KAPELLEN/PUTTE EO

André van Duin
‘Televisie is natuurlijk
gewoon doorgegaan’

Rokjesdag in zicht?

Maak je niet dik!

MEI 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.KAPELLENBRUIST.BE

ONZE SPECIALITEITEN!

UW DAK, ONZE SPECIALITEIT!
Nieuwbouw of renovatie?

Wij hebben met onze twee ﬁrma’s
de kennis in huis om elk type dak
of project uit te voeren.

GEVELAFWERKING

Wij adviseren bij het maken van uw keuze
van materialen voor de dakbedekking
en werken met pannen, tegelpannen,
natuurleien en eternit leien.

HELLEND DAK
Of het nu gaat om de integratie van
veluxramen in de dakpartij of om een
sarkingdak, wij staan u graag bij met
raad en daad. Verder kunt u bij ons
terecht voor de daktimmerwerken.
Wij coördineren voor u de
timmerwerken zodat u slechts één
aanspreekpunt nodig heeft voor uw
volledige dak.

Albert Louisastraat 18, Kapellen | 0476 62 99 08 | info@dakwerkenjennes.be | www.dakwerkenjennes.be

PLAT DAK
Zowel voor nieuwbouw als renovaties adviseren wij u graag
bij de keuze van de meest optimale oplossing voor uw project.
Wij leggen het traditionele rooﬁng plat dak, maar zijn ook
gekwaliﬁceerd voor het plaatsen van RESITREX EPDM. Een
product dat veel langer mee gaat en 30 jaar waarborg geeft
op hun productie. Wij hebben ervaring met het plaatsen van
groendaken.
Verder kunt u bij ons terecht voor het vernieuwen van uw
bestaande dakkoepel. Door de steeds strengere EPB-normen
wordt de dakisolatie een steeds belangrijker onderdeel bij het
realiseren van uw project. Wij staan ook hier onze klanten bij
met raad en daad.

“NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN”

LEIEN DAK

ZINK- EN KOPERWERKEN

Last van haaruitval?
SKINNE KLINIK HELPT JE

Skinne Klinik biedt verschillende blijvende oplossingen voor haarverlies of uitdunnende haren, zowel voor
mannen als voor vrouwen. Skinne Klinik helpt je weer aan een gezonde, mooie en volle haardos.
Skinne biedt oplossingen voor verscheidene gebieden: voorste haarlijn, kruin, baard en snor.
Op basis van een
intakegesprek
bepalen we samen
welke behandeling
voor jou het beste
is en stellen we je
behandelplan op.
We behandelen
nooit zonder dit
voorafgaande
gesprek.
Het intakegesprek
is gratis wanneer
een aansluitende
behandeling
volgt.

Er zullen steeds twee artsen en twee specialisten
aanwezig tijdens de haartransplantaties.
Dit zeer ervaren en gespecialiseerde team neemt gezonde haarzakjes
uit de haarkrans en plaatst deze op de gewenste plaats. Zo krijg je
op kalende en dunne plekken je eigen haar weer terug. De haargroei
die middels de haartransplantatie ontstaat is blijvend. Een Skinne
- FUE haartransplantatie wordt altijd onder plaatselijke verdoving
uitgevoerd. De Skinne - FUE haartransplantatie kan meestal worden
uitgevoerd in een à twee dagen en oogt natuurlijk.

Word de beste
versie van jezelf
met dit cadeau
voor het leven.

De prijs is afhankelijk van het aantal grafts (één graft bevat twee
à drie haren) dat uit het donorgebied wordt verwijderd.
Onze prijzen zijn bijzonder concurrerend ten opzichte van
andere binnenlandse en buitenlandse centra, er is dus
géén verplaatsing naar het buitenland noodzakelijk.
Alle info over prijzen kan je verkrijgen via info@skinneklinik.be.

Een kleine boetiek met
persoonlijke service.
Vlotte damesmode
t/m maat 46.
Wij gaan voor een juist
prijskaartje in verhouding
tot de kwaliteit en een
goede pasvorm.

o.a.

