DE KEMPEN

Jouw huis in

kerstsfeer!
Dolf Jansen:
‘Ouder publiek
terugveroveren’
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Onze menukaart
gaat van croque
tot steak

Welkom in Taverne Den Inslag, een oude hoeve
in de bossen van Schilde. Onze keuken is lang
open en goed. Bij ons kun je lunchen, dineren
en zondags ontbijten.
Wij beschikken ook over een ruime feestzaal
met eigen terras welke geschikt is voor
recepties, bruiloften, uitvaarten en feesten van
10 tot 150 personen.
Kom tot rust met een drankje en een lekkere
snack op ons terras, in een groene oase aan
het kruispunt van verschillende ﬁetsroutes
waar jong en oud zijn gading vindt.
Voor de liefhebbers staat er een pool- en
biljarttafel ter beschikking en er is een mooie
speeltuin voor de kinderen.
Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting
Dinsdag en woensdag gesloten
Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45
Zondag uitgebreid ontbijtbuffet van 9:00 tot 12:00

ONZE PORTIES ZIJN GROOT,
LEKKER EN AAN EEN GOEDE PRIJS

Meer weten
of reserveren?

Bel 03 482 41 43

DEN NSLAG
Noorderlaan 16, 2970 Schilde
jeroenproost@hotmail.com

Kom tot rust in de
badkamer van
uw dromen

Al 10 jaar
gericht op
service, kwaliteit
en duuzaamheid!

Droomt u van een moderne en comfortabele badkamer?
Dan zijn wij, De Vry Service uit Malle uw professionele
aannemer. Wij werken uw wensen vakkundig uit
en realiseren uw droombadkamer zonder zorgen.
Ondertussen bestaan we al 10 jaar en kunt u niet alleen
voor totale badkamer-renovaties bij ons terecht, maar
ook voor kleinere sanitaire projecten en herstellingen.
Onze focus ligt steeds op comfort, duurzaamheid en
kwaliteit en dit met de glimlach. Dat we een uitstekende
Service bieden had onze naam u al verteld.
Wij werken van ontwerp tot en met de afwerking, u hoeft
dus geen andere partij meer in te schakelen!
Dit jaar hebben we ook een aantal belangrijke
investeringen kunnen doorvoeren om u als klant nog
beter van dienst te kunnen zijn.
We hebben een groter magazijn om steeds voldoende
voorraad te hebben en sinds kort bieden we ook
mobiele badkamers aan zodat u tijdens de werken toch
alle comfort blijft behouden.
De mobiele badkamers onder de noemer Showertime
zijn te huur voor iedereen die dit wenst. Particulieren aannemers - verzekeringen - evenementen en privé.

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

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

Stijn Streuvelslaan 14 , Malle
0478 / 54 24 96
www.devryservice.be
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Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand.
Families en vrienden komen samen om de feestdagen te vieren, er
wordt genoten van dit samenzijn en dat alles meestal in een huis dat
speciaal voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed. Kun
jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis ‘decemberproof’ te
maken? In deze nieuwste editie van Bruist geven we je een aantal
nuttige tips.

Like ons op Facebook.com/dekempenbruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Kempen
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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HOOGSTRATEN
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Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt, kunnen we
ons maar al te goed voorstellen dat je ook weleens heerlijk de deur uit
wilt. Een van onze aanraders (mits de restricties het toelaten): ga eens
naar de oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.
Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan de lokale
ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat je daar de leukste
cadeautjes voor onder de kerstboom vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

BRECHT

Alvast hele fijne feestdagen,

KAPELLEN

Manuela Kolkman

BRASSCHAAT
SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Inhoud

SCHILDE-SCHOTEN‘S-GRAVENWEZEL
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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/WONEN

Jouw huis in kerstsfeer!
Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding
die ze hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.
Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij
binnenkomst in de decembersfeer kunnen onderdompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur.
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting.
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich
hierdoor meer dan welkom voelen.
De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je
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natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom,
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een
open haard in huis? Steek die dan deze maand
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen.
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak
is: dat ben jij zelf!
Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken,
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit
volle borst mee met Mariah Carey en Wham,
de ander moet hier niet aan denken. Geen
probleem, kies gewoon voor de muziek die
jou het meest in de decembermood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
8
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
10

