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LOM M EL S
FEEL GOOD MAGAZINE
Bruisend Lommel verrast de Lommelse Ladies met een magazine
boordevol bruisende mode, receptjes, beauty en meer…
verrassend & vriendelijk
duurzaam & dichtbij

verrassend
vriendelijk
duurzaam
dichtbij

Met tradities breken en
vooruit kijken
De maand maart is traditioneel de maand
waarin Bruisend Lommel de Lommelse ladies
verwent. We plannen dan een heus ‘Ladies
weekend’ waarin jij, samen met je vriendinnen
of
familie, volop kan genieten van
verwennerijtjes, cadeautjes en gezelligheid.
Samen genieten van hapjes en een drankje
terwijl onze handelaars hun nieuwste
collecties showen tijdens de modeshow.
Ontspannen in de loungebar, even los gaan
tijdens het shoppen en heerlijk genieten van
aangepaste gerechten bij onze Lommelse
horeca. Dát en zoveel meer is het waar het
allemaal om draait tijdens het Lommelse Ladies
weekend.
Dit jaar moeten wij – evenals vorig jaar –
verstek geven. Maar dames, jullie blijven niet
in de kou staan!
Voor jou, je familie & vrienden hebben we ons
‘Lommels
feel
good
magazine’
samengesteld. Een magazine waarin we
happiness en heerlijke receptjes verstopt
hebben, waarin je kan wegdromen bij de
nieuwste collecties én leuke wist-je-datjes
kan lezen van onze lokale handelaars.

Benieuwd hoe je meer kleur in je kledij brengt
of goesting gekregen om zelf ondernemer te
worden? Je leest het in dit éénmalig magazine!
Of trek er te voet of met de ﬁets op uit en
ontdek de pareltjes die Lommel te bieden
heeft. Ook Jan Tournier van het Lommelse
2-sterrenrestaurant Cuchara verklapt exclusief
aan ons het recept van één van zijn
topgerechten. Heb je de smaak te pakken?
Uiteraard mogen de producten van onze
handelaars niet ontbreken in dit feel good
magazine. Wie houdt er niet van een leuke jurk,
een nieuw paar schoenen, een juweeltje of
lekker snoepertje? Ongetwijfeld heb je intussen
goesting gekregen om een bezoekje te
brengen aan onze Lommelse handelaars.
Vergeet zeker niet het wedstrijdformulier op
de laatste pagina mee te nemen! Je kan er tot
wel 200 € mee winnen!
We verwelkomen je graag en met veel goesting
in Bruisend Lommel
Ivo Van Genechten,
voorzitter Bruisend Lommel

Bruisend Lommel ondersteunt de Lommelse horecazaken en handelaars, zowel in het centrum als de
singels. Met kleurrijke initiatieven en aantrekkelijke acties zet onze handelaarsvereniging Lommel
op de kaar t als ec hte shopstad. Met de steun van Stad Lommel.
www.bruisendlommel.be – Facebook: https://www.facebook.com/bruisendlommel
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met dank aan @marieboulyphotos
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Wist je dat Elly Verhoeven teruggaat naar haar roots door de Nootzaak
concept store te star ten op dezelfde plek waar haar moeder jarenlang
kapsalon heeft gehad? Zij star tte trouwens midden in de coronacrisis op.
Intussen heeft ze een nauwe samenwerking met Nori Catering.

Gezonde
receptjes
Spicy
gimber
latte
Benodigdheden
1 koﬃelepel imker honing
2 koﬃelepels gimber
100 ml koﬃe
(zoals je hem graag zet)
200 ml plantaardige
opschuim - barista melk
kaneel
Bereiding
Verdeel de honing en de
gimber over de bodem van
een lang drinkglas.
Verwarm de plantaardige
melk en klop tot luchtig
schuim. Schenk het
melkschuim in het glas en
giet de koﬃe of espresso
voorzichtig in het schuim.
Werk af met kaneel.

Perencrumble
Benodigdheden 6 pers.
4 peren
75g koekjesmix
75g granola vezelbom
1 el cichoreiwortelvezel
1 el kaneel
1 el honing of agavesiroop
6 el olijfolie
Bereiding
Verwarm de oven voor op
200°C. Snijd de peren in
gelijke stukjes en verdeel
deze over een ovenschaal.
Doe alle andere
ingrediënten in een kom en
meng tot een kruimelachtig
deeg. Verdeel het
kruimeldeeg over de peer
en plaats de ovenschaal 15
à 20 minuten in de
voorverwarmde oven tot de
crumble goudbruin kleurt.
Serveer warm. De volgende
dag ook lekker als ontbijt
met wat plantaardige
yoghurt!

Met dank aan
Nootzaak

Italiaanse
Tofuspread
Benodigdheden
250g tofu
140g tomatenpuree
5 zongedroogde tomaten
1 teentje knoﬂook
2 el oregano
50 ml ongezoete
plantaardige melk
peper en zout
Bereiding
Pureer alle ingrediënten tot
een stevige, gladde spread!
Lekker op nootzaak cracker
en brood!

Modena
schoenmode
Kerkstraat 61

Wist j
ed
at
Elke Aerts 4 jaar geleden
zelf de handen uit de mouwen stak bij de
verbouwing van haar winkel? Na een jaar pinnen
op pinterest en plannetjes uittekenen aan de
toonbank, werkte ze een hele maand keihard mee met
de werkmannen.
Dochterlief vond het niet zo ﬁjn om gedropt te worden
bij de crèche en ging prompt in hongerstaking, zelfs de
leidster gaf aan dat ze er ‘grijze haren’ van kreeg.
Maar het was het waard, haar winkel voelt nu
aan als een echte thuis.

Een
voorproefje
van onze
collectie
t gezicht achte
He
r
a schoenm
den
o
Mo

de

BART BRANS
Kerkstraat 24

Wist je dat
de Lotus Smar twatches
momenteel de meest
gegeerde gadgets in
mijn winkel zijn?
Mooi, voordelig (vanaf €89)
en makkelijk in gebruik.

Reformhuis
Vivaldi
Galerij Vivaldi, Kerkstraat 59 W4
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“Wist je
dat wij alles
verkopen
voor meer
levenskwaliteit
en bruisende
energie”

Ons
assor timent
supplementen
voeding
dieetvoeding
thee
onderhoudsproducten
huidsverzorging

Gezonde voeding
Het is één van de trends van de laatste jaren: gezonde voeding. Natuurlijk wil iedereen zo
gezond mogelijk leven, maar hoe doe je dat? Zie jij nog het bos door de bomen? Wij proberen
enkele gemakkelijke tips en gezonde weetjes voor jou op een rijtje te zetten. Gecombineerd
met onze gezonde receptjes uit dit magazine, kan je deze tips direct in de praktijk brengen!