MAC
BATIDA
MILANO
COMMA
GOLLÉHAUG
FRANKWALDER

Er zal altijd een goede opvolging door gekwalificeerde
artsen plaatsvinden.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek.

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen | 0032 3 501 92 60
0032 468 46 10 97 | info@skinne.be | www.skinneklinik.be

Antwerpsestraat 47
Putte NL
www.demoodesjoo.nl

OOK OPEN IN
HET WEEKEND

COLOFON
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et een maatje meer
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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

BLOG/FAJAHLOURENS

SNACKEN

Als we ons allemaal
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
nou eens niet meer zo
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Carly Pastoors
schuldig zouden voelen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
over wat we eten.
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout

ZONDER SCHULDGEVOEL

esmode Xtra
a je met een
gevoel naar
hebben voor
wat wils: ook
mes met een
eer”, zegt de
enthousiaste
zaakvoerster
ky Devriese.

FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

Like ons op Facebook.com/kapellenbruist

Ik geloof
heilig
dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of
ADVERTEREN?
Mail
nl@nederlandbruist.nl
of bel Rogier Jongerden,
885 009is die we naar binnen werken. We maken
ongezond+31
de647
voeding

win
12

Adelina
Adia
Choice
No Secret
Toni
Via Appia Due
Yesta
Yoek

VOORWOORD/MEI
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afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer
schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fit en sexy over
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer
eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd
in de babytijd waarin we de tiet kregen als we verdrietig waren.

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Kapellen
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
Houd onze
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
Facebook inenkele
rechten worden ontleend of aanspraken worden
de wijze
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines
gaten om opgemaakt.
diede
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

hoogte te blijv
en
van de laatste
nieuwtjes!

Bestel op onze webshop!

t 291, Putte-Kapellen | (0032) 03/ 664 16 61 | xtra.vicky@skynet.be | www.damesmodextra.be

Inhoud

We verschuiven BELGISCHE
onze droom om fit en sexy te zijn maar weer
GRENSSTREEK
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Houd hier
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je AD
training
opEREN?
VERT
en begin met vijftien minuten per dag. Wees lief voorMjezelf
ail naar
PUTTE
en voel je nooit meer schuldig over
wat
je
eet.ndbruist.nl
nl@nederla
of bel
9
+31 647 885 00
Proef mijn heerlijke KILLERBODY

BERGEN OP ZOOM

KAPELLEN

chocoladerepen met proteïne, want snacken
zonder schuldgevoel... dat kan!

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het woord
corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar helaas, we ontkomen
er niet aan, want het virus heeft momenteel nu eenmaal invloed op
alles wat we doen.

Bruisende lezer,
Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed. Laten we
ons daar dus maar op focussen. Positief is bijvoorbeeld dat alle
ondernemers die wij elke maand weer spreken, bruisen van de
creatieve ideeën om hun zaak toch gewoon draaiende te houden.
Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten. Waar een
wil is, is een weg en die weg wordt momenteel gelukkig maar al te
vaak op creatieve wijze bewandeld.
Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit jouw
regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je dan zoal
terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste editie van Bruist.

Manuela Kolkman

BRASSCHAAT
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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

Rokjesdag in zicht?
Maak je niet dik!
Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de
extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.
Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnenkrijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilocalorieën nodig
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat.

HET MOMENT
OM CALORIEËN
TE TELLEN IS NU
AANGEBROKEN

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieetgoeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede
koolhydraten zoals volkoren producten.

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend!
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam.
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om
de vetverbranding op gang te houden.

Run baby run
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per fiets
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

No more koolhydraten
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Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het minimaal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen?
Op www.belgiebruist.be vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
9

Dé haard
voor jouw
huis!
Op zoek naar de ideale verwarming,
die niet alleen praktisch is maar ook
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij
Ecoflames zijn. We zijn gespecialiseerd
in de verkoop en installatie van diverse
soorten kachels en haarden in alle stijlen.
Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u
meer informatie? Kom bij ons langs of
neem contact op.
Bij Ecoflames kunt u terecht voor
alle types kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en
gaskachels, hout- en gashaarden en
elektrische sfeerverwarming.

