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Elien en Evelien (27) Gilles groei-

den op in Veurne. Allebei zijn ze

ondertussen verhuisd naar de re-

gio rond Loppem. Evelien woont

in Assebroek en Elien in Maria-

Aalter. “Ik ben kinesitherapeut

van opleiding en deed ervaring op

in praktijken in Roeselare en Sint-

Michiels”, begint Elien. Ze

schoolde zich ondertussen bij tot

kPNI (voluit klinische psycho-

neuro-immunologie) en ortho-

moleculair therapeut en tot Kur-

land-massagetherapeut. 

Evelien is diëtiste van opleiding

en heeft een master in gezond-

heidsvoorlichting- en bevorde-

ring op zak. “Motuss staat voor

movere, Latijn voor bewegen en

verwijst ook naar de lotusbloem.

Die staat voor puurheid, zuiver-

heid en leven”, legt Evelien uit. 

Motuss is veel meer dan een kine-

praktijk. “De voorbije jaren reali-

seerden we ons dat we een rui-

mer, meer compleet concept wil-

len aanbieden. Het klassieke,

symptomatische, curatieve con-

cept schiet naar ons gevoel tekort.

We willen een duurzame behan-

deling aanbieden die niet louter

het symptoom behandelt, maar

ook op zoek gaat naar de oor-

sprong van de klacht. We vertrek-

ken bij kinesitherapie en kPNI

dus steeds van de oorsprong en

behandelen vanuit een holistisch

perspectief.”

STRESS EN KWAALTJES

“Daarbij aansluitend zien we dat

stress vaak een medeoorzaak is

van vele hedendaagse kwaaltjes.

Onze haastige maatschappij waar

de werkdruk voor velen erg hoog

ligt, waar je constant moet preste-

ren en op je best moet zijn, vergt

veel van ons”, leggen de zussen

hun concept uit. 

“We willen de mensen helpen om

hun manier van leven te vertra-

gen, te onthaasten en tijd te ne-

men voor de essentiële dingen in

het leven, zoals onze gezondheid

en ons gezin.”

IN DE WATTEN

In hun onthaastingsaanbod bie-

den Elien en Evelien Kurland-

massages aan voor iedereen,

maar in het bijzonder voor zwan-

gere vrouwen. “Wij willen hen in

de watten leggen en de zwanger-

schapskwaaltjes iets draaglijker

maken. Daarnaast hechten we

ook veel belang aan die mooie

nieuwe liefdevolle moeder-baby-

connectie, omdat opgroeien in

een veilige, geborgen omgeving

geen overbodige luxe is, maar een

essentie. Daarom bieden we ook

hydrotherapie en babymassages

aan.” 

Bij alle behandelingen worden

duurzame, ecologische produc-

ten gebruikt die een positieve in-

vloed hebben op de gezondheid.

“Om ons concept te ondersteu-

nen zijn deze en andere produc-

ten voor mama’s en kinderen ook

te koop in onze webshop Amori.”

www.motuss.be.

www.amori.be.
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“Het klassieke concept schiet
naar ons gevoel tekort”

_________

“We hechten
veel belang aan
de connectie
tussen moeder
en baby”
_________

Elien en Evelien Gilles. (foto BC)

LOPPEM Langs de Auto-

baan zijn de tweeling-

zussen Evelien en Elien

Gilles (27) een gloednieu-

we praktijk gestart. “Mo-

tuss is veel meer dan een

kinepraktijk. Het is een

gezondheidsconcept waar

we ook voedingsadvies

en massages geven. We

hebben tevens speciale

aandacht voor baby’s.”

DOOR BIEKE COBBAERT

ZEDELGEM Op 14 februari be-

staat kaffee/bistro LKKRS precies

vier jaar. De horecazaak langs de

Snellegemsestraat en recht tegen-

over het gemeentehuis wordt ge-

rund door Elke Vandewoestyne

(41) en Bart Nollet (55). Het was

destijds een volledig nieuw avon-

tuur voor hen, al had Bart wel wat

ervaring in de horeca. Elke werkte

als verpleegkundige, Bart stond in

het onderwijs. “We hebben er vier

jaar geleden bewust voor gekozen

om LKKRS te openen op Valen-

tijn, omdat we dat een mooie,

speciale datum vinden”, begin-

nen de zaakvoerders.

