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Schitterend tuinterras 
met vijver & grote speeltuin

Noordeind 51, 2920 Kalmthout  | 0032-3-2989012 | www.dendruivelaer.be  |  info@dendruivelaer.be

ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

Koppel Vicky en Sven delen samen een passie voor gastronomie. 
Samen verwennen ze hun klanten al acht jaar lang in een grote hoeve in het groen van Kalmthout. In Den Druivelaer is 
iedereen welkom die even aan de drukte van het alledaagse wil ontsnappen. Zowel binnen in de zaal als buiten op het 
grote zonneterras kan je genieten van hun dagverse keuken. 

Wil je meer weten over deze huiselijke bistro in het groen? 
Bezoek dan hun website voor meer informatie.



Openingsuren:
Maandag en dinsdag: gesloten 

Woensdag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur 

Zondag en feestdagen: 10.00 tot 16.00 uur doorlopend

Rechtstreeks van kweker naar klant!

Vaste 
planten

Perkplanten

Kruiden

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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Foto op locatie bij Tuincentrum Mercaflora

Bruisende lezer,
Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Luxedy en Chénesse.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Manuela Kolkman

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
België Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand dat de 
zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al heel wat 
mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, tovert 
bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF



www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat
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Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Heb je altijd al een tattoo 
willen laten zetten? 

Spreekt een piercing 
jou wel aan? Spring dan 

zeker eens binnen bij 
Fortune & Glory. Voor 

originele tattoos die net 
dat tikkeltje meer zijn en 

leuke piercings ben je 
hier aan het juiste adres.

Kwalitatieve tattoos en piercings
Tattoos. Fortune & Glory is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Op 
deze dagen kan je binnenspringen om je idee te bespreken en een afspraak te 
maken. Neal streeft ernaar om elke tattoo custom af te leveren, maar natuurlijk is 
de input en het idee van de klant hier zeer belangrijk. Het doel is om een allround 
tattoo zaak te zijn. Of het nu gaat om de naam van een dierbaar persoon of om een 
custom rugstuk... u vraagt wij draaien.”

Piercings. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag staat 
Jazz van Ardenne mee in de 
zaak. Piercen kan dan zonder 
afspraak. Het doel is de klanten 
opgelucht en met een glimlach 
te laten vertrekken.” Fortune & 
Glory biedt ook juweeltjes en 
andere piercingsieraden aan, 
die Jazz met alle plezier voor je 
vervangt! 

Wil je graag een afspraak 
maken bij Fortune & 
Glory?

Bel hen op 03 334 76 20  
of spring even binnen.

FORTUNE&GLORY



HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar 

mee en één SodaStream fl es vervangt 
maar liefst 2.000 plastic fl essen.

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.be

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina’s van België Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 TruBlue naar prijsvraag@nederlandbruist.nl win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

Maak kans op een sterke,

stoere rugzak van
TruBlue t.w.v. € 49,99
Gemaakt van soepel canvas 

en stijlvol met subtiele 

details. Handig en 

waterafstotend!

eu.trublue1987.com

Maak kans op een sterke,

Gemaakt van soepel canvas 

eu.trublue1987.com

SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.be/shop

Vaderdag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Luxedy  |  Brasschaatsteenweg 121, Kalmthout  |  0474/56 33 41  |  info@luxedy.com  |  www.luxedy.com

In mei 2014 startte Dorien Claes haar multi brand webshop Luxedy. De visie was erg 
simpel: prachtige juwelencollecties verzamelen die luxueus zijn én toch betaalbaar. 

Betaalbare én luxe fashion
"Luxedy is gegroeid uit mijn grote passie 
voor originele juwelen. In het bijzonder heb 
ik een grote voorliefde voor oorbellen, dat 
zal snel te merken zijn in de shop. Prioriteit 
gaat steeds naar Belgische ontwerpers zoals 
de ontwerpen van Inge Accessori, Laurence 
Delvallez, Labussé, Miracles by Annelien 
Coorevits, Silis,…"

Groot aanbod
"We streven ernaar om een gevarieerd en 
snel wisselend aanbod te voorzien met 
wekelijks nieuwe stuks. De focus lag hierbij 
oorspronkelijk op juwelen, maar de collectie 
werd al snel uitgebreid naar kleding, 
handtassen, sjaals en uurwerken. Wat is er 
nieuw dit seizoen? Een heuse mama-
dochter collectie met kleding én 
accessoires!"



Betaalbare én luxe fashion
Summer on my mind
Voor de zomer hebben we een groot aanbod aan leuke 
shortjes en zomerkleedjes, maar ook super leuke beach 
bags, festival haarbandjes, vrolijke Ibiza juweeltjes, 
zonnebrillen en ronde strandhanddoeken!
 