Wij bieden
een complete
service, inclusief
installatie en
onderhoud!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel | 03-4256091
info@ecoflames.be | www.ecoflames.be
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SHOPPING/NEWS

EXTRA LIEFDE

LEZERSACTIE

LEZERSACTIE

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met
kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke
glans en verfrist de huid met een tropische geur.
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt
als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

Maak kans op een
sun care pakket
van That'so.

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in
1’
en je hoeft ze niet uit te sme
ren.
Er is zelfs een aparte spray voo
r
jouw tatoeages, zodat deze niet
verkleuren door de zon en een
zonnespray met anti-mug in
één.
Maak je verzorging compleet
met
de aftersun. www.thatso.nl
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Like de Facebookpagina van
België Bruist en van het mag
azine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #TH
AT'SO naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

NATUURLIJK LEKKER

Maak kans op een
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

BRUIST
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BRUIN ZONDER ZON

Dompel je onder in de geur
y wash
van het voorjaar met deze bod
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Deze ultralichte sunless tan mousse
is ontwikkeld om je in korte tijd aan
een mooie teint te helpen. Kies de
gewenste kleur (light/medium of
dark), laat de zelfbruiner tot zes uur
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.
www.hawaiiantropic.com

azine
België Bruist en van het mag
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #BODYWASH
o.v.
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geg
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r
stuu
Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het
sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent
natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com
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Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld voor
onze lezers. Neem een kijkje op
www.belgiebruist.be/lezersacties
en profiteer van mooie kortingen bij
G
onze bruisende ondernemers.
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Getoonde producten kunnen afwijken van gewonnen prijs

Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten
die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.
Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.
www.plantje.be

Passie
en
vakkennis
Uw raamwerk aan vervanging toe?
Aard van onze werken
- Binnenschrijnwerk, maatkasten, dressings, trappen,
binnendeuren, vloeren,…
- Ramen en deuren in aluminium, hout en pvc,
vervangen van enkel naar dubbel glas,
herstellingswerken, rolluiken en zonneweringen,…
- Buitenschrijnwerk, terras- en
gevelbekledingen, carports,…

Waarom exact voor ons kiezen?
-

VACATURE
ALGEMEEN SCHRIJNWERK EN BOUW!
Wij werven aan!
Full-/part-time, loondienst of op
zelfstandige basis.
Enige ervaring vereist in de bouw.
Aantrekkelijk loon
Meer info via onze website of
info@vannunenwoodart.com

Meewerkend zaakvoerder
Ontwerp en realisatie naar de wensen van de klant
Vlotte communicatie en stiptheid
Enkel kwaliteitsvolle en duurzame producten
Klant is koning!

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.
R EEN
BEL VOO
AK OF
AFSPRA
FO
MEER IN
30
0
3
03 651

Neem nu contact op voor meer info en een vrijblijvende
afspraak via 0484-745880 of onze website!

Op zoek naar een vertrouwde
partner voor uw schrijnwerk?
Dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Graag meer informatie?
Neem dan zeker contact met ons
op voor een vrijblijvende afspraak.
Ertbrandstraat 107, Kapellen | 0484-745880 | vannunenwoodart@gmail.com | www.vannunenwoodart.com
14

Top Storage | Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
15
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DITJES/DATJES

ook met een maatje meer
“Bij Damesmode Xtra
ga je met een
tevreden gevoel naar
huis. We hebben voor
ieder wat wils: ook
voor dames met een
maatje meer”, zegt de
enthousiaste
zaakvoerster
Vicky Devriese.

Houd onze
Facebook in de
gaten om op de
hoogte te blijv
en
van de laatste
nieuwtjes!

Adelina
Adia
Choice
No Secret
Toni
Via Appia Due
Yesta
Yoek

Bestel op onze webshop!

Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
effect op je gezondheid.
In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
Sommige groentes groeien beter wanneer je er
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
laidback vakantiegevoel.
Met mooie cactussen in gekleurde manden
versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
Maak je tuin ’s avonds extra gezellig metA B C D E F
H I J K L M
leuke lampionnen en sfeerverlichting.