3 gouden tips

Goede vetten

Er zijn heel veel verschillende regels om gezonder
door het leven te gaan. Sommigen staan haaks op
anderen, niet gemakkelijk om dan een keuze te maken.
Over deze 3 gouden tips zijn alle wetenschappers het
wel eens. Gebruik deze dus als basis voor jouw
gezonde voeding:

Ook ‘goede vetten’ zijn onontbeerlijk voor een
gezonde levensstijl. Deze hebben een zeer gunstige
werking als preventie en behandeling van hart-en
vaatziekten, kanker, zwaarlijvigheid, huidproblemen,
reuma, astma, depressie,…. Voorbeelden van ‘goede
vetten’ zijn olijfolie, kokosvet, Ghee, grasboter,
teunisbloemolie, omega 3-olie,… Gebruik deze ‘goede
vetten’ in de juiste verhouding om een optimaal eﬀect
te verkrijgen.

1 Eet zo onbewerkt mogelijk
2 Eet minstens 5 groenten- of fruiteenheden per dag
3 Ga voor kwaliteit in je voeding, dit is nog belangrijker
dan de verhouding van vetten, koolhydraten en
eiwitten.
Natuurlijk & plantaardig voedsel
Door consequent te kiezen voor natuurlijk en
plantaardig voedsel, verbeter je niet alleen op korte
termijn je gezondheid en voel je je beter, ook op lange
termijn zijn de voordelen ongezien:
- Een aanzienlijk lagere BMI en bloeddruk t.o.v
vleeseters
- 30% minder kans op overlijden door hart- en
vaatziekte
- 15% minder kans op kanker, en verhoogde kans om
kanker te overleven
- 60% minder kans om diabetes te ontwikkelen
- 30 % minder kans op dementie
- Je goed gevoel hormonen vermeerderen, door de
vrije vetzuren die gemaakt worden door je gezonde
darmﬂora
- Door de grote rijkdom aan anti-oxidanten en
fytonutriënten heb je minder inﬂammatie en ook een
sneller herstel na inspanningen

Plantaardig eten is bovendien
ook gezond voor het milieu. Wist
je bijvoorbeeld dat het
water verbruik van 45 douc hes
gelijk staat aan het kweken van
een stukje biefstuk?

Voedingssupplementen
& vitaminen
Ook voedingssupplementen en vitamines kunnen
bijdragen aan een gezond lijf. Zo heeft Vitamine D een
positief eﬀect bij luchtweginfecties, Vitamine C
ondersteunt dan weer je immuunsysteem. Zink komt
van nature voor in kaas, noten, graanproducten, vlees
en schaal-en schelpdieren. Het helpt onder andere bij
de aanmaak van lichaamseiwitten.
Laat je steeds goed adviseren bij het nemen van
supplementen. Start vandaag alvast je nieuwe
gezonde levensstijl op basis van deze 4 ankers:
-

Beweeg elke dag minstens een half uurtje
Eet gezond met voldoende fruit en groentes
Slaap voldoende
Zorg voor ontspanning

Met dank aan
Elly Verhoeven – Nootzaak &
Fran Flemings – Reformhuis Vivaldi

Happy seasons
Mudakkers 23
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Wist je dat Kristel en haar team elke
dag vanaf 13.30u een heuse high tea
ser veren? Een echte homemade
happiness beleving.

Smeets27
Kerkstraat 27

Wist je dat
het merk Yess een echt Limburgs
merk is? Met hun collectie willen
ze kleur brengen in het leven!
Exclusief bij ons te koop.

Schoenen
Welly
Kloosterstraat 49

De gezichten achter
Schoenen Welly

Wist je dat schoenen Welly dit jaar
haar briljanten jubileum vier t? De
zaak bestaat op 1 juli 2021 maar
liefst 65 jaar.

Actief interim
De
gezichten
achter
Actief
interim
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Koning Leopoldlaan 23
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Wist je dat Iedereen bij ons op
kantoor een hond heeft? Wij zijn
echte hondenliefhebber s!

Wist je dat
wij bij Actief Lommel
in totaliteit 37 jaren er varing
hebben in de sector
én bij Actief ?

Ice Cream shop
de Scheppe
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Kerkstraat 29

Wist je dat wij bij Ice cream shop
De Scheppe 28 ver schillende
smaken ambachtelijk ijs ser veren
aan de toog?

Lokaal kopen
meer dan ooit in de lift
Naast nieuwe modekleuren en -vormen is de grootste trend van
dit en vorig jaar ongetwijfeld de trend om lokaal te kopen.

Heel wat consumenten geven aan dat ze in deze
bijzondere tijden hun lokale mode- en andere
handelszaken willen ondersteunen. Klanten beseﬀen
meer dan ooit dat ze door lokaal te winkelen hun
eigen, lokale economie ondersteunen. Door de 12
weken verplichte winkelsluiting vorig jaar werden
zelfstandige handelaars bijzonder hard getroﬀen door
deze coronacrisis. Klanten beseﬀen dit en zijn dan ook,
meer dan ooit, bereid om hun steentje bij te dragen om
de zwaar getroﬀen zelfstandige detailhandel de kans
te geven om er zo terug bovenop te komen.

ondernemer die met passie zijn zaak runt en staat te
popelen om klanten te ontvangen.
Mode Unie pleit dan ook volop voor Winkelhieren! De
spullen die we nodig hebben, kunnen we beter lokaal
kopen. Want als we met z’n allen massaal lokaal
winkelen, komt dat onszelf, onze verenigingen én onze
eigen gemeente alleen maar ten goede! Want wie
Winkelhiert, kiest er bewust voor om geld uit te geven
in een zaak van bij ons.
Met dank aan

Lokale winkels zijn het bindweefsel van elke stad en
gemeente en zorgen ervoor dat er ook naast de
winkelstraat heel wat beweging is in en rond de
dorpskern. Ze investeren in de gemeenschap, zorgen
voor tewerkstelling, dragen bij aan de inkleding van
dorpskernen en sponsoren lokale initiatieven of
verenigingen.