In het echt bekijken?
"Ben je toch nog niet volledig vertrouwd met online 
shoppen? Of wil je dat juweel of kleedje toch wel eens in 
het echt passen? Geen probleem, dan komen wij gewoon 
naar jou. Organiseer een Luxedy@Home. Op deze home 
party nodig je jouw vriendinnen uit en wij komen met onze 
meest recente collectie tot bij jou! Voor jou als gastvrouw 
hangt er bovendien een leuke extra aan vast."

Zin gekregen om al deze fashion musthaves te 
bekijken? Bezoek www.luxedy.com om online te 
shoppen of mail info@luxedy.com voor meer 
informatie m.b.t. een home party bij jou thuis.

BRUISENDE/ZAKEN

Interesse in een leuke homeparty?
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Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

B-2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

Koken met Kachelservice 

U bent van harte welkom in 
onze huiselijke showroom of 

tuin om het assortiment 
rustig te bekijken. Wij geven 
u graag geheel vrijblijvend 

uitleg over de 
gebruiksmogelijkheden en 

opties. Zet uw outdoor 
lifestyle in vuur en vlam met 

een OFYR kooktoestel of 
een HAUSSLER pelletgrill.

Kachelservice levert óók kookfornuizen en 
kooktoestellen op hout, pellets en kolen.

Koken met Kachelservice 

Samenzijn rond een knisperend vuur om 

warmte, voedsel, vriendschap of het 

familiegevoel te delen tijdens zalige 

middagen en avonden.

Of u nu kiest voor een Ofyr weersbestendig design 

kooktoestel, de prijswinnende Höfats cone 

kolenbarbecue of de unieke Haussler pelletgrill,

u bereidt op gezellige wijze gemakkelijk, lekkere 

en creatieve gerechten.

Voor 6 of 36 personen. U bent van harte welkom in 

onze huiselijke showroom om ons assortiment 

rustig te bekijken. Wij geven u graag uitleg over 

de mogelijkheden en opties. 

Zet uw outdoor lifestyle in vuur en vlam!
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Wonen in het heden, 
met een knipoog naar het verleden...

LAATSTE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR!

www.immopoint.be  |  Immo Point Lahuis  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  +32 (0)3 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Meer info of een bezichtiging? 
Contacteer ons kantoor!

Ook voor een vrijblijvende 
schatting bent u bij
Immo Point aan het

juiste adres!

RESIDENTIE “De Smidse”
Oud-Dorpsstraat 77 - 2990 Loenhout

Deze locatie is voorheen de werkplek 
geweest van 5 generaties aan smids.
Met de ontwikkeling van de hoogwaardig 
afgewerkte appartementen in “Pakhuis 
stijl” een waardige invulling.

Prijzen vanaf € 225.000 tot € 299.000
(excl. BTW, reg. rechten en carports)
All-in voor € 293.425 tot € 380.545
(incl. BTW, reg. rechten, 2 carports + berging)

DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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“Als kind hield ik me al bezig met iedereen mooi te maken en 

te verzorgen en dat doe ik nog steeds graag! Ik ben in Berchem 

naar school geweest bij Denise Grésiac en ben daar als beste 

afgestudeerd, daar bleek ik mijn passie te hebben gevonden.

Vervolgens heb ik 17 jaar in dienst gewerkt en uitgebreide 

kennis van de huid en bijbehorende verzorgingsproducten 

opgedaan. Tevens heb ik mij verdiept in de mogelijkheden als 

adviseur van huidverbetering. Na verloop van jaren heb ik dan 

gekozen om als zelfstandige te beginnen om me nog meer in 

mijn beroep te kunnen verdiepen.

Buiten alle klassieke behandelingen doe ik ook naaldloze 

mesotherapie (dit is het inbrengen van producten diep in 

de huid) en radio frequency (dit stimuleert de vorming van 

verstevigend collageen, dit heeft een positieve invloed op de 

uiterlijke tekenen van ouder worden, de huid wordt meer egaal).

Nieuw vanaf nu: Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oog-

leden waarbij de huid samentrekt met als gevolg dat 

rimpels minder zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor 

dat verslapte huid wordt opgespannen en de huid 

strakker wordt zonder littekens. Met een langdurig 

effect van 2 tot 3 jaar. 

Ik werk met de producten van Klapp (niet op dieren 

getest) en zij zorgen voor alle nodige opleidingen, 

waardoor ik bij kan blijven met de laatste trends.

 

Mensen blijven naar de salon komen door mijn 

uitgebreide ervaring met de huid, persoonlijke maar 

eveneens professionele benadering, de toepassing van 

andere dan de doorsnee behandelingen. Het gebruik 

van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, reden genoeg om naar 

Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“ 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

De beste zorg voor uw huid

bij mij in goede handen

Vanessa Wetzer  |  van Dammedreef 5, Kalmthout  |  0032-486487906  |  vanessa.wetzer@telenet.be

Vanessa Wetzer is eigenaresse van Chénesse Schoonheidsinstituut in Kalmthout. 
Hiermee is een langgekoesterde wens waarheid geworden, een eigen bedrijf als 
schoonheidsspecialiste. Ze richt zich op persoonlijke aandacht, welzijn, professionaliteit 
en eerlijk advies.