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen | (0032) 03/ 664 16 61 | xtra.vicky@skynet.be | www.damesmodextra.be
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Boek eens een gelaatsbehandeling of
laat wimperextensions zetten.
Bij Sharon ben je aan het juiste adres.
Welkom bij Mango Meubeltrends, de wereld van
unieke en hoogwaardige producten. Op onze
website vindt u unieke, kwalitatieve, moderne en
betaalbare producten. Al onze producten zijn van
massief mangohout.

Huur wat extra koelte
Ook
heel handig
in de
lente!

Alles om je

mooi te voelen!

Over Beauty by Sharon
Persoonlijke aandacht, kwaliteit voor een betaalbare
prijs en een vakkundig & onderbouwd advies staat op
nummer één bij ‘Beauty by Sharon’.

Hoeveel dagen kan je
deze huren?
Je kan deze per dag, per weekend,
per midweek, per week, per maand
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een
passende offerte opgemaakt.

Naast wimper- en wenkbrauwstyling kun je ook
terecht voor relaxerende gelaatsverzorgingen,
huidverbeterende gelaatsverzorgingen, gellak op
handen én voeten, gelnagels en ontharingen van
lichaam en gelaat!

WIMPERSTYLING
Enkele voordelen van mangohout:
• Duurzaam
• Sterk
• Weinig Onderhoud
• Toepasselijk in bijna elk interieur
Voor meer informatie:
+31641006575
info@mango-meubeltrends.com
Bezoek adres (op afspraak):
Voltweg 2C , Hoogerheide (NL)
www.mango-meubeltrends.com
Wij staan 7 dagen per week voor je klaar.

WENKBRAUWSTYLING
GEZICHTSBEHANDELINGEN
VISAGIE
GELLAK

Orchideestraat 14, Putte, NL
beauty-by-sharon@outlook.com
+31 (0)6 54 35 16 32
www.beauty-by-sharon.com

De voordelen zijn:
- werkt op 220V netstroom
- kan vervoerd worden met rijbewijs B
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw
eigen koelkast
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini koelboxen

Rekken
zijn vanaf
nu ook
verkrijgbaar!

Vanaf nu beschikken wij over
2 koelaanhangwagens.
Namelijk 2 formaten: een van 7 m³
en een van 5,25 m³.
Nog vragen? Contacteer ons! Wij
vertellen u graag meer.

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be

Heb je geen trekhaak, dan bieden wij
de service om onze koelwagen te leveren,
mits in overleg.
19

Rechtstreeks van kweker naar klant!
Kruiden
en vaste
planten

Perkplanten

Revitaliseer haar en hoofdhuid met een milde toevoeging van verkwikkende, uit de natuur
gewonnen botanische ingrediënten en premium CBD (cannabidiol), geëxtraheerd uit hennep
die duurzaam wordt geteeld in de Verenigde Staten. Deze werken in synergie en bevorderen
het natuurlijke evenwicht van het haar. Tegelijkertijd bevorderen de verzachtende aromatherapeutische essences een gevoel van harmonie en welzijn.

L'anza Wellness
FEEL THE BALANCE
Rozen
en klimplanten

Onze exclusieve collectie CBD-producten gaat verder dan alleen shampoo
en conditioner. Het kalmerende serum ontwaakt de zintuigen en
beschermt de huid en hoofdhuid tegen agressieve vrije radicalen. Ons CBD
(Cannabidiol) extractieproces elimineert de kans op zelfs de kleinste sporen
van THC, het psychoactieve bestanddeel in de cannabisplant. Ook vrij van
sulfaten, parabenen en gluten.