LEKKERE PRIJZENPOT

Omdat het straks een verjaardag

in mineur wordt door corona

pakken Bart en Elke uit met een

valentijnsactie. “Normaal gezien

trakteren we onze klanten op Va-

lentijn ter ere van onze verjaar-

dag, maar dat zal niet lukken in

de zaak zelf. Toch willen we in

deze moeilijke tijden onze klan-

ten in de bloemetjes zetten. We

organiseren daarom een actie op

Facebook waarmee ze culinaire

prijzen kunnen winnen. In de

prijzenpot zitten luxe-ontbijten,

grote bierflessen, magnum wijn-

flessen, enzovoort. Het enige wat

de mensen moeten doen, is een

toffe, originele foto maken voor

onze valentijnsetalage. Als ze die

foto delen op hun Facebookpagi-

na met #lkkrs4jaar en ons taggen

in hun bericht maken ze kans om

in de prijzen te vallen. De win-

naars worden bekend gemaakt in

de week na 14 februari.”

Ondertussen kijken Bart en Elke

er al enorm naar uit om hun klan-

ten straks opnieuw te verwelko-

men. “We hebben van de gele-

genheid gebruik gemaakt om ons

interieur wat te veranderen. We

staan te popelen om iedereen op-

nieuw te mogen verwelkomen,

want we missen het contact met

de klanten ongelooflijk.” (BC)

Info: www.lkkrs.be.

Kaffee/bistro LKKRS viert vierde verjaardag met valentijnsactie

Elke Vandewoestyne en Bart Nollet voor de valentijnsetalage. (foto BC)

VELDEGEM Michel Denys is over-

leden in het AZ Delta Campus Rem-

bert in Torhout. Hij werd geboren in

Veldegem en is 93 jaar geworden.

Michel is de echtgenoot van Agnes

Van Acker en vake van Dirk Denys en

Karin Galle, Martine Denys en Bert

Devlieghere, Johan Denys en Rita

Lepla, Paul Denys en Anne Slabbinck.

De kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren delen in het verdriet. De uitvaart-

dienst vond plaats in intieme kring in

de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Velde-

gem. (Begr. Verkerke/BC)

Michel Denys
28/11/1927 – 11/01/2021

AARTRIJKE Jeannette Vandeputte is

plots overleden in Aartrijke. Zij werd

geboren in Ichtegem en is 84 jaar

geworden. Jeannette was de wedu-

we van Roger Buffel. Hij overleed in

2014. Het echtpaar kreeg drie kinde-

ren: Karin Buffel en Geert Sierens,

Dirk Buffel, Hans Buffel en Sabine

Cappelle. Jeannette is de groot-

moeder van Tine Sierens en Fré

Degrande, Arne Sierens en Lisa

Hemeryck, Nick Buffel en Florine

Boret, Sara Buffel en Cyrano De Bock.

Haar achterkleinkinderen Quinn en

Loe delen in het verdriet. Jeannette

en Roger waren vroeger landbouwers

en hadden hun boerderij langs de

Hanestraat in Aartrijke. Het afscheid

van Jeannette vond plaats in beperk-

te familiekring. (Rouw Hollez/BC)

ZIJ GINGEN

VAN ONS HEEN

Jeannette Vandeputte
05/10/1936 – 13/01/2021

VELDEGEM Lisette Vermeulen is

overleden in het AZ Delta campus

Rembert in Zedelgem. Zij werd gebo-

ren in Veldegem en is 86 jaar gewor-

den. Lisette was de dochter van

wijlen Edmond Vermeulen en Elodie

Maertens. Haar schoonzus Maria

Vandewiele, weduwe van Albert

Vermeulen, deelt in het verdriet, net

als de familie. Lisette was lid van de

missienaaikring. De uitvaartplechtig-

heid vond plaats in beperkte familie-

kring in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in

Veldegem. (Begr. Verkerke/BC)

Lisette Vermeulen
23/05/1934 – 14/01/2021