“Mensen blijven naar de salon komen door 
mijn uitgebreide ervaring met de huid”



bij mij in goede handen
“Bij mij geniet u van
rust en ontspanning  

en ondergaat
u de beste 

huidverzorging”

BRUISENDE/ZAKEN

CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906
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Ervaring
“Ik doe dit werk al sinds 1992, waarvan de afgelopen zeven jaar in Etten-Leur. Jaren waarin 
ik heel veel ervaring heb opgedaan waardoor ik mijn klanten optimaal kan adviseren bij de 
aankoop van een boxspring. Een bed moet immers wel goed liggen om lekker te kunnen slapen.”

Onderscheidend
“Alles wat je in onze winkel aan boxsprings ziet, is eigen fabrikaat. Doordat wij een eigen fabriek 
hebben, kunnen we alle boxsprings exact op de gewenste maat maken. De klant vraagt en wij 
leveren een product naar wens, dus ook in maten die afwijken van wat standaard is. Alles is 
in feite mogelijk. En dat tegen een zeer scherpe prijs trouwens, want juist doordat wij alles in 
eigen beheer produceren, kunnen wij onze prijzen een stuk lager houden dan gangbaar is. Zo 
koop je bij ons al een goede tweepersoons boxspring voor slechts € 400,-. Bovendien wordt in 
Nederland en België alles geheel gratis bij de klanten thuisgebracht en gemonteerd.”

Assortiment
“Behalve voor boxspringcombinaties 
in alle soorten, maten en kleuren, ben 
je bij ons ook aan het juiste adres 
voor matrassen, dekbedden, kussens 
en overtrekken. Alle artikelen in ons 

assortiment zijn van de bekende 
A-merken, maar dan tegen zeer 
scherpe prijzen. Neem eens een 
kijkje op onze website of loop 
gewoon eens binnen in onze winkel 
om te zien wat wij allemaal te bieden hebben. We adviseren je graag voor het doen van 
de juiste aankoop. Hierbij houden we uiteraard altijd rekening met je wensen, budget en 
mogelijkheden.”

Kwaliteit tegen  
een scherpe prijs, 

dat is waar je  
bij Boxspring  

Etten-Leur voor  
aan het juiste  

adres bent. 
Eigenaar Peter 

Adams vertelt...

Voor een goede nachtrust

Eigenaar: Peter Adams   |   Bisschopsmolenstraat 45, Etten-Leur   |   076-5018945   |   www.boxspringettenleur.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

Vijf jaar, acht maanden en twaalf dagen heeft 
Debbie Ocean (Sandra Bullock) moeten 
wachten op wat de grootste roof van haar 
leven moet worden. Het doel van deze roof is 
diamanten ter waarde van 150 miljoen dollar 
te stelen tijdens hét evenement van het jaar: 
het Met Gala. Echter, de diamanten schitteren 
wel om de hals van de wereldberoemde 
actrice Daphne Kluger (Anne Hathaway), 
het stralende middelpunt van de avond. 
Het plan is waterdicht, maar het team mag 
geen enkele fout maken om binnen te komen 
en onopgemerkt weer te vertrekken.
Ocean’s 8 gaat op 13 juni in première.

 AGJE UIT
FIESTA 
EUROPA

FILMPJE KIJKEN
OCEAN’S 8D

DE GEZELLIGSTE EN 
AUTHENTIEKSTE Europese 
sfeermarkt toert rond in Vlaanderen 
en omstreken. Het bonte 
gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire 
specialiteiten en ambachtelijke 
producten mee uit alle hoeken van 
Europa, van Finland tot Hongarije 
en van Engeland tot Italië. Op een 
gemiddelde Fiesta Europa markt 
zijn een 40-tal deelnemers present 
uit een 12-tal landen!
Fiesta Europa tourt de komende 
maanden door Vlaanderen en is in 
juni te vinden in onder andere 
Brasschaat, Zeebrugge en Kortrijk. 
Kijk op de website wanneer ze bij 
jou in de buurt zijn!

Voor meer informatie en locaties: 
www.fi estaeuropa.eu

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99 

De enige echte computer
winkel in België!

Opkuissessie (groot onderhoud)

Dit houdt in:
Voor particulieren (incl. BTW), tijdelijke 

bestanden verwijderen, bureaublad 
opruimen, programmalijst opschonen, 

opstartprogramma’s nalopen, opstart service 
nalopen, volledige virusscan, malware scan, 

drivers nalopen, Windows updates (geen 
upgrades), koelers proper maken!