LEZERSACTIE

DE WIJN SMAAK TEST

Gusteau neemt je mee op
ontdekkingstocht om jouw
favoriete wijn te vinden. Door
middel van een korte
smaaktest met duivelse
dilemma’s helpt de online
wijngids je om je eigen
smaakprofiel in kaart te brengen.
Zodra de resultaten binnen zijn, zal
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau
heeft een groot assortiment aan boxen, dus
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt
met jouw persoonlijke smaakprofiel. In de
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een
glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau
te geven aan een ander of aan jezelf. www.drinkgusteau.com

Maak kans op een Men care
set van Misterybox.

Nieuw in Nederland (in België website bog
onder constructie): een box met premium
verzorgingsproducten voor mannen,inclusief
how-to-use informatie. Als member ontvang je
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95.
Jij maakt met deze actie kans op de
eenmalige introductiebox van
Misterybox - Men care t.w.v. €120.
www.misterybox.nl

TAG #MISTERY

HONING
TANDPASTA

Maak kans op
Good4fun Giftcard

De Manuka Honey Toothpaste
550+ van Manuka New Zealand
is een hoogwaardige tandpasta
gemaakt van 100% natuurlijke
ingrediënten, waaronder rauwe
Manuka honing. Naast de
reinigende factor heeft de
tandpasta ook een frisse
muntsmaak die je de hele dag
door fris laat voelen.
www.manukahoning.be

Een Good4Fun Giftcard ter waarde van € 25,Fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum,
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden,
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en
origineel. Lekker makkelijk, bestedingsmogelijkheden.
www.good4fun.nl TAG #GOOD4FUN

Doe
mee en
win

LEZERSACTIE

WIN een armband van Bockx
Bockx armbanden Dutch design en handgemaakt!
De armbanden van Bockx zijn stoer, stijlvol
en tijdloos. Het zijn echte eycatchers van
topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100%
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by
Bockx. www.bockx.nl TAG #BOCKX

december

s
l
a
e
D

Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.belgiebruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

RUDOLF’S RED
NOSE GLÜHWEIN
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Geniet van

BRUIST
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Gemaakt van Spaanse druiven,
winterse kruiden en likeuren en dit
alles in een “ugly” winterse trui.
Dankzij het artisanale proces proef je
de warmte van Spanje en handgeselecteerde kruiden als kaneel,
kruidnagel en anijs zorgen voor een
uitgesproken karakter. www.jumbo.com

VERANTWOORD1 BIER

Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties.
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan.
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant.
www.lowlander-beer.com
13
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Like de Facebookpagina van België
Bruist en van het magazine 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. de TAG
bij de lezersactie naar prijsvraag@
nederlandbruist.nl.

BABOR BEAUTY WORLD
Professionele behandelingen
in een ontspannen sfeer
Professionele begeleiding en advies op maat, daar staan wij voor.
En dat allemaal in ontspannen sfeer, waardoor je helemaal tot rust komt.
We zijn bovendien een instituut voor zowel mannen als vrouwen.
We hebben een grote verscheidenheid aan behandelingen en
advies tot gezond en verantwoord afslanken.
Turnhoutsebaan 244a, 2970 Schilde | 03 384 13 31 | www.babor-beautyworld.be
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EEN BIOKAPSALON
Wat is dat nu eigenlijk?

In tegenstelling tot wat
vele mensen denken, kan
je bij ons terecht voor alle
behandelingen! Wil je 100%
natuurlijk gaan dan is er
de stuifmeelkleuring die de
hoofdhuid verzorgt, het haar
versterkt en nog zo veel meer.

