KALMTHOUT
GRENSSTREEK ESSEN,
WUUSTWEZEL

Vier de liefde
op Valentijnsdag

Karin Bloemen

‘De mafste en leukste dingen
gebeuren in het theater’

FEBRUARI 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE

Je geboortelijst

bij Mon Bébé?

Passie voor kinderspullen.
Dromen werd denken,
denken werd durven,
durven werd doen.

Mon Bébé, onze baby- en kinderspeciaalzaak, is in december 2018
opnieuw geopend aan de Dorpstraat 36 te Kapellen.
We hebben alles in huis om de voorbereiding op de geboorte van je
kindje compleet te maken. Je kan bij ons terecht voor:
- Geboortelijsten (steeds vrijblijvend advies)
- Kleertjes voor de allerkleinsten tot 6 jaar
- Baby artikelen groot en klein
- Educatief speelgoed
- Kinderwagens
- En nog veel meer...

Nieuwe
collectie is
binnen!

“Wij dragen persoonlijke klantenservice hoog in het vaandel. Bij Mon
Bébé ben je een klant en geen nummer. We willen de mensen het
gevoel geven dat ze met al hun vragen over producten bij ons terecht
kunnen. Kwaliteit van de artikelen is bij ons ook belangrijk, zo werken
we met verschillende merken die 100% organisch zijn. Uiteindelijk
draait het om de toekomst van onze kinderen en daarom kan ons
materiaal niet duurzaam en gezond genoeg zijn. Daar doen we het
voor”, aldus Nicky.
Wil je graag meer weten van deze unieke baby- en
kinderspeciaalzaak? Kom dan zeker eens langs.
Tot gauw in onze nieuwe winkel, Nicky.
Je kan ons vinden in de Dorpsstraat 36, 2950 te Kapellen

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com
03-294 54 22 - 0472-693 223

Ik wil gewoon dat ie het doet!
Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Dream PC | De gepaste oplossing voor jouw probleem!
Opkuissessie (groot onderhoud)
Voor particulieren (incl. btw)
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen
• opstartservice nalopen
• volledige virusscan
• malware scan
• drivers nalopen
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

dames, heren en kinderen
Stationsstraat 4, Essen | 03 636 21 29 | www.tkapsalon.optios.net
Witvenstraat 200, Hoevenen | 03 605 67 35
info@dreampc.be | www.dreampc.be

We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

COLOFON
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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 - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

win

Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

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. De Belgische
Grensstreek 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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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

Inhoud

KAPELLEN
BRASSCHAAT
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DE KEMPEN

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.
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.

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).

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

Liefdesdrankjes
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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!

In de meeste gevallen drink je bij het eten rode of
witte wijn, afhankelijk van je hoofdgerecht. Je kunt

T

U

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.
9

Ontdek de Thaise
en Filipijnse keuken

GELEVERD TOT IN
UW HOUT OPSLAG!
DIVERSEN SOORTEN
GEDROOGD HAARDHOUT
EIKEN-ESSENBERKEN-BEUKEN

- STRAK GESTAPELD
- LAGE VOCHTIGHEID
- DIRECT STOOKBAAR
- LENGTE BLOKKEN: 25 CM

HAARDHOUTWOENSDRECHT.NL

Wij
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Geen zin om te koken?Haardhout
Bij ons kunWoensdrecht
je terecht voor de
Thaise en FilipijnsePostbaan
keuken! Hier
je ter
29 |kun
4645
RNplaatse
Putte
van genieten of ervoor+31
kiezen
om41
er thuis
(0)6
00 65lekker
75 van
te smullen!
info@haardhout-woensdrecht.nl
Bekijk ons menuwww.haardhout-woensdrecht.nl
online en geef
telefonisch je keuze door of kom
langs in de winkel!

Turo-Turo
Heidestatiestraat 37, Kalmthout
03 344 91 07 | www.turo-turo.be

De kracht
van perfectie
“Colebrants is een jong bedrijf in
Wuustwezel, gespecialiseerd in
schrijnwerk en interieur, kleine
dakwerken en in de algemene
renovatie van uw huis. De zaak
is gestart in april 2018 door mij,
Jitse Colebrants, maar de weg
ernaartoe begon al een jaar
eerder, op 1 oktober 2017. Toen
startte ik er mee in bijberoep,
door mijn passie voor schrijnwerk.
Al snel kreeg ik het werk niet
meer rond en begon ik mijn
eigen zaak. Bij elke job die ik
doe, is de afwerking het grootste
aandachtspunt, daarom ook de
slogan: ‘De kracht van perfectie’.”

