zelf, maar ook met zijn vrienden en
natuurlijk met zijn twee zoons (van zestien
en achttien). “Anders werkt het niet. Maar
zo moeilijk zijn ze niet hoor”,
voegt hij lachend toe.
zoekt
Nog wat weetjes over Alex: “Ik
houd van sport en ben groot
fan van Ajax. Ik vind het niet
alleen heerlijk om zelf te
sporten, maar ook naar sport kijken doe ik
graag. En dan is er nog de muziek. Mijn
vader is muzikant, dus de liefde voor
muziek heb ik al van jongs af aan meegekregen, vooral de muziek van Elvis
Presley spreekt mij erg aan. Geef mij een
microfoon en ik breng al zingend elk
feestje op gang. Ik zei het toch al, met mij
is het nooit saai!”

LEEFTIJD
48 JAAR

OGEN
BRUIN

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar alexjongerden@gmail.com
www.facebook.com/alex.jongerden
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BRUIST/RECEPT

Een romantische
Gateau Chaud
Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten
van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje is een heerlijke afsluiter van een romantisch diner voor twee.
2 PERSONEN - 1 UUR
INGREDIËNTEN
Voor het chocoladebeslag
3 eieren
75 g suiker
180 g boter + extra
180 g pure chocolade
75 g bloem
Voor de ganache
75 ml slagroom
50 g pure chocolade
10 g boter
Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade
1 mespuntje zout
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BEREIDING
Klop voor het chocoladebeslag de eieren en suiker luchtig met een
garde of mixer. Smelt de boter en los hierin de chocolade op. Meng het
chocolademengsel door het eimengsel. Zeef de bloem erboven en
meng het geheel. Doe het beslag in een spuitzak.
Breng voor de ganache de slagroom aan de kook en giet deze op de
chocolade. Meng tot een gladde massa. Voeg de zachte boter eraan toe.
Laat afkoelen en vorm de ganache tot bolletjes. Verwarm de oven voor op
180 °C. Vet (ovenvaste) espressokopjes in met boter, spuit ze tot de helft
vol met chocoladebeslag, leg er een bolletje ganache in en vul de kopjes
verder tot drie vierde. Bak de taartjes circa 10 minuten in de oven.
Nog meer genieten? Voeg dan deze heerlijke wittechocoladekruim toe.
Verlaag de oventemperatuur tot 170 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Verspreid de witte chocolade erover, plaats de bakplaat in de oven en
karamelliseer de witte chocolade licht. Laat afkoelen en draai tot kruim in
een keukenmachine met een mespuntje zout. Strooi het gekarameliseerde
wittechocoladekruim rondom de chocoladetaartjes op het bord.

73

PUZZELPAGINA rugzak
t.w.v.
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Maak kans op een

€ 49,95

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Maak de blits met
deze rugzak gemaakt
van soepel canvas,
stijlvol met subtiele
details. En... hij is
waterafstotend!

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
fijne product van O’right.

Zoek de zes letters in BRUIST!

3
8
2
9
1
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7
6
5

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yvalentijn.
De oplossing van vorige maand was anders.
U
Z

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing
in op onze site: www.brasschaat-bruist.be
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zacht
aroma
schuim
bloesem
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 maart
de oplossing in op onze site: www.brasschaat-bruist.be

Geniet jij er ook zo van? Die
huiselijke warmte, met de
verwarming een standje hoger,
de kachel aan of lekker onder
een dekentje? Lekker knus op
de bank blader je (online) door
deze editie van Bruist. Los de
puzzels op én maak kans op
deze leuke prijzen.

Maak kans op deze

USED CAR S

www.vanmossel.be
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