Biokapsalon Natur’Elle
Antwerpsesteenweg 265, Malle
03 344 41 82
info@biokapsalon-naturelle.be
www.biokapsalon-naturelle.be

Is dit nog net een brug te ver voor je maar wil je toch al kiezen
voor een beter alternatief dan de standaard kleuring? Dan
hebben we voor u So Pure Naturel Balanced Color. Met deze
kleur is elke bewerking mogelijk zoals we die kennen bij de
klassieke kapper, van balayages tot volledige kleuringen, beiden
zonder ammonia en PPD!
Ammonia kan de hoofdhuid beschadigen, PPD is vaak de
oorzaak van irritatie, jeuk en allergische reacties.
Onze laatste kleuringen kunnen we ook nog eens verrijken met
organische keratine. Dit product herstelt tijdens het kleurproces
de zwavelbruggen van het haar.
Oxilock Plasma zorgt ervoor dat de behandelingen minder
schadelijk zijn voor uw haar. Het geeft uw haar enorm veel
glans, veerkracht en verhoogt de breeksterkte van uw haar. De
keratine is vrij van chemicaliën, siliconen, sulfaten, aldehyden of
andere agressieve stoffen. Het bevat wél waardevolle organische
zuren en aminozuren.
Verder werk ik ook met de verzorgingsproducten van So Pure.
Deze bevatten geen sulfaten of parabenen en zijn vegan
friendly! Al onze producten, ook de kleuringen, zijn verrijkt met
organische arganolie. Deze olie hydrateert het haar en maakt
het zacht en glanzend. Geen ammoniageur bij ons in het salon
maar de geur van jasmijn, sandelhout en essentiële oliën.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs of kijk op
www.biokapsalon-naturelle.be voor meer informatie!
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DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door
een schoorsteen vallen. De zak viel in een
schoen die toevallig bij de open haard aan
het drogen was. Op 14 december is het foute
kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman
zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst
op Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het
uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu
kennen. In november en december geven
we het meest aan goede doelen.
17
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Open Kerst Huis bij Natuurlijk
Tijdens de feestmaanden is Natuurlijk geen winkel
meer, maar een heus Kerst Huis. Eentje boordevol
high end cadeau-ideeën om je loved ones mee
te verwennen. Kom er inspiratie opdoen voor
de decoratie van je mooiste feesttafel en kerstinterieur. En voor de trouwe fans: onze boeketten en
FlowersNgin zijn eveneens ondergedompeld in de
warme eindejaarssfeer.

Openingsuren
di - za 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 uur
zo 09:00 - 13:00 uur

It’s the
wonderfumost
l
of the ye time
ar!
Wij he

ten je ha
rtelijk
welkom
bij Natuu
rlijk
in ‘s- Gra
venweze
l.

Natuurlijk bv | Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel
+32 3 685 63 68 | www.natuurlijkbloemen.be
18
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Op natuurlijke manier
je huid verjongen?
Natural beauty, vroeger gekend als Nailstyle, is
al jaren actief in de schoonheidsbranche.

Kies voor de allerlaatste nieuwe techniek, superboost!

Ons team bestaat uit:
Nathalie, zaakvoerster, reeds 22 jaar actief in de
beautybranche, doorheen de jaren heb ik me vooral
gericht op huidverbetering en ben ik gediplomeerde
ikari skin experte en mesoestetic experte, ook medcos
gecertificeerde partner in afslanking. We blijven met ons
team ons voortdurend bijscholen om de allernieuwste
en beste behandelingen aan u voor te leggen, dit is mijn
belangrijkste visie op mijn salon, enkel het beste voor
mijn klanten en dit alles in een heel aangename
en losse sfeer, ten slotte is dit U me time moment hier.

Zachte, pijnloze behandeling, ook wel Botox lookalike genoemd, met de impact
van een medische behandeling. Mogelijkheden zijn zeer gevarieerd, van snelle
huidboost tot oplossing voor huidveroudering, fijne rimpels, couperose, oogen wenkbrauwlift, grove poriën, acne, stevigheid van de huid...
2 STAPPEN

Marie, die ook al enkele jaren meedraait in ons team
en gediplomeerd wimperstyliste en skin expert is.
We werken ook met ikari. En met ons huidanalyse
toestel kunnen we u ook producten voor thuis op maat
van uw huid meegeven.