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief
in Antwerpen en omgeving. U kunt bij ons terecht voor
al uw schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en
voor de totaalrenovatie van uw huis.
Wij, de Colebrants, gebruiken alleen maar
kwaliteitsmaterialen. Dit wil zeggen dat wij u een
zeer goede garantie kunnen geven en dat u altijd het
beste eindresultaat krijgt. Alle werken worden eerst
tot in detail besproken, zodat er geen misverstanden
ontstaan. Wij streven naar perfectie en hebben oog
voor detail. Bij Colebrants wordt uw droom ook onze
droom en deze helpen wij dan uiteraard ook graag
te realiseren.
Op onze website vindt u enkele voorbeelden van
realisaties die door ons gedaan zijn. Wilt u graag meer
informatie over de diensten die wij aanbieden?
Ga dan zeker naar onze website www.colebrants.be
of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan.

+32 (0)475962859 | info@colebrants.be
colebrants
www.colebrants.be |
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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

Wil je ook in de winter een
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Like de Facebookpagina van
van deze leuke actie!
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zodat zij ook op de hoogte
Tag je vrienden in dit bericht,
ndbruist.nl.
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Of stuur je gegevens o.v.v.
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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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Exclusiviteit en
functionaliteit in één

Flowing Art ontwikkelt,
produceert en installeert
decoratieve gietvloeren bij
particulieren en bedrijven.

Waar Flowing Art zich in onderscheidt
is dat ze ook plinten en wandpanelen
kunnen maken van hetzelfde materiaal
als uw gietvloer.
U krijgt dan dezelfde uitstraling op
de muur als op uw gietvloer.
Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer.
Ook mooie printafbeeldingen voor aan
de wand vindt u bij Flowing Art.
Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt
zijn met epoxy, zoals ingegoten
mosselschelpen, bent u bij Flowing Art
aan het juiste adres.
Kom vrijblijvend eens kijken in onze
showroom. Het liefst op afspraak.
Ampèreweg 6,
Hoogerheide (NL)
+31 (0)164-606148
info@ﬂowingart.eu
www.ﬂowingart.eu

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen
VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN,
BEREIDE GERECHTEN

GRATIS 250 GRAM GEMENGD
GEHAKT BIJ AFGIFTE VAN DEZE
ADVERTENTIE!*
Bezoek onze vernieuwde website.
Onze seizoenfolder terug beschikbaar en in je brievenbus met
reclames en knipbonnen!
Onze vers vleespakketten blijven steeds voordeliger.

SUPER AANBIEDING
Gemarineerde gebakken spareribs 2 kopen + 1 gratis!
zolang de voorraad strekt
OPENINGSUREN
Maandag en donderdag GESLOTEN
Dinsdag, woensdag en vrijdag 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 9:00 doorlopend tot 16:00 uur

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout | 03/666.30.00 | www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur
*Geldig tot 1 maart 2021
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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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30
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3
03 651

DITJES/DATJES

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
A B C D E
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.

Top Storage | Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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Fashion met
persoonlijkheid
FASHION
PRIVATE
SHOPPING?
Kijk dan eens
op onze website!
Nola Fashion
Kapelstraat 30, Essen
+32 479 72 45 28
info.nolafashion@gmail.com
www.nolafashion.be

Bij Nola Fashion vinden we het belangrijk dat we je zo goed
mogelijk kunnen helpen. Persoonlijke service staat hier dan
ook op de voorgrond. We willen dat je na een bezoek aan
onze winkel met een goed gevoel buiten gaat, zonder
een fortuin te moeten uitgeven. De collecties van Nola
Fashion zijn uniek, betaalbaar maar ook hip en trendy.
Kortom voor ieder wat wils!