“Het budget dat je lokaal
uitgeeft, geeft de gemeenschap
terug: in een job voor je
buurvrouw, in truitjes voor de
voetbalploeg, in minder ﬁles op
de baan. Met andere woorden,
het zijn onze lokale ondernemers
die de samenleving aangenamer,
sterker en mooier maken. ”
Tijdens de coronacrisis mochten we tijdens de
verplichte sluitingen ervaren wat het is om geen
winkels open te hebben en geen evenementen bij te
kunnen wonen. Geen beleving, geen braderijen, maar
wel een leeg straatbeeld en een even lege stad of
dorp. Niet onmiddellijk iets om vrolijk van te worden.
Nu winkels terug open zijn, beseﬀen we des te meer
wat we gemist hebben: persoonlijke service, een uniek
aanbod, een babbel en een enthousiaste

Met je aankoop van de Lommelbon steun je
direct jouw lokale ondernemer, trouwens ook een
leuk cadeau om te geven en te krijgen!
Bestel je Lommelbon eenvoudig via:
www.lommelbon.be of dienst Toerisme
Dorp 14 - 3920 Lommel
011 39 96 00

Keukens
De Groof
Bi n n e n s i n g e l 5

Wist je dat wij al onze keukens in
ons eigen atelier in Lommel
produceren? Na afspraak is dit atelier
zelfs te bezoeken!
ezichten a
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Lodge Shoes
Galerij Vivaldi - Kerkstraat 59

Hier gaan
professionaliteit en onze
glimlach samen!
De gezichten
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Vitae
Adelbergpark 3

WIST JE DAT
onze slogan ‘Voel
je goed en straal’
is? Wij bieden je
namelijk alles aan
voor een stralende
huid en een
gezond lichaam.
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Bovendien steken we onszelf in het
najaar van 2021 in een nieuw jasje
op een nieuwe locatie, om je een nog
per soonlijkere aanpak te kunnen bieden!

Lingerie
Mitsy
Rodekruisstraat 15

Wist je dat onze zaak al 60

Christel, Mariet en Elly verkopen lingerie met
passie en kennis. Onze bekendste merken zijn
Prima Donna en Marie Jo.
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jaar bestaat? Hij is gevestigd in
het café van de vroegere
bioscoopzaal.

Outside-in
B u i t e n s i n g e l 86
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Wist je dat Soﬁe Reekmans van Outside-in
als kind al haar mama probeerde te stylen?
En tijdens de lockdown waagde ze zelfs een
poging met haar huisdieren! Het bloed kruipt
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Onze buitenkant heeft een grote
impact op onze binnenkant. Als je je
goed in je vel voelt en je gelaat &
ﬁguur op de mooiste manier tot uiting
brengt, krijgt je zelfver trouwen een
stevige boost!
Wij bezorgen jou deze boost,
zodat jij nog méér kan stralen!

waar het niet gaan kan…

W

De betekenis van kleur
in je kledij
Draag je vaak dezelfde kleuren en heb je al ooit stilgestaan bij hun betekenis? Wist je dat
kleuren invloed hebben op ons gemoed, denkwijze en manier waarop we overkomen?
Bepaalde kleuren gaan ons versterken, andere kleuren
daarentegen doen ons onzekerder overkomen. Door
kleur te dragen, geef je een boodschap mee, zonder
het meteen te beseﬀen. Daarnaast oogt je gelaat
frisser, wanneer je vrolijke kleuren draagt. Net zoals je
uitstraling, want ook daar hebben kleuren een impact
op.

De meest ideale kleuren voor een zakelijke
look
Kleuren hebben een betekenis. Bij het zien van een
kleur, gaan we meteen een link of associatie maken.
Wil je professioneel en betrouwbaar overkomen?
Marineblauw, grijs en zwart stralen betrouwbaarheid,
veiligheid en zakelijkheid uit. Deze kleuren zijn voor
iedere gelegenheid geschikt en makkelijk te
combineren.
Wil je creativiteit uitstralen of jezelf onderscheiden?
Voeg dan felle kleuren toe aan je outﬁt!
Kleuren die je best kan vermijden in een
zakelijke omgeving

Vrolijke kleuren hebben eveneens een positief eﬀect
op ons gemoed. Wist je dat felle kleuren
oncologische patiënten net dat beetje extra moed
kunnen geven? Een reden te meer om kleur toe te
voegen aan je outﬁt. Zeker na dit vreemde
Corona-jaar.

Kleuren werken in op emoties
Onze keuze van outﬁt wordt vaak beïnvloed door
ons gemoed. Bij een sombere, grijze dag of
wanneer we ons minder goed in ons vel voelen,
neigen we automatisch meer naar saaie en
sobere kleuren.Op zonnige dagen en wanneer
we ons goed voelen, komen bijna automatisch
kleurrijke kledingstukken uit onze kleerkast.
TIP: Durf op een grijze dag of wanneer je je
minder goed voelt, een felle, vrolijke kleur te
dragen. Je zal merken dat dit je gemoed ten
goede komt.

Geel en oranje komen speelser over en geven een
instant vakantiegevoel. Deze kleuren kan je beter
vermijden. Rood daarentegen komt heel krachtig over,
wat in sommige gevallen minder geschikt is. Wil je
graag zelfzeker overkomen? Trek dan zeker iets rood
aan! ;-)
Met dank aan
Soﬁe Reekmans, Outside-in.

Aline Brans
Optiek
Kloosterstraat 46
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Wist je dat montuuradvies geen exacte wetenschap
is? Een goed gekozen montuur ver sterkt wel de
mooie lijnen van je gezicht, onder streept je karakter
en je per soonlijkheid. Een bril draag je met trots en
dat straal je uit. Ik kijk én luister naar jou zodat je
stralend voor de dag komt!

Juweliers
Vandeweyer
Kerkstraat 68

Wist je dat juwelier s Vandeweyer al meer dan 40 jaar
een vaste waarde is in de Kerkstraat? Vandaag is het
de tweede generatie die aan het roer staat, onze
troeven blijven onveranderd: een goede ser vice
gecombineerd met deskundig advies.
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Kerkstraat 63
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Wist je dat
Jen’s koﬃekoekje regelmatig leuke
winacties organiseer t op haar
Facebookpagina?

Bodystyling
Lommel
Het gezich
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Stationsstraat 18

Wist je dat Els Timmer mans als nieuwe eigenaar van
Bodystyling opstar tte tijdens de coronacrisis? Na een
car rière in een woonzorgcentrum, nam ze de zaak over
omdat het veel te jammer was om deze uit het
straatbeeld van Lommel te laten verdwijnen.

Cafe Melchior
Dorp 35
De gezichten
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Wist je dat men bij Café Melchior de koﬃe nog steeds met ver se
koﬃebonen zet? Er staan ook 60 ver schillende bieren op de kaar t
waar van uiteraard enkele lekkere streekbier tjes. Meerdere
spor twedstrijden zijn binnen op groot scher m te volgen en vergaderen
of feesten kan in de feestzaal die ruimte biedt aan 60 per sonen.