Hanging
baskets en
terras- en
tuinplanten

Openingsuren:
Maandag: 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur
Zondag: 10.00 tot 16.00 uur

Stofzandstraat 41, 2920 Kalmthout | 0472 96 06 81
info@mercaflora.be | www.mercaflora.be
20

OPENINGSUREN
Essenhoutstraat 262, Kapellen
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot Essenhoutstraat
18.00u 262
Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen
03/665.28.01
Donderdag van 9.00u tot 20.00u
2950 Kapellen
Tel: 03 665 28 01
Facebook: HaarIdeeKapellen
Zaterdag van 8.00u tot 16.00u
Tel: 03 665 28 01
21
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Oud goud komt tot leven!
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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
22

S

V W X

Z

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!
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Van 27 mei tot 7 november 2021
vindt inmiddels alweer de zevende
editie van Beaufort plaats. Tijdens
dit gratis toegankelijke, culturele
regioproject aan de Belgische kust
- dat om de drie jaar wordt
georganiseerd - presenteren dit jaar
21 kunstenaars hun eenentwintig
kunstwerken in de natuurlijke
biotoop van het kustlandschap.
De doelstelling is om de kust als
een eigentijdse cultuurtoeristische
bestemming in de kijker te
plaatsen. Voor deze zevende editie
is ervoor gekozen om de bijzondere
kwaliteiten van Beaufort te
benadrukken: het decor van de
zee, de laagdrempeligheid van het
project, de spreiding over de
kustlijn en de uitbouw van een
kwalitatief beeldenpark op termijn.
Meer info op www.dekust.be/nl/
inspiratie/beeldenpark-beaufort.

FILMPJE KIJKEN
DE OOST

BINNEN/BUITEN

De Oost van Gouden Kalf-winnaar Jim
Taihuttu speelt zich af in Indonesië, tijdens
de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in
1946. Johan (Martijn Lakemeier) is een jonge
Nederlandse soldaat die samen met ruim
honderdduizend anderen wordt uitgezonden
om orde op zaken te stellen in NederlandsIndië. Gaandeweg raakt Johan in de ban van
de charismatische legerkapitein Westerling,
bijgenaamd De Turk (Marwan Kenzari).
Wanneer de oorlog escaleert en De Turk het
verzet van de bevolking steeds genadelozer
neerslaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad
voor Johan steeds vager. DE OOST is vanaf
13 mei te zien via Amazon Prime Video.

BOEKJE LEZEN DODELIJK SPEL
Onderweg naar Californië maakt Aloysius
Archer een tussenstop in Reno. Nog geen
24 uur later is hij de trotse eigenaar van een
peperdure, zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de
mysterieuze danseres Liberty Callahan en
moet hij zich enkele zwaar bewapende
criminelen van het lijf houden. Liberty blijkt
niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook
uitstekend met een pistool overweg te
kunnen. Het zijn eigenschappen die van
pas komen wanneer privédetective Archer
in een politiek wespennest belandt waarin
een schatrijke familie, een nachtclub en
een militaire installatie de hoofdrol spelen.
DODELIJK SPEL van David Baldacci is
vanaf 11 mei 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. We zijn bovendien óók
actief in België! 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: 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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Passie voor kinderspullen

bij Mon Bébé

-since 1986 -

- Geboortelijsten
- Kleding 0-6 jaar
- Babykamers
- Decoratie
- Speelgoed
- Kinderwagens
- en nog veel meer!

Tijd voor een

verwenmoment ?
• Anti-aging behandelingen
• Micro-needling
• Micro-dermabrasie
• Superboost
• Ikari
• Diode
laserontharing
Babor | Ikari | Pronails | Footlogix
Feeling chilly jewels | Atelier Rebul
• Dermaplaning
Thegelbottle

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com
0472-693 223
monbebe.geboortelijst.be
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Nieuwdreef 2 -2170 Merksem
0468 463 821
www.chamyr.be
huidanalyse
chamyr

chamyr_babor

THEATER.NL

André van Duin heeft
geen coronahobby’s nodig
“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de
woorden van André van Duin wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger,
komiek en presentator alweer behoorlijk vol.
‘TELEVISIE IS
NATUURLIJK
GEWOON
DOORGEGAAN’

André werd onder andere beroemd door zijn
komische televisie- en theatershows. Ook de
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien.
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg
te doen gehad, want televisie stopt nooit.
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt
opgenomen en alle andere dingen gingen ook
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel
problemen mee gehad.”

staat er voor de fans een ware traktatie op het
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en
dan begint de gewone Holland Bakt. Dus tot
oktober zit ik in ieder geval vol.”