VOOR

1 Er worden actieve stoffen in de huid gebracht via naaldloze
injectie met jet stream, terwijl het diepere, overtollige vuil uit
de poriën wordt gepompt. De bestaande kanalen in de huid
vullen zich met een cocktail op maat van uw huid, vol met
vitamines en mineralen.
2 Elektrostimulatie van de spieren (biofeedback voor
re-educatie van de spier). De spier krijgt nieuwe impulsen,
wordt automatisch strakker en de huid ontspant, de ogen
trekken open en de wenkbrauwen liften.

Caroline komt ons team telkens op dinsdag aanvullen, en
is gespecialiseerd in pedicures, gelaat en ontharingen.

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

Kortom, we staan klaar voor u, om u op de beste
manier te helpen in verschillende facetten van de
schoonheidsbranche.
20
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Maak kennis met LaserClinique
“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan
toen ik zelf een laserontharingbehandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht ik bij mezelf.”
“Ik ging op zoek naar andere permanente laserontharingstoestellen én vond deze. Waarna LaserClinique geboren werd.”

D

FILMPJE KIJKEN
THE CARD
COUNTER

AGJE UIT

MODE 2.021

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij
ons aan het juiste adres. De fijne babbels tijdens de
behandeling horen er natuurlijk ook bij.”

“Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit
start met onze toestellen, meer bepaald de diodelasers die
gebruik maken van de SHR-methode, ook wel de Super
Hair Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel
dat de kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een
supersnelle methode en - op zeer lichte prikkeltjes na volledig pijnloos.”

“Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op
locatie (de verschillende locaties vind je op onze
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.”
“Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen
verwelkomen!”

“Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven over

Liefs,
Ellen van de LaserClinique

LaserClinique
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer
info kan je vinden op:
www.laserclinique.be
22
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Mode 2.021 Antwerpen – Mode/
Bewust is het ambitieuze
heropeningsprogramma geïnitieerd
door MoMu – ModeMuseum
Antwerpen, in samenwerking met
Stad Antwerpen en Toerisme
Vlaanderen. Tot en met januari 2022
biedt MoMu een line-up aan vol
fascinerende tentoonstellingen,
openluchtprojecten, stadswandelingen en activiteiten. Het
overkoepelende thema: de globale
transitie en betekenisvolle
veranderingen binnen de
modewereld. Het vernieuwde
MoMu-gebouw is naast een
must-visit bestemming ook het
startpunt, want het tentoonstellingsprogramma van ‘2.021’ strekt zich
uit over Antwerpen. Op diverse
locaties in de stad inspireert een
brede reeks events bezoekers om na
te denken en mee te doen.
Meer info op www.momu.be.

William gaat gebukt onder zijn gruweldaden
als soldaat in Irak. Na een verblijf in de
gevangenis vindt hij zichzelf opnieuw uit als
professioneel pokerspeler. In z'n eentje
schuimt hij de casino's af, tot hij benaderd
wordt door Cirk die zijn vader verloor en nu
maar één ding wil: wraak op de kolonel die hij
F G
verantwoordelijk
acht. Hierin ziet William een
kans
M om
N eindelijk iets goed te doen in zijn
leven. Maar Cirk op het goede pad houden
T moeilijker
U
blijkt
dan gedacht. Al snel kan
William niet anders dan zijn verleden recht in
de ogen te kijken... THE CARD COUNTER is
vanaf 1 december te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht
gekregen om een stuk voor een groot orkest
te componeren ter gelegenheid van het
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het
toppunt van haar kunnen en haar artistieke
ambities drijven haar tot misschien wel een
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een
belangrijk componist, maar vrijwel niemand
weet dat ze onder pseudoniem haar geld
verdient met het schrijven van platvloerse
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het
meezeulen van een moeilijke jeugd en een
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.
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Meer dan 50 jaar aandacht voor

ambacht en perfectie
“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood
verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen –
de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons fier maakt over ons
ambacht en dat is de garantie die u krijgt.
Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar
testen en steeds verder verfijnen van onze
procedés en materiaalkeuzes weten wij hoe
uw perfecte juweel eruit ziet. In goud of zilver,
eenvoudig in design of tijdloos: wij zetten de beste
kwaliteit voorop. Daar mag u op rekenen.
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.
Meer dan 50 jaar ervaring garandeert steeds
betere procedés 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 hiervoor
een afspraak met de
klokkenmaker).