Horeca,
ons kloppend hart
Het is kwart over elf. Kristien stapt de kroeg
binnen, een kwartiertje later dan gewoonlijk. Er
zijn geen woorden nodig om naar de reden te
vissen. De vragende blik van een paar stamgasten
aan de ronde tafel volstaat. “Ja, ik kom recht van
de kapper”, zegt ze. “Was-ie niet thuis?” vraagt
Jef.
Kijk, in een café kun je met een dergelijke vraag
wegkomen zonder dat er herrie van komt. Daar kun je
probleemloos kwijt wat er in je opwelt. Kristien is
helemaal niet boos geworden. Ze moest er smakelijk
om lachen.
Gisteren zag ik Hein. Hij ﬁetste door het centrum, wat
langzamer dan anders. “Hoewistermee Hein?” “Slecht”,
zei hij dof. “Als het hier niet gauw terug open gaat – hij
wees met een vermoeid gebaar naar ons
gemeenschappelijk stamcafé – dan hoeft het voor mij
allemaal niet meer.” Bonjour tristesse!
Wat voor mooie woorden hebben mensen in zoveel
talen voor onze drank- en eetgelegenheden bedacht!
Wist je dat ons woord ‘staminee’ een verbastering zou
zijn van het Spaanse ‘(aqui) estan minetas’ (hier zijn
de poezen)? Het Duitse ‘Kneipe’ komt dan weer van
het werkwoord kneipen, wat niets te maken heeft met
ons knijpen, maar zuipen of pimpelen betekent. Na de
nederlaag van Napoleon liepen er in Parijs nogal wat
dorstige Russische soldaten rond die op spoedige
bediening aandrongen met het woord ‘bistra!’, wat
‘snel!’ betekent. Daarvan zouden de Fransen dan weer
‘bistro’ gemaakt hebben. Liefde gaf onze kroegen
duizend namen!

“Hoeveel psychologen zouden zich al het
hoofd gebroken hebben over het
onderscheid tussen echte tooghangers
en tafelzitters. Dat zijn immers totaal
verschillende mensentypes! En waarom
blijven mensen al eens hangen in hun
café? Omdat er daar wel naar hen
geluisterd wordt misschien?”
Hoeveel magistrale cursiefjes heeft Simon Carmiggelt
geschreven in ‘Café Oosterling’ op de hoek van het
Frederiksplein en de Utrechtsestraat in zijn geliefde
Amsterdam?
De horeca is het kloppend hart van een gemeenschap.
En, zonder te beweren dat ik een ervaringsdeskundige
ben, zeker in Lommel is dat het geval. Ik ken geen
enkele kleine stad waar de rol van restaurants en cafés
zo cruciaal is voor de geestelijke en mentale
gezondheid van de bevolking. De sociale functie van
de horeca wordt zwaar onderschat. Wanneer gaat daar
eens een aankomende socioloog een thesis over
schrijven? Vroeger heb ik wel eens gedacht dat het
horecaleven bloeide als de economie goed draaide. Nu
ben ik ervan overtuigd dat het causaal verband precies
andersom ligt. Als eet- en drankgelegenheden bruisen
van het leven, draait net daardoor de economie op
volle toeren. Dan piekeren de mensen immers veel
minder. Dan vervagen hun zorgen en willen ze uit hun
kot. En ja, dan jeukt de portefeuille in hun broekzak.
Goed voor elk soort handel!
De dood treedt in als het hart ophoudt met kloppen!
Kijk deze dagen maar eens door de lege straten van
Lommel. Hoe kil en akelig eenzaam! En het is toch wel
evident dat de meeste mensen smachtend uitkijken
naar een rondje zwanzen op een terras of een
ongedwongen babbel aan een tafel in een van de vele
uitstekende restaurants in Lommel. Met méér
verlangen dan naar een reis naar een land waar het
altijd zonnig is.
Met dank aa
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Dat de hele horeca maar weer
gauw open mag! Dan schijnt in
Lommel de zon 24/7! En
vooral, dan ziet ook Hein het
weer helemaal zitten.

Sohl goudsmid
Vill'Artistiek
Stationsstraat 27
De gezichten
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Wist je dat K atelijne en Mario volop zelf bezig zijn
met de verbouwing van Vill’ar testiek om er een plaats
van te maken waar ambacht en horeca hand en hand
gaan? Als het even tegenzit, gaan ze voor hun pand
staan en wanneer het huis stiekem naar hen lacht,
hebben ze weer de kracht om samen verder te gaan.

Chocolat
Kerkstraat 58
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Wist je dat
Mil en Christoph, naast de verkoop van ambachtelijke
chocolade, pralines, koekjes, geschenkar tikelen
en decoratie, ook volop gaan voor een exclusieve
koﬃebeleving? Geniet van koﬃe & een proefbordje
chocolade op het knusse buitenter ras.

Impulls
Kerkstraat 57B

Wist je dat je de merken Gigue, Her, Senso, Marc
Aurel, Marc, La fee maraboutee & Des petits hauts
bij ons in de winkel kan vinden?

Autosoft
IT Solutions
Binnensingel 38

Wist je dat je niet alleen computer s, tablets en
printer s maar ook smar tphones, GPS en accessoires
vindt bij Autosoft?

Standaard
Boekhandel
Kerkstraat 28

1

Wist je dat Standaard
boekhandel Lommel evenveel
lentes telt als de uitbaatster?
R arara, hoeveel dat er zijn!

2
3

Onze leestips
“Droom je graag weg bij een
goed boek? Bekijk dan zeker
onze leestips met niet te
missen
boeken
van
dit
moment.”

Het tij hoog, de maan blauw – Jolien Janzing
Historische romans geven je de kans om de
realiteit te ontvluchten. Deze historische roman,
gebaseerd op waargebeurde feiten, speelt zich
gedeeltelijk af in de 19de eeuw in België.
Deze roman is heel beeldend geschreven, vol
sfeer en gevoel. Het verhaal geeft weer
aandacht aan een gebeurtenis waar wij als
Belgen best ﬁer op mogen zijn, maar waar
weinigen de details van kennen. Wanneer je nog
eens wandelt op de Groene Boulevard in
Hasselt, moet je zeker letten op het beeld van
Adrien de Gerlache, en op de Antwerpse Meir
staat nog steeds het statige herenhuis dat
Léonie bewoonde. Tijdens het lezen kon ik het
niet laten om foto's te googlen van de mensen
en gebouwen die zo levendig beschreven
worden in het boek.

Knightsbridge-saga - Ken Follett
Een vaste klant prees me ooit de boeken van
Ken Follett aan. Tijdens de eerste lockdown
begon ik aan zijn Knightsbridge-saga, een
vierluik van historische romans, die zich
afspelen in het ﬁctieve Engelse plaatsje
Knightsbridge. Elk boek bestrijkt een andere
tijdsperiode.
Er wordt gevochten, gekonkeld, gevreeën,
gebeden en gemoord tegen een geloofwaardig
historisch kader. Alles is perfect gedoseerd. Het
zijn dikke turven (minstens 800 pagina's),
maar je vliegt er doorheen omdat Follett je vol
overtuiging weet mee te slepen. Eerlijk gezegd
heeft deze boekenreeks voor mij het hele
lockdown-gebeuren ﬂink verzacht. Daarom
krijgt ze voor altijd een speciaal plekje in mijn
boekenhart.