BON 
Opkuissessie 

nu € 30,-!
Geldig tot 31 december 2018

Witvenstraat 200, Hoevenen  |  03 605 67 35  |  info@dreampc.be  |  www.dreampc.be

Wij leveren en herstellen
computers / notebooks, tablets, randapparatuur, 

IP camera’s en alarmsystemen.
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Een groot en zonnig tuinterras, rustig gelegen 

en zuid-oost gericht. 

Veel zon en naar de zomer toe ook een 

speeltuin waar nu alle voorbereidingen voor 

gemaakt zijn. 

Tevens is de tuin ook af te huren voor 

tuinfeesten of andere gelegenheden. 

Alles kan in samenspraak geregeld worden! 

Een groot en zonnig tuinterras, rustig gelegen 

speeltuin waar nu alle voorbereidingen voor 
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Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03/501.51.39  |   www.frituur-mikeysplace.be

Voor grote feesten net als bedrijfsfeestjes en 
evenementen, maar ook voor de kleine,  
gezellige privéfeesten!

Wij bieden standaard formules aan, maar ook 
deze zijn bespreekbaar en aanpasbaar naar 
wens. Zoals de uitbereiding naar ijsjes en drank 
kunnen besproken worden.

Voor alle info: 0468 / 35 99 50

Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.be 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the

BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.be 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.com

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com

9

10

8

6

7
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Uw eigen privechauffeur?

“Ik draag stiptheid  
en discretie hoog in 
het vaandel”
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‘Ik rijd met een Mercedes V-klasse. Die biedt heel wat 

luxe, zoals een panoramisch dak en veel beenruimte. 

Mensen vinden het ook geweldig dat ik 6 personen 

kan vervoeren, terwijl er nog steeds veel ruimte is 

voor hun bagage – zelfs voor buggy’s. Eigenlijk is 

de V-klasse dan ook meer een minibusje dan een 

personenwagen. Ik kan de stoelen verschuiven om nog 

meer beenruimte te creëren als er maar 2 passagiers 

zijn of in treinpositie zetten, zodat iedereen naar elkaar 

toe is gericht.’

Niet alleen het soort auto is belangrijk, de 

dienstverlening is dat natuurlijk ook. Dimitri begon 

zijn business uit pure passie voor het rijden en die 

gedrevenheid vertaalt zich ook in de moeite die de 

chauffeur zich getroost voor zijn klanten. 

Van luchthavenvervoer tot privéritjes en vaste klanten 

die een of twee keer per week ergens naartoe moeten 

worden gebracht: Dimitri doet het allemaal met 

evenveel plezier. ‘Ik merk dat mensen soms de stap 

naar luchthavenvervoer niet durven te zetten, maar als 

je gaat kijken naar de parkingprijzen, merk je al snel dat 

het interessanter is dan de eigen wagen dagenlang te 

parkeren aan de luchthaven. Overigens rijd ik ook soms 

met de auto van een klant, wat erg plezant is.’

Geniet je ook liever van een luxeritje dan 

rondgereden te worden in een oubollige taxi? 

Contacteer Dimitri dan op:  

www.uwprivechauffeur.be

Om van punt A tot B te geraken, zijn er tegenwoordig meer dan voldoende opties, 
van Uber tot allerhande taximaatschappijen. Toch heeft iemand als Dimitri van 
uwprivechauffeur.be een behoorlijk uniek profiel. We laten hem uitleggen waarom.

Vogelkerslaan 20, Essen  |  +32 (0)494 75 22 73  |  info@uwprivechauffeur.be  |  www.uwprivechauffeur.be

Uw eigen privechauffeur?



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

SNF Fashion staat voor trendy fashionable kleding. Een prachtige zaak 
voor dames met een passie voor stijl en fashion.

Mode met net dat ietsje meer

We bieden een totaal plaatje aan van kleding, 
accessoires, handtassen en schoenen zodat 
de dames volledig gekleed naar buiten 
kunnen.
We hebben kleding in alle maten en voor alle 
leeftijden vanaf 16 jaar.
SNF Fashion is ook al reeds bekend omwille 
van onze sprankelende modeshows die 
tweemaal per jaar plaatsvinden. Hier wordt 
steeds de nieuwe collectie voorgesteld aan 
het publiek.

De boetiek is geopend voor de “werkende 
vrouw” zodat dames rustig de tijd hebben 
voor een beetje “Me Time” en op een niet 
gehaaste manier hoeven te shoppen.

Wil je deze leuke shopmomenten delen met 
je vriendinnen, kenissen, collega’s of familie 
kan je ook een Fashionparty boeken bij SNF 
Fashion en ontvang als gastvrouw een 
prachtig geschenk!

SNF Fashion biedt steevast een zeer 
goede en persoonlijke service!