Veelbewogen jaar
Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond
Andrés hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken.
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer
snel een beetje normaal wordt.”

Heel Holland Bakt
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Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator
vormt al jaren het gezicht van het populaire
televisieprogramma, samen met Janny van der
G
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar

T

U

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

BLOG/FAJAHLOURENS

Als we ons allemaal
nou eens niet meer zo
schuldig zouden voelen
over wat we eten.

Zorg op maat,
precies hoe jij
het wil. En dat
bij jou thuis!

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

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.

SNACKEN

ZONDER SCHULDGEVOEL
Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken
afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer
schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fit en sexy over
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer
eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd
in de babytijd waarin we de tiet kregen als we verdrietig waren.
We verschuiven onze droom om fit en sexy te zijn maar weer
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Houd hier
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op
en begin met vijftien minuten per dag. Wees lief voor jezelf
en voel je nooit meer schuldig over wat je eet.
Proef mijn heerlijke KILLERBODY
chocoladerepen met proteïne, want snacken
zonder schuldgevoel... dat kan!

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!
+32 486 66 15 45 | zorgassistentie.lemmens@telenet.be | 03 297 67 17

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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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

Witvenstraat 200, Hoevenen | 03 605 67 35
info@dreampc.be | www.dreampc.be
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MERKBAAR BETER,
STEEDS VOORDELIG!
Wie zijn we?
Bij De Groothandel is sinds enkele jaren
specialist in de inkoop en verkoop
van partijgoederen binnen Europa.
Met een assortiment van meer dan
1000 alledaagse producten voor
schoonmaak, huishouden, verzorging,
speelgoed, decoratie, tuin, klussen, enz.
biedt ze de oplossing voor iedereen die
zichzelf of anderen graag betaalbaar
verwent met veel fijne spullen.

ALTIJD

LAGE

Als snelgroeiende discounter staat
ze bekend voor haar lage prijzen en
groot aanbod. Daarnaast hecht ze
enorm veel waarde aan kwaliteit en
duurzaamheid. Met voornamelijk
A-merken of vergelijkbare kwaliteit
streeft ze ernaar de klant zoveel
mogelijk waar voor hun geld te geven.

PRIJZEN

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug • Achteraf betalen mogelijk
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WWW.BIJDEGROOTHANDEL.COM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’
LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
GRIJSBLAUW

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de
rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen,
dan is het al geslaagd.”
Het is tekenend voor de positieve instelling van de
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik
Jurjen
voel me jong van lijf en geest.” In het
dagelijks leven is hij ondersteunend
administratief medewerker bij chipfabriek
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en
ik heb fijne collega’s. Het enige wat in
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe
liefde.”
Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.”
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren

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.

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hardlopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige
kater Joris bezighouden. Die houdt
gelukkig wel van een knuffel.”

zoekt

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar,
opgewekt, optimistisch, creatief, een
natuurmens, dat zijn de woorden die
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek
een vriendelijke, gezellige dame met net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke
dingen kan ondernemen: een terrasje pakken, uit
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook
iemand die mij in mijn waarde laat en me
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.
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LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en
verzorgde voeten
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Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.
Verwijder nagellak
www.vanmossel.be

De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover,
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje
Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

Verwijder eelt
Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide
teennagels te voorkomen.

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels
Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.
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Welkom
in de wereld
van losse thee!

Thee zoals
thee hoort
te zijn

Kunt u geen keuze maken uit
ons ruim assortiment thee?
Is het de eerste keer dat u
losse thee wil proberen maar
niet weet waar te beginnen?
Of wil je iemand bedanken, een
hart onder de riem steken, een
gelukkige verjaardag wensen?
Wij helpen u graag bij het
samenstellen van uw keuze
of pakketje!