Het boek Daniel – Chris de Stoop
Een derde leestip is een boek van Belgische bodem
dat me kippenvel en een krop in de keel bezorgde. Ik
las het in één ruk uit. Ik bleef die nacht op tot 3u
omdat ik het gewoon uit moest hebben.
De Stoop vertelt het verhaal van zijn oom, een oudere
boer die een afgezonderd bestaan leidt, één met zijn
land. Hij wordt vermoord door een plaatselijke
jeugdbende. De Stoop doet uit de doeken hoe de
moord precies gebeurd is en gaat nadien de
confrontatie met de daders aan. Het boek is rauw en
hard, je voelt de woede, de onmacht en het onbegrip
bij zoveel zinloos geweld. Ondanks het thema is het
prachtig geschreven. Het blijft nog lang nazinderen en
doet je nadenken over onze houding tegenover
mensen die anders leven dan wij, over onze
onverdraagzaamheid, het toenemende geweld in onze
maatschappij, ons gebrek aan empathie, ons gebrek
aan een vangnet voor jongeren die geen andere
uitweg zien dan de criminaliteit in te gaan.
Met dank aan
Ann Voordeckers & Soﬁe Haesevoets
Standaard boekhandel

Veritas
Kerkstraat 36

Wist je dat er zelfs speciale wol bestaat
om zelf sponsjes te maken? Kom creatief
uit de hoek en maak zelf je badeend of
afwassponsje!
n
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je als beginnende breister met
1 bol wol een leuke cardigan
kan maken? Je vindt 'Babette'
bij Veritas!

d je bij ons
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Wist je dat

Hoorcentrum
Aerts
Mudakkers 9
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Wist je dat een hoorapparaat tegenwoordig
veel meer functies heeft dan enkel horen? Zo
bestaan er bijvoorbeeld al hoorapparaten met
een ingebouwde stappenteller!

Op 't hoekske
Kerkstraat 51

Wist je dat wij al sinds 1992
onze specialiteit Steppegras
ser veren

H mm

m

mm
m. . .

Visit Lommel
Top 5 tips
Een uitstapje Lommel gepland, maar geen idee waar te beginnen? Geen probleem. Toerisme
Lommel heeft alvast 5 tips op een rijtje gezet. Van cultuur opsnuiven in de stad, tot wandelen,
ﬁetsen en spelen in de natuur, dit zijn de 5 dingen die je zeker moet zien en beleven!

Bewonder, beleef en blaas uit in GlazenHuis
Liefhebbers van hedendaagse glaskunst kunnen
GlazenHuis tijdens hun bezoek aan Lommel niet
links laten liggen. Het Vlaams Centrum voor
Hedendaagse Kunst werd opgericht in 2007 en
is intussen internationaal bekend. Droom er weg
bij unieke tentoonstellingen en boeiende
demonstraties glasblazen. Of ga er zelf de
uitdaging aan met het hete, vloeibare glas!

1

Droom weg in een hangmat
Heerlijk languit luisteren naar het
ruisen van de wind door de bomen
of genieten van deugddoende
zonnestralen? De kleurrijke
Fairtrade hangmat zit, samen met
de nodige bevestigingskoorden, in
een handige Bosland-rugzak. Nu
hoef je enkel nog op zoek te gaan
naar je favoriete plekje om heerlijk
weg te dromen tussen de bomen!
2

5 Fietstip
Ontdek al ﬁetsend de stad van
zand en glas. Deze route start aan
het warmste plekje van Vlaanderen,
de Lommelse Sahara, en slingert
nadien verder tussen natuur en
cultuur. Helemaal tot aan het
GlazenHuis. Kortom, afwisseling
troef!
Startplaats: De Soeverein,
Sportveldenstraat 10, Lommel
Afstand: 39 km
Knooppunten: 224 – 547 – 260
– 267 – 268 – 266 – 275 – 272
– 255 – 264 – 265 – 229

Ga op zoek naar de
sterrenplekjes
In Lommel moet je niet lang
zoeken om van een mooi
uitzicht te kunnen genieten.
Toch liggen er hier en daar
nog wat verborgen pareltjes
verstopt. Sterrenplekjes zijn de
mooiste landschapsplekken in
de Lage Kempen, bekroond met sterren. De Sahara in Lommel kreeg
maar liefst 2 sterren van de jury en is dus een goede reden voor een
uitstapje. Maar ook Kattenbos is met 1 ster beslist een omweg waard.
Tip! Je herkent de uitzichtpunten op deze sterrenplekjes aan de
houten, surfboard-achtige paal!
3

4 Wandeltip
Draai je voor een paar uur
stappen je hand niet om?
Waag je dan aan deze
uitdagende wandeltocht vol
hoogtepunten. De variatie is
zo groot dat je je geen
moment verveelt. Deze
knooppunten leiden je langs
de uitkijktoren in de Sahara,
de unieke voetgangersbrug, de Blekerheide en het sluizencomplex.
Terrasjes én sfeervolle picknickplekken zorgen voor aangename stops.
Startplaats: de Soeverein, Sportveldenstraat 10, Lommel
Afstand: 18,2 km
Knooppunten: 42 – 41 – 40 – 36 – 37 – 38 – 58 – 57 – 59 – 58 – 66
– 5 – 24 – 25 – 28 – 9 – 1 – 30 – 31 – 32 – 34 – 41 – 42

Met dank aan
dienst Toerisme

meer info Toerisme Lommel: Dorp 14 - 011 39 96 00 - info.toerisme@toerismelommel.be - www.toerismelommel.be

PIMKIE
Kerkstraat 49

Wist je dat dat Pimkie
Lommel dit jaar haar 15-jarig
bestaan vier t?

Foodparing
verrassende combinaties
“Een frisse pint drinken op een zonnig terras, dat is een vooruitzicht om u tegen te zeggen! Wil je
de beleving compleet maken? Laat je dan verrassen door volgende tips!”

Oude Geuze Boon
7% - Brouwerij Boon
Aroma: Groene appel, melkzurig,
yoghurtzurig, boerderijgeur,
hout, citrus
Smaak: De bekendste (?) van
de oude geuzes. Een mooie
volmondige, zure (rinse) geuze,
waarbij we het koolzuurgehalte
ook fel opmerken in de mond.