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
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Stoffen nodig?
Aan diversiteit aan stoffen bij ons geen gebrek.
Nieuwmoer-Dorp 42, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be

Openingst ijden
dinsdag - zaterdag:
10.00 tot 18.00 uur
maandag en zondag: gesloten

Confectie van gordijnen en
overgordijnen mogelijk.
Samenwerking met
gerenommeerd atelier.
Levering aan
scholen, instituten,
toneelgezelschappen,
bejaardentehuizen.
Al onze stoffen voor
betaalbare prijzen!

Een keuze gemaakt?
Wij maken voor u een
vrijblijvende prijsofferte.

Wij bieden u een ruim assortiment aan van stoffen voor gordijnen en
overgordijnen voor de inrichting van woningen, bedrijven, et cetera.

Vele kerstartikelen aan scherpe prijzen

Hebt u niet genoeg ervaring om zelf uw gordijnen te maken met een
van de stoffen uit ons grote assortiment? Dan is confectie ook mogelijk.
Contacteer ons voor de mogelijkheden !
•
•
•
•
•
•
•
•

glasgordijnen
vouwgordijnen
paneelgordijnen
brandvertragende gordijnen
brandvertragende overgordijnen
verduisterende overgordijnen
voering en black-outvoering
zonwerende voering

Wat voor moois gaat
u ervan maken?

Bent u op zoek naar
de aankleding van uw
babyborrel, communie
of trouwfeest?

Wij hebben tule
in alle kleuren
26

Zeker een
bezoekje waard!

Foto: Hanna Snijder

THEATER.NL

Dolf Jansen:

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’
Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten,
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen
zie ik altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”
“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de
scholieren en studenten ook zeventigers en
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en
mag”, vertelt hij.
De toeschouwers zijn blij, maar de theaters
leven nog steeds in onzekere tijden. “Nu is het
belangrijk om de zalen weer te vullen en
overeind te houden. En mensen die twijfelen
duidelijk te maken dat ze veilig kunnen komen.”
Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de
arm wordt gezet, dan loop je met meer
empathie en medemenselijkheid naar buiten”,
besluit hij.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we
terugveroveren”, legt hij uit.
Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer
beleving is dan vóór de coronacrisis. “Ik benoem
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen,
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd
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Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma
Het Jansen Vaccin door Nederland. Kijk op
theater.nl voor de speellijst.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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Ik wil gewoon dat ie het doet!

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

Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Het is telkens een hele belevenis als je bij
Yasmin bent geweest. Van begin tot einde
totale ontspanning en een kapsel waar ik
alleen maar van kon dromen. Ze luisteren
echt naar je wensen, een plezier om naar
de kapper te gaan!

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

Miki

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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Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?
Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is
dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen
thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken
en van te genieten.
Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje
chocolademelk bij visite op tafel.
Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen
betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes,
maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter.

Antwerpsesteenweg 325, Westmalle | +32 (0)3 311 65 97
INFO@RIJWIELENHERMANS.BE
WWW.RIJWIELENHERMANS.BE | WWW.RIJWIELENSHOP.BE
ma van 8:30 - 18:00
di -wo - vrij 8:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
za 8:30 - 17:00
donderdag & zondag gesloten

E-BIKE - STADSFIETSEN - MTB - RACE - KIDS

Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik
de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.
De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter!

WIJ AANVAARDEN ECOCHEQUES
EN CONSUMPTIECHEQUES

VRAAG NAAR ONZE
INTERESSANTE FIETSENLEASING

Liefs, Fajah Lourens
Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream

AUTHENTIC
BELGIAN BARBER & WELLNESS

FOR MEN

Op zoek naar
een ruime douche?