Mode met net dat ietsje meer
BRUISENDE/ZAKEN



BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

Een uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
Reisbureau Kristof Holidays -  goeiweer
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
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Kreeft 21-06/22-07

Let goed op wie er voorbijloopt, er 

kan zomaar iemand op je pad 

komen. Blijf altijd positief en help een 

goede vriend eens een handje mee, 

dat zal gerespecteerd worden. 

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand staat in het teken van 

werk. Misschien zal je er iets teveel 

voor moeten laten, maar er komt een 

geweldig aanbod op je pad.

Maagd 23-08/22-09

Geniet van een welverdiend succes. 

Ben je alleenstaand? Dan ontmoet je 

misschien wel je zielsverwant. 

Weegschaal 23-09/22-10

Geniet met je familie. Voel ook de 

positiviteit in je relatie. Stel niet al je 

plannen uit tot morgen, je kunt het maar 

beter gedaan hebben!

Schorpioen 23-10/22-11

Deze maand leer jij je echte vrienden pas 

kennen. Daarnaast zal je een enorm 

succes boeken in je carrière.

Boogschutter 23-11/21-12

Neem eens een stap extra en wacht niet 

af. Denk niet altijd alleen maar na over 

je werk, ga er eens op uit om te sporten. 

Ben je single? Houd dan je ogen 

wijd open. 

Steenbok 22-12/20-01

Wees niet bang voor het onbekende. 

Avontuurlijke activiteiten zijn voor je 

weggelegd. Ziek is ziek, wees niet 

wanhopig als je het recht hebt 

om thuis te blijven.

Waterman 21-01/19-02

Er breekt een stabiele periode aan. 

Richt je op zaken die je nog moet 

afronden. Blijf positief, niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor de mensen 

om je heen. 

Vissen 20-02/20-03 

Juni is een positieve periode voor het 

privéleven van de Vis. Je komt de 

ideale partner tegen, laat deze kans 

dus niet door je vingers glippen. 

Ram 21-03/20-04

Reken deze maand op de steun van 

je partner of familie. Let op: er 

gebeuren interessante dingen om je 

heen die je niet wilt missen. Denk 

na voordat je iets zegt zodat je niet 

in de problemen komt.

Stier 21-04/20-05

Je carrière zal deze maand beter 

gaan. Je zult uitblinken in je werk. 

Ook zullen er weinig tegenslagen 

meer komen. Wees sociaal, ga er 

gezellig op uit en ontmoet nieuwe 

vrienden.

H O R O S C O O P
TWEELINGEN 21-05/20-06
In juni krijg je de kans om te laten 
zien wat je in huis hebt. Je komt dichterbij 
het bereiken van je doelen. Neem bij stress 
wel even wat tijd voor jezelf om te 
ontspannen.  
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WereldOntdek samen met 
Kristof Holidays de

Kapellensteenweg 318/1, 2920 Kalmthout 
www.kristofsreistips.be | 03-6663349  |  www.facebook.com/goeiweer

Een reis naar de ruimte is nog ver weg, maar op deze planeet valt nog 
genoeg moois te ontdekken. Kristof Holidays brengt je er!

KRISTOF/HOLIDAYS

35



Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!
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Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY

Geniet van
de natuurlijke 



OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Elke laatste zondag van de maand:
10.00 - 16.00 uur
Voor afspraken telefonisch bereikbaar

Dare to be different

Voor een mooi terras kunt u bij ons terecht. 
Bezoek onze mooie toonzaal en  
laat u inspireren. 

Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeusen.be  |  www.mattheeussen.be

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT

LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam
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Open ma t.e.m. zat: 9u30-18u



Nu ook

OPEN op

MAANDAG!
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www.essen.be/niemandsland

(N)iemandsland is een groots opgezette musicalspektakel. 
Vzw Kobie (Kom Bijeen in Essen) en Luc Stevens Producties 
nemen je mee in de wereld van het Essense notarisgezin 
Pelgrims en het landbouwersgezin Van Loon tijdens ‘De 
Groote Oorlog’. In een verhaal dat is opgebouwd rond 
emoties, liefde, pijn, verdriet, geluk, tegenslag en 
samenhorigheid. Het zal iedereen, van groot tot klein, recht 
in het hart raken, beroeren en betoveren, een gebeuren dat 
in Essen en omgeving nog lang zal blijven nazinderen.

SFEER EN EMOTIE VAN WO I
Het verhaal is geschreven door Peter Kremel en de regie in 
handen van Hannes Vandersteene. Hannes neemt al enkele 
jaren de gemeentelijke musicalstages voor zijn rekening. 
Marianne Vanuytven is de zangcoach van dienst en Patricia 
Buijtendijk, gekend van balletschool La Danse, neemt de 
choreografie op zich.