Glaasje met gerookte
makreelﬁlet, rode biet en
appel.
De zure smaak van de Oude
Geuze Boon complementeert
mooi met de frisheid van het
gerechtje. De frisheid van het
gerecht komt van de appels en
het citroensap. De toetsen van
appel en citrus vinden we ook
terug in het aroma van het bier.
Het romige en volmondige van
het gerechtje, afkomstig van de
zure room en vis, wordt
weggespoeld door de zuurheid
van het bier. Dit brengt een
mooi contrast met zich mee.

Victoria – 8,5%
Brouwerij AB InBev

3 Saison Dupont
6,5% - Brasserie Dupont

Aroma: Moutig, peperig, lichte
toets van koriander
Smaak: Victoria is een stevig
blond biertje met een zoete
aanzet, maar blijft vrij droog in
de mond. De nasmaak is een
beetje plakkerig zoet.
Gebrouwen door AB InBev om
de concurrentie met Duvel aan
te gaan.

Aroma: Een typische saison met
geuren van gras, stro, citrus,
licht toast
Smaak: In het bier neemt de
bitterheid de bovenhand. De
Saison Dupont heeft een vrij
droog karakter met licht zoete
en ‘rinse’ toetsen. Bij de
analyse van bier spreekt men
van een rins bier in plaats van
een zuur bier.

Bladerdeeg met ham &
kaas.

Tortillachips met een
licht pikante dipsaus.

Bij een stevig bier hoort een
volmondig hapje. Daarom
hebben we gekozen
voor
bladerdeeg met ham en kaas.
We hebben het hapje goed
gepeperd, waardoor dit mooi in
balans is met de geur van peper
in de Victoria. De ‘vetheid’ van
het hapje past goed bij de
zoetheid van het bier.

Als hapje bij Saison Dupont
geven we een droge
tortillachips die je kan dippen in
een (licht) pikant chili-sausje.
Dit zorgt voor een contrast
omdat we hier gebruik maken
van tegengestelde smaken. De
bitterheid van het bier zal de
pikantheid van de dipsaus
wegspoelen en hiermee hopen
we een nieuwe beleving te
creëren.

Met dank aan
Bart Sevens, zytholoog, Bierhandel Sevens – Café De Kroon

4 Gentse Strop – 6,9% - Brouwerij Roman
Aroma: Een mooi gebalanceerd aroma van honing, banaan, hoppig
Smaak: Een bittere aanzet, gevolgd met zoetheid in de mond. De bitterheid blijft wel lichtjes de
bovenhand nemen. De afdronk van het bier is vrij zoet.

Kipspiesje met honingmosterd.
De honing in het aroma van het bier is mooi complementair met de honingmosterd van het
hapje. De kip is zoet, mooi in balans met de Gentse Strop. De vettigheid van het hapje (olijfolie)
kunnen we mooi wegdrinken met het bier.

Di Noi
fashion
Kerkstraat 17
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Wist je dat onze slogan “Wij laten u stralen”
is? Marida helpt zelf dagelijks klanten met
veel plezier de juiste keuze maken.

Kapsalon
Unique
Michiel Jansplein 28/b2
Galerij Vivaldi

Wist je dat K apsalon Unique staat voor
professionele haar verzorging en make-up,
modieuze kleding en sieraden & originele
geschenken? Voor ons is iedere klant Unique.

het gezicht a
ch

je je haar altijd tweemaal moet
wassen? 1 maal om te reinigen
en 1 maal om te verzorgen?
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Wist je dat

Nr 4
Kerkplein 9A

“Your curves will
love our fashion.
De bekendste
merken uit ons
gamma zijn
Xandres gold,
Joseph Ribkoﬀ
en Via appia
due.”
Het Julita Team

Ons super toffe
team!
Wist je dat Verkoopster Paula
al 15 jaar in de winkel werkt?

Wist je dat Verkoopster Soﬁe ook een
eigen schoonheidssalon heeft? Ze
houdt dus niet alleen van mooie
kleding, maar ook van mooie make-up.

Wist je dat Verkoopster Heidi
bij bakkerij Geys in kattenbos
gewerkt heeft?

H
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Bruidsmode
outlet

let
Wist je dat bruidsmode outlet binnen 3
jaar is uitgegroeid tot dé grootste
bruidszaak van België?

3 zaken op loopafstand
Op loopafstand van elkaar bevinden
zich de 3 zaken: bruidsmode outlet,
bruidsmodeland en topsuits. Door dit
unieke concept vindt elke bruid en
bruidegom ongetwijfeld zijn gading!

DE SAHARA
FIJNPROEVER
De Vryheyt 11

Wist je dat er ongeveer 5 kilo olijven nodig zijn
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voor één liter olijfolie? 1 olijfboom lever t trouwens
tussen de 20 en 30 kilo olijven op. En een plukker
plukt ongeveer 10 kilo olijven per uur.

Ontdek ons culinaire assor timent
uit de mediterraanse keuken met
olijfolie en azijnen van de tap!

Nog meer
wist-je-datjes!
Ongetwijfeld spotte je al leuke weetjes en wist-je-datjes in ons Lommels feel good
magazine. Wij hebben er nog enkele extra voor jou in petto!

Wist j
e

da

de enige Belgische
schoenenfabrikant, Ambiorix,
gevestigd is in Tongeren?

Wist je dat

t
La Bellina een echte antieke
kassa buit de jaren 1900 heeft
staan? Deze kochten ze over
toen een boektiek uit Antwer pen
na 50 jaar de deuren sloot

Zij zijn sponsor van het Belgische
Olympisch Team en hebben er tijdens de
ontwikkeling van hun sneaker rekening mee
gehouden dat onze atleten urenlang moeten
rechtstaan tijdens de openingsceremonie.
Deze schoenen zijn te koop bij Schoenen
Welly.
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er in totaal bijna 30 000 lommelbonnen verkocht werden
tijdens de #ikkoopinlommel kor tingsacties? Voor elke bon van
€10, betaalden klanten slechts €8 zelf en legde Stad Lommel
de overige €2 bij. Deze stroomde integraal door naar onze
lokale handelaar s.

Wist je dat
Vicky van den Outback en haar gezin fervente reizigers zijn. Zij startten
de winkel op om hun ervaringen over materialen en producten optimaal
te kunnen delen met anderen. Van uitvoerig getest gesproken!

d

WIST JE DAT

f i
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Veritas een ladder resistente
panty op de markt bracht?
Dankzij de LYCRA Fusion
vezel-technologie worden
gaatjes geen ladder s!

h bedri
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Wist je dat Peggy
Schutter s van Cassis
Paprika een nieuwe
uitdaging gevonden heeft
bij ‘De Krijmboer’? Je
vindt haar achter het
stuur van de ijskar.

lgisc

Wist je dat

WIST JE DAT
in de jaren ’70 – ’80 een
Engelse pub, genaamd Sea
Witch, gevestigd was in het
huidige Vil’Ar tistiek waar ook
Sohl goudsmid onderdak
gevonden heeft? Sea Witch
was een elegante pub waar
menig goed volk kwam. Rudi
Timmer man, die de pub
tussen 1978 en 1985
uitbaatte, was de eer ste die
een festival organiseerde in
de tuin. in de kelder van het
elegante huis werd door
ver schillende bands
gerepeteerd. In hun
enthousiasme sprongen ze
regelmatig tegen het dak en
kwamen zo met hoofdpijn
buiten. De huidige eigenaar s
vonden bij het opruimen van
de kelder een symbaal van
één van de bands van
weleer. Deze werd
overhandigd aan Roger
Hamblok.