Zelfzorg en de feestdagen
Door Esther van der Sande, The School of Self-Care
Zelfzorg is belangrijk, vooral tijdens de vakantie. Je bent misschien alleen of
voelt je geïsoleerd. Hoewel het waar is dat velen van ons vrienden en familie
hebben om mee in contact te komen tijdens de feestdagen, bestaat er ook

en dankbaarheidsjournalen, kunnen nuttig zijn als

het gevaar geïsoleerd te raken. Als je vatbaar bent voor depressie of angst,

jij je niet op jouw gemak voelt in sociale situaties.

kan het bijzonder moeilijk zijn om anderen te bereiken.
Denk aan zelfzorg. We kennen het belang van een

Jurgen's Classic Barbershop | Handelslei 120, Zoersel
0032-3-3364861 | www.jurgensclassicbarbershop.be

Werken die wij o.a. uitvoeren:

Bruist wenst alle
lezers warme

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Ruime ke
uze in
douchesto
eltjes,
beugels en
verhoogde
toiletten!

• Opmaak van een verwarmingsaudit voor ketels kleiner
dan 100 kW (verplicht voor alle ketels ouder dan 15 jaar)
• Geven van het nodige advies betreft allerlei premies en
attesten. Wij bezorgen u hiervoor ook de nodige papieren
• Volledige badkamerrenovatie en plaatsen en leveren
van sanitaire toestellen
• Plaatsen en leveren van infraroodcabine

Wat kun je eraan doen?

evenwichtige voeding, matige lichaamsbeweging

Herinner jezelf aan de mensen, plaatsen en dingen

en voldoende slaap, maar omdat er in deze tijd van

die je een gelukkig gevoel geven.

het jaar zoveel afleiding en stressfactoren zijn, is het

Overweeg om wekelijks of tweewekelijks een

mogelijk dat we enkele basisbehoeften uit het oog

gesprek of videochat met vrienden in te plannen,

kunnen verliezen.

zodat je niet twee keer hoeft na te denken over het
van jezelf weet wat voor manieren van zelfzorg voor
Maak gebruik van andere manieren om verbinding

jou werken, kun je hier dan ook meer aandacht aan

te maken, zoals het versturen van kerstkaarten

besteden om ervoor te zorgen dat je deze gebieden

en communiceren met familie en
vrienden via telefoon, sms, e-mail

Bruist wenst
alle lezers
warme

van je leven oefent naarmate je dichter bij de
vakantie/feestdagen komt.

en sociale media. Kalmerende

Dit zorgt ervoor dat je vanuit een zelfzorgende

activiteiten, zoals lezen, mediteren

houding het sociale contact aan kan gaan en dat de
stressfactoren je eventueel minder kunnen treffen.
Met zorg en warme groet,
Esther

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

feestdagen

Goed voor onszelf zorgen is belangrijk. Wanneer je

nemen van de moeite.

Meld je nu aan voor een

online sessie!

www.theschoolofselfcare.org

Voordelen van zelfzorg

Verbeter je gezondheid • Slaap beter • Lage bloeddruk • Breng je geest in balans • Verminder angst

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
36

37

7
5
9
2
8
8
1
2
9

9
2
3
9
6
4
8
6
2

3
3
7
1
3
5
2
6
8

6
5
4
4
9
2
2
7
7

6
7
9
8
6
3
7
4
9

4
8
1
3
5
7
6
5
2

8
9
4
6
4
1
2
1
1

Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur
van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, geraffineerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met o.a. muskmoleculen,
bergamot, vanille, rozen en civet.
Voor dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

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
Ykerst.
De oplossing van vorige maand was vredig.
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 8-8-8.
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bruiswater
toestel

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Zoek de zes letters in BRUIST!

9
2
3
8
1
7
5
9
6

SodaStream

Musk Extreme
parfum

In de donkere decembermaand is het extra gezellig
om thuis te genieten. Haal
een boom in huis en leg er
voor iedereen een cadeautje
onder. En dan lekker op de
bank (online) bladeren door
deze feestelijke editie van
Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen.
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Maak kans op een

s
o
d
a
u
m
a
b
j
o
d

G

a
l
y
u
c
t
t
n
g
y
p

d
a
e
j
k
a
a
m
s
m
f

r
r
g
b
d
e
t
v
t
y
g

prik
bubbels
water
apparaat

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing
in op onze site: www.dekempenbruist.be
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drinken
smaakje
kerst
soda
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 januari de
oplossing in op onze site: wwww.dekempenbruist.be

PUZZELPAGINA

Maak kans op

USED CAR S

www.vanmossel.be
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