HONDERDEN VRIJWILLIGERS
De productie (N)iemandsland herinnert de toeschouwers aan 
de Essense dorpsgeschiedenis. Maar liefst 380 vrijwilligers 

schreven zich in om een steentje bij te dragen aan het 
openluchtspektakel. Achter de schermen steken ze de 
handen uit de mouwen om de decors te bouwen, 
kledingstukken te maken en alles van a tot z, tot in de 
puntjes te verzorgen. Op het podium kan je je aan 
honderden acteurs en figuranten verwachten. Intussen 
werden tijdens workshops de hoofdrollen gecast en zijn de 
eerste repetities al van start gegaan. 

‘HERBELEEF DE GROOTE OORLOG IN ESSCHEN’

Eén draad, �Den Doodendraad�. Daarmee 
werd Essen gedurende WO I gescheiden 
van de rest van de wereld.  Wat bleef er 
over? (N)iemandsland. Waar de gewone 
mens slechts overleefde door kracht, 
doorzettingsvermogen en overlevings-
drang. Want hoe voelt het om 
afgezonderd te leven van alles en 
iedereen?  De oneindig durende angst 
om je geliefde nooit meer terug te zien? 
De hoop op een betere morgen?



‘HERBELEEF DE GROOTE OORLOG IN ESSCHEN’

Gaston Van Tichelt, 
burgemeester Essen

essen
GEMEENTEGEMEENTE

TICKETS 
Herbeleef het Esschen van 100 jaar geleden in het beklijvende 
musicalspektakel (N)iemandsland op 20, 21, 22, 27, 28 en 29 
september in de Paterstuin van het College van Essen (Rouwmoer 
7). Een kaartje kost 22,00 euro. Onder de 16 jaar betaal je 15,00 
euro. 
Tickets zijn verkrijgbaar via:
• www.essen.be/niemandsland 
• Vrijetijdsbalie (gemeentehuis Essen)
• VVV-kantoor De Tasberg

PROEF DE OORLOG
Maak je avond compleet met een echte oorlogsmaaltijd voor 
aanvang van de voorstelling.  Je kan er genieten van soep, stoemp 
met worst en rijstpap.  Een menu, inkomticket inbegrepen, kost 
38,00 euro (onder de 16 jaar) of 45,00 euro (boven de 16 jaar).

‘In Essen zetten we in op verbondenheid: mensen moeten 
zoveel mogelijk bij elkaar komen. Tegen vereenzaming en 
verzuring. Met (N)iemandsland hebben we een 
schitterend concept binnen gehaald: We brengen mensen 
bijeen, én we zorgen ervoor dat de Eerste Wereldoorlog 
terug in herinnering wordt gebracht.’ 

gemeente/Essen
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Telefoon Sabrina +32 (0)4 97 73 66 18
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Wat is er te doen?

Kom jij ook?

Paardrijden kinderen (6+) en volwassenen
Bosritten (bosrijke omgeving)
Pensionstalling
Ruiterkampen
Verjaardagsfeestjes
Leuke kantine met terras

●

●

●

●

●

●

Nieuwe
uitbaters

Sabrina de Prins
&

Bart Snoeckx



EEN PERFECTE “OFF THE BEACH” LOOK?

HAIR | MAKE UP | TANNING | FASHION 

HET SALON

w w w . h e t s a l o n . c o m

De spraytans van Vani-T Australia zijn echt geweldig! De onberispelijke 
resultaten, de superieure kwaliteit en de uitstraling van de producten maken echt 
het verschil in de tanningwereld. De producten zijn organisch en met natuurlijke 
en biologische ingrediënten verrijkt.

Vani-T producten worden keer op keer verkozen tot de beste in hun categorie 
door de meest bekende beauty en fashion magazines. Talloze celebrities 
waaronder Kylie en Danny Minoque kiezen resoluut voor Vani-T!

Waarom kiezen voor een Vani-T spraytan?
- Wereldwijd nummer 1 in spraytanning.
- Een perfecte “off-the-beach” look.
- Langdurig resultaat, vervaagt gelijkmatig.
- Rijk aan natuurlijke en zuivere plantaardige extracten.
- Eco-cert goedgekeurde DHA.
- Keuze uit verschillende, natuurlijk bruine tinten.
- Ook voor droge en gevoelige huidtypes.
- GEEN parabenen, GEEN glycol. GEEN sulfaten. GEEN schadelijke 

bewaarmiddelen.

Bij het maken van je afspraak geven we je enkele tips mee zodat je je 
bruine zomerse tint zolang mogelijk behoudt. Tijdens je bezoek krijg je 
nog een klantenkaart met leuke kortingen mee naar huis.

€ 35,-

voor 
slechts



Optimaal relaxen in        

Onlangs opende Luxexcellent de deuren in de Hoolstraat te Nuland.  
Een luxe privésauna waar je in alle privacy, met maximaal 4 personen, 
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle beschikbare faciliteiten.  

TIP
Een verblijf bij 

Luxexcellent is erg 

origineel als verrassing 

voor je partner bij een 

speciale gelegenheid.