Uw haar
Mode met net
dat ietsje meer! mijn passie!
Heb je een hekel aan lange
wachttijden, drukke salons en
een onpersoonlijke benadering?
Dan moet je zeker eens een
afspraak maken bij Younique.
Younique staat voor een gezellige
huiselijke sfeer waar zowel
dames, heren en kinderen
welkom zijn. Ik werk alleen,
zo krijg je telkens dezelfde
kapster, service en kwaliteit.

Volg Nola Fashion via Facebook en Instagram om
op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.
Benieuwd naar onze collectie? Neem een kijkje op
onze website of kom gezellig langs in de winkel.

Een winkel met

een verhaal

Wil je mooie en
verzorgde nagels?

Maak 24/24 een afspraak via de
website of telefonisch tijdens
de openingsuren. Ik kijk er naar
uit je te mogen ontvangen.
Gesloten
Zon & ma:
9:00 - 17:30
Di:
9:00 - 17:30
Woe:
Do: 9:00 - 17:30/18:30 - 20:30
9:00 - 17:30
Vrij:
8:00 - 14:00
Zat:

2de hands merkkleding met accessoires
2de hands/Fairtrade cadeauartikelen
Recycle/brocante

Molenstraat 48, Zundert (NL)
0031 6 2339 4709 | info@2ndlifeatingrid.nl
www.2ndlifeatingrid.nl | Volg ons op
en
Pasfotoservice
Openingstijden: di t/m vr 09.30 - 17.00 uur | za 10.00 - 17.00 uur

Bel dan voor een afspraak
of stuur een e-mail.
Kalmthoutsesteenweg 182, Essen | 0471 11 11 04
nagelstylisteveronique@hotmail.com

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag:
18.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 13:00 - 17:00 uur
Zondag: 10.00 - 13.00 uur

Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel
0496/50 55 60 | info@stylishnailsandfashion.be
www.stylishnailsandfashion.be

BOEK ONLINE!
Younique | Werf 11A, Essen
0473.50.88.41
info@kapsalonyounique.be
www.kapsalonyounique.be

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 leefof werkruimte.
Of u nu een ruimte bij u thuis
wilt decoreren of het interieur op
kantoor wilt opsmukken…

Op basis van verschillende systemen kan je eender welk gordijn
elektronisch aandrijven. Deze gordijnen hebben een langere
levensduur omdat ze altijd gelijkmatig worden open of toe
gedaan. Raamdecoratie met een elektrisch systeem is daarnaast
ook extra handig voor ruimtes die moeilijk bereikbaar zijn.

Elektrische
gordijnen

maken het leven aangenamer
Wil je je gordijnen elektrisch aandrijven? Dan heb je verschillende
mogelijkheden. Afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeuren,
kan je kiezen uit de volgende bedieningssystemen:

1) WANDSCHAKELAAR
Met één druk op de knop bedien je met je wandschakelaar al je gordijnen. De
motorunit die verscholen zit in de buis van het gordijn, opent of sluit het geheel.

2) AUTOMATISCH AFSTANDSBEDIENING
Het is ook mogelijk om je gordijnen te bedienen met een afstandsbediening.

Linda en Marc
van Gorlima
staan voor u paraat.

3) TIMER
Er zijn systemen beschikbaar die je de mogelijkheid geven om op vooraf
ingestelde tijdstippen de gordijnen te openen of te sluiten.

4) DOMOTICASYSTEEM
Ten slotte is het ook mogelijk om elektrische gordijnen aan de sluiten
op een domoticasysteem. Met één centraal systeem op je smartphone
of iPad bedien je met gemak al je gordijnen.

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

www.gorlima.be

Wil je meer informatie?
Breng dan zeker een bezoekje aan ons
GORDIJNEN | GLASGORDIJNEN | PANELEN | LAMELLEN & SHUTTERS | JALOEZIEËN | BEHANG | TAPIJT | VERLICHTING
21
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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.

AGJE UIT

WANDELEN DOOR
DE VOERSTREEK

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

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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Een jeugdige schoonheid
op elke leeftijd
Een nieuw beautytijdperk
begint: drink jezelf mooi!