WknD
Fashion
Kerkstraat 62

‘I love to shop in the WknD',
uw vaste waarde voor dames
en heren!
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Café
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Vreyshorring 20a

5 verrassende
weetjes over alcohol
Vrouwen vs Mannen
Het is geen mythe, vrouwen worden over het algemeen inderdaad
sneller dronken dan mannen. Dit komt omdat een mannenlichaam
uit 60% vocht bestaat, terwijl dat bij een vrouwenlichaam slechts
iets meer dan 50% is. Vrouwen hebben met andere woorden dus
sneller een hoger promillage. Maar dus niet onze schuld, toch?
Tsjing tsjing.
Drankjes mixen
Word je sneller dronken wanneer je verschillende drankjes door
elkaar drinkt? Neen. Dit aangezien alle alcoholische drankjes
ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol per glas bevatten, zo’n 10
gram. Dat je dus verschillende soorten drank binnenkrijgt, maakt
geen verschil. Nog een roseetje dan maar.
Hersencellen
Er is een gezegde dat stelt dat je per glas alcohol zo’n 100.000
hersencellen verliest. En dat is… WAAR! Gelukkig is het wel zo dat
je na een goede nacht slaap bijna alle cellen doet herstellen.
Thank god.

Dancing queen
‘Wanneer ik veel dans, word ik niet zo snel dronken.’ Een
veronderstelling die niet waar is, aangezien de snelheid waarmee
alcohol wordt afgebroken enkel samenhangt met de snelheid
waarmee je leverenzymen de alcohol kunnen afbreken. But, just
keep on dancing baby!

Rietje
Word je sneller dronken wanneer je met een rietje drinkt? Een
volmondige ja, omdat de alcohol op die manier meteen wordt
opgenomen via je gehemelte. Meestal drink je ook wat sneller met
een rietje en al die factoren samen zorgen voor een sneller
dronken gevoel.

Het tropisc he
har t van
Lommel

DAMART
Kerkstraat 43

Wist je dat het merk Damar t een
nieuwe baseline heeft ?
DAMART: het comfor t om echt
mezelf te zijn

Optiek Jo
Van Kerkhoven
Kerkstraat 24 A

“A face is
like a work
of art. It
deserves a
great
frame.”
La Eyeworks

Van Kerkhov
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en
iek

icht achter
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t
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CUCHARA
Lepelstraat 3
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Wist je dat chef-kok Jan Tour nier
dit jaar een ﬁlmpje heeft mogen
maken met Michelin, in
samenwerking met AMG?

Kalfswang
bospaddestoelen
Eén van onze leden is het 2-sterrenrestaurant Cuchara van Lommelaar Jan
Tournier. Met recht en rede mogen we ﬁer zijn om in Lommel één van de 24
Belgische restaurants te hebben die door Michelin bekroond werd met 2 sterren.
Exclusief voor Bruisend Lommel deelt Jan een lekker receptje (voor 10 personen).
Smullen maar!

Bereiding van de kalfswang en ossenstaart
Ingrediënten 10 kalfswangen, 900 gr nitrietzout, 900 gr zeezout, 1800 gr suiker, 20 l
water, 80 gr zwarte peper, 12 jeneverbessen; tijm, rozemarijn en look
Maak eerst een natte pekel door alle ingrediënten in een grote pot te doen en het geheel
aan de kook te brengen. Pekel de kalfswangen en de ossenstaart gedurende 12 u.
Wanneer het geheel afgekoeld is, giet je de pekel door een ﬁjne zeef, spoel je de wangen
af en stop je deze samen met de tijm, rozemarijn en look in een vacuüm zak. De
ossenstaart hou je bij voor later. Doe het geheel in de steamer voor ongeveer 6 à 7 uur
op 85 graden (totdat de wangen gaar zijn), haal de wangen uit de zak en ontdoe ze van
het overige vet.

Maak de jus van ossenstaart
Ingrediënten 2 ossenstaarten, 2 rode uien, 1 bol look, 200 gr gember, 3 citroengras,
250 gr Parijse champignons, tijm, rozemarijn, 0,5 l kippenfond, 0,5 l kalfsfond, scheutje
cognac, scheutje porto, 1 selder, 1 wortel
Kleur de ossenstaart aan in olijfolie en voeg de groenten en de kruiden toe. Laat het
geheel verder aanstoven. Blus met cognac en rode porto. Laat het geheel rustig inkoken
en zet onder met de kippen-en kalfsfonds. Laat alles ongeveer 5 uur trekken, zeef daarna
door een ﬁjne zeef en laat nogmaals inkoken totdat de saus de goede dikte heeft en er
een goede sterke smaak aanwezig is.

Aardappelcrème
Schil de aardappels (250 gr) en breng ze aan de kook samen met de tijm, look,
rozemarijn en een beetje kippenbouillon tot de aardappels gaar zijn (zorg ervoor dat de
tijm en rozemarijn in een zeefje zitten). Giet de aardappels af en bewaar het
aardappelvocht. Doe dan al de ingrediënten in een thermomix op stand 6 op 60 gr
gedurende 6 min. Breng daarna de crème verder op smaak met ﬂeur de sel en bindt met
gelespessa.

Bospaddestoelen
Ingrediënten Beukenzwam 250 gr, gedroogde cèpes 10 gram, look, gezouten boter,
peper, zout, olijfolie
Snij de paddestoelen in de juiste vorm en bak ze in olijfolie. Voeg de ﬁjngesneden look
en de gezouten boter erbij en breng op smaak met peper en zout. Stoof de gedroogde
cèpes aan in gezouten boter en snij in de gewenste dikte. Meng deze daarna met de
bospaddestoelen.

Gefrituurde pastinaak
Schil de 4 pastinaken en snij ze op maat, frituur ze lichtjes in zonnebloemolie en kruid ze
af met zout.