Tijdens je verblijf (vanaf 2 uur) kun je gebruik maken van een saunacabine (80°C), een bubbelbad in 
de buitenlucht onder de sterrenhemel, douches, een relaxruimte met open haard en tv, een ruime tuin 
en een bed om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en 
vriendinnen die een keer echt de tijd voor elkaar willen nemen.

“Bij Luxexcellent kom je helemaal tot rust”

Arrangement op maat
Je kunt je nog eens extra in de watten laten leggen door een massage bij te boeken of een heerlijke 
maaltijd bij te bestellen. Als je wilt, kun je bovendien samen lekker blijven overnachten in de 
slaapkamer op de eerste verdieping van het privé sauna complex. Om vervolgens in de ochtend 

wakker te worden van de geur van vers gezette koffie en warme broodjes. 

Heb je speciale wensen? 
Bij Luxexcellent denken we actief 

met je mee om er een onvergetelijke
Wellness-ervaring van te maken!
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Hoolstraat 7  Nuland
06-36272536

info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

luxe privésauna



Senfina  
staat voor oneindig  
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
een stapje verder 
wat gastvrijheid 
en service 
betreft. En door 
naar bruiden te 
luisteren weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven  
en wij dragen ons steentje bij door 
van het uitzoeken van je bruidsjurk 
een echte beleving te maken.

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095  
info@senfinabruidsmode.nl  
www.senfinabruidsmode.nl



“De Kloek ademt muziek”

Zoek je een nieuwe hobby? Het Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen
is de thuisbasis voor heel wat verenigingen. Je kan er sporten, repeteren, vergaderen en 
natuurlijk ook afzakken voor een kopje koffie of een frisse pint. Bij De Kloek kan je je nooit vervelen. 

Al 2 jaar runnen Monica en Fancy het 
Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen. 
Het is een plek waar altijd veel dingen tegelijkertijd 
gebeuren. Dat komt natuurlijk omdat er een 
sportzaal, cafégedeelte, vergaderruimtes en een 
feestzaal zijn, maar ook omdat de dames steevast 
voor ambiance zorgen. Iedereen is welkom om 
zijn hobby uit te oefenen, een kopje koffie te 
drinken of simpelweg de krant te lezen. “Als alle 
muziekgezelschappen tegelijk repeteren, kan dat 
voor een knotsgekke kakofonie zorgen,” lacht Fancy. 

Monica begon ooit in 
een pannen koekenhuisje, 
waar ze al uitblonk in klant-
vriendelijkheid. Fancy zat 
al in het vak als bazin van 
MFC De Biezen in Putte. 
Het synergetische duo sloeg 
de handen in elkaar en nam 
het MFC De Kloek over. Ze 
hanteren dezelfde filosofie, 
want ze geven graag dat 
extraatje aan hun klanten. 
“Als iemand eens even zijn 
verhaal kwijt wil, staat mijn 
luisterend oor altijd klaar,” 
legt Fancy uit. 

Carnaval
“Ik voelde me soms als Puttenaar een vreemde eend in de bijt in 
Huijbergen,” getuigt Fancy. “Een aantal Carnavals geleden, namen 
we als verklede nonnetjes aan de Tiestenprijs deel. Hoewel we niet 
wonnen, werden we wel uitgenodigd door de Grootste Boer en de 
Prins om samen soep te komen eten. Zo gastvrij! Sindsdien voelen we 
ons helemaal thuis in Huijbergen.” Het heeft hen geen windeieren 
gelegd, want ze tekenden onlangs een contract om De Kloek nog 
10 jaar langer uit te baten!
De deur van MFC De Kloek in Huijbergen staat altijd open, 
kom dus zeker eens langs in de Prior Borrekensstraat 1 
in Huijbergen.

BRUISENDE/ZAKEN

MFC De Kloek  |  Prior Borrekensstraat 1 Huijbergen  |  0164 315586  |  06 40135627  |  mfcdekloek@gmail.com

“Een belevenis 
voor jong en oud”
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Den Bosduin  |  Beauvoislaan 104 Kalmthout 
03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be

Kom gezellig eten in 
het groene Kalmthout!
Met een grote groep? Geen probleem! Dan kunt u terecht in 
onze feestzaal (max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p.  

In juli  en augustus ook dinsdag geopend! vanaf 11 uur

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat 
03/272 06 77  |  www.fitentan.be

Bodysculptor is een unieke, 
gepatenteerde & medisch 
erkende afslankingsmethode. 
Bodysculptor is uniek dankzij 
het gebruik van Extreem Lage 
Frequentie. De natuurlijke 
afbraak van vetten, de 
lipolyse, wordt hiermee 
gestimuleerd, ook nog lang 
na de behandeling. De 
behandeling is bovendien zalig 
en relaxerend! 
650 kcal per sessie
12 x 30 min. zalig relaxen
6 cm verlies aan taille
Kuur van 4 tot 6 weken.