Bestel nu deze unieke
schoonheidselixer
via de website of bel
(0031) 06-22831987

1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS
Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe, effectieve collageenpeptiden - vijftien procent meer huidelasticiteit door effectieve
collageenpeptiden. Aloë vera gel, bloedappelextract, rozenwortelextract en groene thee-extract beschermen tegen de belangrijkste
oorzaken van veroudering, zoals uv-straling.
2. EEN ZUIVERE EN GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES
Bescherming tegen externe milieu-invloeden door middel van
bosbesextract en vitamine E5. Verbeterde huidfunctie en pigmentatie
met de sterk geconcentreerde vitaminen A, riboﬂavine, niacine,
biotine, C en zink als essentiële sporenelementen.
3. STRAKKER LICHAAM MET MINDER CELLULITIS
Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen
en cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken
het bindweefsel.

• Geen zoetstoffen,
kunstmatige
kleurstoffen,
lactose of gluten.
• Een maandelijkse
verpakking bevat
30 x 25 ml
schoonheidsshot.

4. KRACHTIG, GLANZEND HAAR
Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.
Koper zorgt voor normale haarpigmentatie en geeft het
een gezonde glans.

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.
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!

5. STERKE, GEZONDE NAGELS
Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen.
Schade aan de nagels wordt tot 42% gereduceerd. Zink versterkt
de nagels. Uniek op de markt: Dubbel Complex, Complex Actief.
Het actieve complex activeert de schoonheidsprocessen en bestrijdt
tekenen van veroudering. Het combineert de bekendste en
belangrijkste schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie.

LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen | Tuimelaar 12 Kruisland NL | (+31) 06-22831987 | info@claudiamatthijssen.nl | www.claudiamatthijssen.nl
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Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
25

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AMBACHT

De revolutionaire
LR LIFETAKT 5in1
Beauty Elixir voldoet
aan alle vijf de
schoonheids-wensen,
en dat in één keer.
Met slechts één shot
per dag activeert een
uniek dubbel-complex
diep de schoonheidsprocessen in het
lichaam en beschermt
preventief tegen de
belangrijkste oorzaken
van veroudering.
Voor een jeugdige
schoonheid van top tot
teen op elke leeftijd.

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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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.
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.”

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’

‘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.”

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

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...

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
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Die haren ook zo beu?
Steeds meer mensen zijn op zoek naar de beste en pijnloze
manier om lichaamshaar op vervelende plaatsen deﬁnitief
te laten verwijderen. Met laserontharing is het nu mogelijk
haargroei permanent te reduceren zonder de vaak pijnlijke
ongemakken die scheren, waxen, epileren, met zich
meebrengen. Laserontharing is inmiddels ook quasi pijnloos.

Voordelen laserontharing
• De behandeling wordt op een medisch
verantwoorde manier uitgevoerd
door mensen met een medische /
Heidestatiestraat 43 2920 Kalmthout | 0032-4-85254418 | info@schoonheidssalon-beautique.be | www.schoonheidssalon-beautique.be

paramedische opleiding.
• Goedgekeurd door artsen en dermatologen.

Persoonlijk contact
is de bouwsteen
voor een goede
samenwerking!

• Geen pijnlijke ongemakken die scheren,
waxen en epileren wel met zich meebrengen.
• Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen
behandeld worden.
• Geen scheermesjes en scheergel meer.
Ook de onvermijdelijke snijwondjes en
ingegroeide haartjes die daarbij komen

• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met
ouderwetse service

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar
Tel: 03/326.43.46 | Contact@groep-alpha.com | www.alphaverzekering.be | Gratis service aan huis

kijken mag je ‘dag’ zeggen.

0032-486487906
info@medischelaserpraktijk.be

www.medischelaserpraktijk.be

Wij verwijderen permanent het
overtollige lichaamshaar door gebruik
te maken van top-of-the-line veilige
laserapparatuur welke door artsen en
professionals wordt gezien als absolute
gouden standaard inzake efﬁciëntie
en veiligheid. De behandeling wordt
enkel door mensen met een medische /
paramedische opleiding uitgevoerd.
De laser produceert een hoog
geconcentreerde puls van een bepaalde
golﬂengte. De energie van het laserlicht
wordt opgenomen door het pigment
dat rond de haarwortel aanwezig is.
Hierdoor worden de haarwortelcellen
opgewarmd en selectief vernietigd.
Om de opperhuid niet te beschadigen, heeft de laser een
gekoelde tip. Dit laat toe meer energie af te leveren zónder de
opperhuid te beschadigen en beperkt de pijnprikkel zodat de
behandeling zeer goed te verdragen is. Ongeveer 1 à 2 weken
na de behandeling gaan de haren loszitten en vallen uit.