Crème van knolselder
Ingrediënten 1 knolselder, sherry, peper, zout, 250 gr gezouten boter, gelespessa, melk
Snij de knolselder in stukken en kook in water met een scheutje melk totdat de knolselder
gaar is. Giet af (bewaar het sap) en doe de knolselder in de thermomix met boter. Breng
verder op smaak met de overige ingrediënten.
Bestel je dit hoofdgerecht bij Cuchara, dan wordt het bordje afgewerkt met een
bouillon van soja en verse truﬀel. Smakelijk!
Met dank aan
Cuchara

Sor-Elle
Kerkstraat 59

Wist je dat wij je met plezier
verwelkomen in onze nieuwe
winkel in de Kerkstraat.

Carrefour
market
Kloosterstraat 22/26

Wist je dat Alma/Car refour market de
oudste bestaande super markt van
Lommel is? De zaak bestaat sinds 1970
en grote gedeeltes van de gevel zijn nog
gemaakt in Lommelse witte zandsteen.

Hunkemöller
Kerkstraat 40

Wist je dat het Hunkemöller team
bestaat uit 3 jonge meiden, die met
een glimlach elke klant de juiste
sexy shape helpen ontdekken?

Julita
Kerkstraat 58a

“Wist je dat wij
niet enkel kleding
verkopen, maar
ook schoonheidsbehandelingen uitvoeren. De perfecte combinatie van
fashion & beauty!”
Het Julita Team

ZENZ|SKIN LAB
Vreyshorring 103
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Wist je dat ons motto ‘We make your
skin happy’ is? Ook onze nieuwsbrief,
boordevol tips en cadeau ideetjes, is
opgebouwd rond dit thema.

M

Hoewel sommigen het zich wellicht nog niet
kunnen voorstellen, is de kans zeer groot
dat we nog in de loop van dit jaar een
stevige economische heropleving mogen
verwachten. De spaarboekjes zijn de
voorbije crisismaanden met 23 miljard
aangegroeid en iedereen snakt ernaar om
terug uit zijn kot te komen waardoor het
geld opnieuw kan rollen.
Op de crisis, die ons in maart van vorig jaar in
snelheid pakte, kon niemand zich voorbereiden.
Maar op de toekomst die ons te wachten staat
na de crisis, kunnen we dat wel. Wie de
opportuniteiten ziet en zich ervoor klaarmaakt,
kan wellicht meesurfen op een snel herstel en
enorme mogelijkheden. We zijn het vanuit
UNIZO dan ook volmondig eens met de
bekende opiniemaker Peter De Keyzer die
recent liet optekenen dat 2021 wel eens het
jaar van de durvers en de doeners kan worden.

Wie goed kijkt, ziet die
dromers
en
doeners
al.
Ondanks de coronacrisis telde
Limburg afgelopen jaar meer
dan 8.500 starters. Dat zijn er
5% meer dan het jaar ervoor.
Limburg kent bovendien het hoogste
groeipercentage van alle Vlaamse provincies.
Dat blijkt uit cijfers van het bureau Graydon en
UNIZO. Die starters zijn bij uitstek mensen die
niet alleen denken en dromen, maar vooral ook
durven en doen. Dat laatste is de essentie van
ondernemerschap. Niet langs de kant blijven
staan, maar het stuur in handen nemen en je
eigen professionele leven vormgeven.

Ondernemen is het mooiste wat er is. Maar dat
betekent niet dat het ondernemerspad altijd over rozen
loopt. Ondernemen is bijzonder uitdagend en
avontuurlijk als het goed gaat. Maar ook spannend en
minder leuk als het slecht gaat. Ondernemen doe je in
goede, maar ook in kwade tijden.

Zeker in deze tijden is het
belangrijker dan ooit om
goed geadviseerd van start
te gaan. Een goede start is
half gewonnen.
Wil je graag een eigen onderneming opstarten, maar
weet je niet of de wereld wel zit te wachten op jouw
producten of diensten? Wil je weten of je ervan kan
leven? Of heb je een goed idee, maar weet je niet hoe
je dat moet vertalen in een haalbaar businessplan? Of
ben je een doorwinterde ondernemer die verder wil
groeien en een klankbord nodig heeft om je strategie
of aanpak af te toetsen? Wil je toekomstgericht
innoveren? Het UNIZO-adviesteam staat voor je klaar.
Het leuke is bovendien dat ons advies bijzonder
laagdrempelig is, niet in het minst op het vlak van de
prijs. Bijna al onze adviestrajecten worden ondersteund
door VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie &
Ondernemen), waardoor je als ondernemer bijna
kosteloos of aan een zeer democratische prijs
begeleidt wordt. Wij zoeken dus durvers en doeners
die de uitdaging willen aangaan om te ondernemen.
De toekomst is aan hen!
Meer info over startersadvies of de andere
adviestrajecten (ﬁnancieel advies, groei & strategie,
bedrijfsoptimalisatie, innovatie,…)
www.unizo.be/limburg/ondernemersklankbord
Ook dienst economie kan je met raad en daad
bijstaan: lokale.economie@lommel.be
Een overzicht van de subsidies krijg je hier:
https://www.lommel.be/product/1663/subsidiere
glement-lommel-loont
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Gezocht:
durvers en doeners
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Boetiek Maro
Kerkstraat 61

De gezichten a
ch
tiek Maro
Boe
ter

Life isn't perfect,
but your outﬁt
can be.
Wij helpen je
graag bij het
samenstellen!
Boetiek Maro

Wist je dat Maro een samenvoeging
is van de namen van de zaakvoerder s
‘Marina’ en ‘Rony’?

Snel-press
Mudakkers 13

Wist je dat Snel-press voor
een totale textielverzorging
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STICO
Kerkstraat 16

“Ondergoed en
slaapcomfort voor
zoete dromers”
Stico

Royal
Donuts
Stationsstraat 31

“Wist je dat
wij 96
verschillende
donuts in ons
assortiment
hebben?”
Royal donuts
gezichten a
De
ch

al Donuts
Roy
ter

La Bellina
Kerkstraat 56

Wist je dat de eigenaar s van La bellina
helemaal verliefd zijn geworden op Italië
door steeds zelf hun collecties ter plekke
te gaan aankopen? Hun slogan luidt
sindsdien…. con amore Italia.
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Koop tussen
1 april en 31 mei
bij de leden van
Bruisend Lommel
verzamel 3 stempels
en val in de prijzen!

Winactie
#ikkoopinlommel
Goesting gekregen door al dat moois
in ons magazine? Shop dan bij
onze lokale handelaar s en
maak kans op één van
onze leuke prijzen.
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Stempel
1

STEMPELKAART
Naam
Woonplaats

Stempel
2

Telefoonnummer
E-mailadres
Het deelnamefor mulier dr op je in de ur ne bij dienst Toerisme, Dor p 14 of Heytens,
Buitensingel 60 tem 6 juni 2021. De winnaar s wor den per soonlijk verwittigd.
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bruisendlommel.be
VU: Kelly Vromans - Kerkstraat 36 - 3920 Lommel
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