Dorpsstraat 154
2940 Stabroek, België
teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be
0032-495126473 | 0032-476908600

Neem even een kijkje op
onze website of kom langs
in onze winkel!

bij Tee Kompleet

BRUIST

Omdat jij zo
geweldig bent,
blijf ik nog even
op afstand!

Wacht niet
op een

• Bakker - Beenhouwer Visboer - Bloemist
• Groenten en fruit
• Honing, kruiden, snoep,
gebraden kip, gedroogde
vruchten, noten en
olijven, hamburgers, kaas,
charcuterie, dierenvoeding
• Leg- en sierkippen,
konijnen, eenden en
ganzen en nog veel meer!

#HOUDVOL

Café Starrenhof | Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Een gezellige party bij u thuis met kraakverse pizza’s uit de
oven, dat is onze pizzaparty. Een leuke, originele variant op
het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s samenstelt
aan tafel met een gevarieerde keuze aan verse ingrediënten.
Wij zorgen voor alles, u dient enkel maar te genieten!
Een oventje, pizzabodems met een diameter van 10 cm en
maar liefst 26 verschillende garneringen zorgen ervoor dat u
de perfecte minipizza’s kan maken. Combineer naar eigen
smaak vis, vlees, verse groentjes of liever meer kaas, een
extra sausje, alles is mogelijk. Genieten maar!
Een echte aanrader voor jong en oud. Bestel tijdig!
Bekijk ook de video!

Ludo
Veerle en

BRUIST
Boeremarkt
Iedere zondag vanaf 8 uur!

Heerlijke Pizzaparty

Een echte aanrader
voor jong en oud. Bestel tijdig!
Prijs 13,95 €/pers

Huur pizzaoven 12 €
Pizzaparty te verkrijgen
vanaf 6 personen

goede dag...
maak er een!
#HOUDVOL

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag:
8u00-12u30 en 13u15-18u00
Zaterdag: 7u30-17u00

Als erkend Ambachtsman werken wij
volgens de traditie en het authentieke
karakter van de slager van vroeger,
maar dan in een modern jasje.
Slagerij De Laet | winkel Ekeren: 03 541 14 37 | winkel Stabroek: 03 344 06 07 | www.slagerijdelaet.be
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BRASSERIE
DE KAR
HOOPT
SNEL
WEER TE
BRUISEN
Daan en Thijs zorgen
dat iedereen zich
thuisvoelt in een
moderne, informele sfeer.
“Iedereen wordt hier
goed gesoigneerd, daar
zorgen we voor. En we
zorgen er ook voor dat er
altijd wat te beleven is”.
Zo zijn de broers nu
bezig met het maken van
een gezellig winterterras
en hebben ze onlangs
een verwarmde veranda
aangebouwd om ook
’s winters meer capaciteit
te hebben.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Moment
van
overdenking
Wees je bewust van je gedachten,
ze vormen zich tot woorden.
Wees je bewust van je woorden,
ze zetten zich om in je handelen.
Wees je bewust van je handelen,
het worden gewoonten.
Wees je bewust van je gewoonten,
ze vormen je persoonlijkheid.
Wees je bewust van je persoonlijkheid,
die bepaalt je bestemming.

Putsesteenweg 173,
2920 Kalmthout
+32 (0)3 295 00 50
www.brasseriedekar.com
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Foto Youri Claessens

De broers
verheugen zich
samen met hun
gedreven team
op jullie komst!

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag
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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.

Toe aan een lentecoupe?
Heeft u vragen over type kleuring of verzorging
van uw haren? Maak dan eens een afspraak!

In onze vriendelijke en huiselijke sfeer zijn
zowel vrouwen, mannen als kinderen welkom.
U kunt bij ons terecht voor:
- verschillende soorten kleuringen
- moderne en klassiekere snitten
- opsteekkapsels voor bruiloften,
feesten of communie
- brushingen

Kapsalon Esli

Wilt u ie
man
verrasse d
Dan kun n?
t u altijd
even lan
gskome
n
voor een
leu
cadeaub ke
on!

Kapellensteenweg 173, Kalmthout | 03 666 87 95

Mossel Apero levert de beste
dagverse zilte kreeft, oesters
en mosselen ‘s Ochtends uit het zilte Zeeuwse
water en dezelfde dag op uw bord!
Met een glaasje champagne, cava
of wijn, meer moet dat niet zijn.