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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.

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/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.

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.

Vers kleurtje

Lekker bont
Meer levend
groen in huis

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.

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

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

Op zoek naar iets unieks?

Verleid jouw Valentijn!

Leer, ambachtelijk mooi bewerkt!

HANDGENAAID

HANDMADE

ACCESSOIRES

Noordeneind 2A, Essen
+32 499 12 44 03 | BE 0651.552.859
info@artistiki.be | www.artistiki.be

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!
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?

Like ons op
www.facebook.com/BelgischeGrensstreekBruist

SCHILDER
NODIG?

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.

Jens Professioneel Schilderwerk
voor interieur en exterieur tot in de
kleinste details!

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!

Wilt u een totale verandering van uw interieur
of alleen een goede afwerking voor uw muren
en plafonds? Ik geef u advies op maat!
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Bel 0494-875055 of mail naar
Gotink.jens1@hotmail.com

Op www.belgiebruist.be vind je verschillende ondernemers die
je kunnen helpen om indruk te maken op jouw Valentijn.
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Kapsalon Esli is een betaalbare
kapsalon die kwaliteit,
vriendelijkheid en persoonlijke
aandacht waarmaakt en waar
iedere klant met evenveel
aandacht verwelkomd
en geholpen wordt.

Vitaal haar in de winter!
Heeft u vragen over een type
kleuring of verzorging van
uw haren? Maak dan eens
een afspraak!

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.

Wilt u iemand verrassen?
Dan kunt u altijd een leuke
cadeaubon bestellen!

Stier 21-04/20-05

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout | 03 666 87 95

●
●
●

Willaart 7, 2990 Wuustwezel
www.cosyhair.be

●
●
●

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetreﬂexologie
Cupping
Lichaamspakkingen

Maya
Balance
Schelpheuvelstraat 5, Essen
0485/97.97.17
info@mayabalance.be
www.mayabalance.be

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.
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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.

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.
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

Leef vanuit

liefde

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

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.
Leef vanuit liefde.
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Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

for the inner & outer you

Geniet thuis van
uw infraroodcabine!

www.meditationmoments.nl
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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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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.
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cadeaubon
t.w.v.

voor jou

www.vanmossel.be
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fb.com/bellefashion | www.belle-fashion.be

’E e
Februari is valentijnsmaand, het moment bij uitstek om wie
je lief is te verrassen en te laten weten dat je hem/haar graag
ziet. Wij selecteerden speciaal voor jullie enkele cadeauideetjes, ﬁjn om te geven en te krijgen.
Benieuwd naar onze nieuwste collecties?
Bezoek www.belle-fashion.be en shop
jouw b’Elle-musthaves online, haal ze
gemakkelijk af in onze winkel of laat ze
versturen naar jou thuis.
Ons team staat graag voor jullie klaar in één
van onze boutiques met gepast advies bij het
uitzoeken van een nieuwe

’E e

Let’s
keep in
touch!

Schilde - Turnhoutsebaan 175C | 03 663 56 43
Kalmthout - Kapellensteenweg 127 | 03 336 60 69
@bellefashion.be | fb.com/bellefashion | www.belle-fashion.be
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€50,-

Wist je dat je een cadeaubon ook
heel gemakkelijk online kan aankopen
en deze direct bezorgd wordt via e-mail?
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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.debelgischegrensstreek.be

USED CAR S

Maak kans op een:

PUZZELPAGINA rugzak
t.w.v.

1
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8
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4
1

6
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4
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2
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1
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6
5

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.

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!

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.
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perzik
zeep
wassen
lichaam

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maartde oplossing
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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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.debelgischegrensstreek.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
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Puttestraat, 43

2940

PUT TE-STABROEK

Wegens de Corona-maatregelen
zijn wij OPEN op AFSPRAAK.
Wij helpen U graag verder.
Bel ons :

03-605 23 65
Mail ons :

brildesign.ingrid@telenet.be

www.brildesign-ingrid.be