KREEFT € 45,- / kg
OESTERS ZEEUWSE CREUSES € 1,- / STUK
PLATTE OESTERS
€ 1,50 / stuk.
MOSSELEN € 6,50 / kg (minimum 5 kg)
GRATIS THUISBEZORGING
+32 0485 78 23 23 | info@mosselapero.be
www.mosselapero.be |
mossel apero

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.

BEL:
0485 78 23 23
om te bestellen
+32 (0)475962859 | info@colebrants.be
colebrants
www.colebrants.be |
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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

Tagliatelle

met hesp en asperges
Asperges met hesp 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat?
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes hesp
erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!
2 PERSONEN - 25 MIN
INGREDIËNTEN
400 g witte asperges
10 g bieslook
200 g tagliatelle
2 el boter
2 el bloem
30 g parmezaan
150 g hespblokjes
peper en zout

BEREIDING
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Schil de asperges
met een dunschiller en snijd er de houterige uiteinden af. Snijd ze in
stukken van ongeveer 4 cm. Snijd de bieslook in ringetjes.
Voeg de stukjes asperges toe aan het kokende water. Laat 5 minuten
koken en schep ze dan met een schuimspaan uit het water. Schep ook
per persoon 150 milliliter kookvocht van de asperges en houd apart.
Kook nu de tagliatelle in 8 minuten beetgaar in het water. Giet af, maar
houd wat van het kookvocht over.
Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Roer goed en voeg
dan beetje bij beetje het kookvocht van de asperges toe, zodat de saus
mooi indikt. Haal van het vuur en roer er de helft van de parmezaan,
de asperges, de hespblokjes en de helft van de bieslook door. Breng op
smaak met peper en zout.
Meng de gekookte pasta door de saus. Voeg eventueel nog wat
kookvocht van de pasta toe voor een mooie vloeiende saus. Serveer
en werk af met de rest van de bieslook en de parmezaan.
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

SodaStream

pakket

bruiswater
toestel

4
1
7
6
5
8
9
3
2

6
3
5
9
2
7
8
1
4

2
9
8
1
3
4
7
5
6

5
6
3
7
9
2
4
8
1

9
8
4
3
6
1
2
7
5

1
7
2
8
4
5
6
9
3

3
4
1
2
7
9
5
6
8

8
2
9
5
1
6
3
4
7

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

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
Ylente.
De oplossing van vorige maand was geniet.
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 5-4-4.
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w
g
u
w
z
b
w
a
g
e
r

G

s
a
s
g
x
g
h
k
e
t
j

b
g
t
q
j
u
h
w
j
z
u

soda
lekker
drinken
bubbels

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing
in op onze site: www.kapellenbruist.be
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d
y
n
e
m
f
m
r
p
x
g

a
t
k
f
r
i
s
e
k
l
r

c
p
c
w
e
q
m
k
l
p
i

d
w
s
o
d
a
a
k
e
d
r

m
t
d
r
i
n
k
e
n
q
g

v
a
u
j
k
g
e
l
u
m
q

smaken
fris
spa
water

a
l
l
x
z
v
n
o
j
e
i

k
q
v
x
t
t
l
b
h
j
g

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 juni
de oplossing in op onze site: www.kapellenbruist.be

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Iedere maand weer
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

RIL !
B
E
I
D
K
U
LE
ns aan

Ook al ee nzen gedacht?
contactle

OOK VERKRIJGBAAR VOOR ASTIGMATISME

PROBEER NU PRECISION1™ DAGLENZEN

5 DAGEN LANG GRATIS

www.brildesign-ingrid.be

Puttestraat, 43

EN KRIJG ONDERSTEUNING IN NAZORG

2940

PUT TE-STABROEK
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Wegens de Corona-maatregelen
zijn wij OPEN op AFSPRAAK.
Wij helpen U graag verder.
Bel ons : 03-605 23 65

brildesign.ingrid@telenet.be