30 minuten bodySculptor 
betekend een verbruik 
van ca. 650 kcal!

30 minuten bodySculptor Kom
langs voor een gratis proefsessie 

t.w.v. € 60,-
Gratis proefsessie

aanvragen via website



Bent u niet in de mogelijkheid om naar White Shadow Healings, Massage & Consulting 
te komen? Geen probleem, ik kan ook tot bij u thuis komen (mits vergoeding voor de 
verplaatsing).  

Wilt u meer informatie?
Voor een afspraak kunt u mij bereiken via de mail, telefonisch of bij natuurwinkel 
Margriet. Info bekomen op de Achter D’Hoven nr. 11 te Wuustwezel.

Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

White Shadow Healings, 
Massage & consulting
België 0479/446518

Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be

wshmc-wuustwezel.be

Eén massage per maand is goed voor uw gezondheid en leven.
Iedereen, jong en oud, is welkom voor een professionele massage bij mij. Mijn handen 

ontstressen, zorgen voor een goede doorstroming, versteviging van de spieren en een 

deugddoend gevoel. Mijn positieve energie en motivatie reflecteren op uw gezondheid.

Diverse Massages: 
●	 ONTSPANNING 
●	 SPORT 
●	 ZWEEDSE MASSAGE 
●	 FIBROMYALGIE MASSAGE

Daarnaast kunt u bij mij terecht voor:
●	 REIKI
●	 MAGNETISME
●	 RECONNECTION
●	 SPIRITUELE CONSULTEN EN RAADPLEGINGEN
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

ouder  worden
Voor iets dat eigenlijk 

vanzelf gaat, is

nog best lastig



Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche
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2 zussen delen dezelfde passie voor kinderspullen en alles wat daarbij komt kijken. 

Heidestatiestraat 22, Kalmthout | monbebeheide@gmail.com | 03-294 54 22 - 0472-693 223    

Passie voor

Wil je graag meer weten van deze 
unieke baby- en kinderspeciaalzaak? 

Kom dan zeker eens langs.

MON/BÉBÉ

kinderspullen 

ACTIE! 

20% korting! 

vanaf twee 

stuks kleding
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kinderspullen 



Stationsstraat 4 Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon.be
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

Binnenkort is het eindelijk zover!

  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon.be

INTERESSE? CONTACTEER ONS DAN VANDAAG NOG OM UW KAPPERSBEZOEK IN TE PLANNEN! 

Dan doet je 'ondertussen niet meer zo kleine' 

prins of prinses zijn of haar eerste of plechtige 
communie. Hangt de perfecte communiekledij 

al klaar in de kast? Dan hoef je nu alleen nog 

maar het perfecte communiekapsel te kiezen 

en de look van je communicant is helemaal af!

Vanaf 15 juni
Koppelverkoop kleding en woody ondergoed.

BB Box  |  Gasthuisstraat 28, Brecht  |  03-3139996  |  bb-box@telenet.be  |  www.bb-box.be

Geboortelijsten - Kleding 0-10 jaar - Baby-uitzet

BB Box  |  Gasthuisstraat 28, Brecht  |  

Koppelverkoop kleding en woody ondergoed

  |  bb-box@telenet.be  |  www.bb-box.be

JE KAN ONS OOK VINDEN OP



Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website

(2110)

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Barbecuevlees
GRATIS 2 BBQ worsten bij afgifte van deze advertentie*
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Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!

RIJSCHOOL
Kalmthout:  03/666 70 20
Stabroek:  03/568 88 35
Essen:  03/667 23 16
Sint-Job-in-’t-Goor:  03/663 88 08
Brasschaat:  03/653 53 03
Brecht:  03/313 54 56
Schoten: 03/664 86 28

Wuustwezel: 03/669 96 41 Antwerpen: 03/541 41 01

www.rijschooltnoorden.be            info@rijschooltnoorden.be

Put your body,
                     in good hands...

Zandvlietse Dorpstraat 81 1, Antwerpen 
+32 (0) 35 027 475  |  +32 (0) 468 320 432

info@yazu-massage.be

Bij Yazu geloven wij
dat lichaam en geest 
een geheel vormen.

 Ervaar eigenhandig de 
lichamelijke en geestelijke 
ontspanning die Yazu te 
bieden heeft in een 
persoonlijke, kleinschalige 
en huiselijke sfeer. 

met o.a. GIN - COCKTAILS & COFFEE

OPENING
1 JULI - 12.00u

Over d’Aa 229
Essen

www.bar-n.be / info@bar-n.be / +32478712880

ZOMERBAR

knooppunten
22-52-55-95



Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Hoeveproducten  
vers van de boer!

Hoeve-ijs

Hoeve-winkel

Traiteur

Nieuwe reeks workshops manueel 
patroontekenen vanaf september 2018!

Achtzalighedenlaan 2, Kalmthout  |  + 32 (0)475 51 44 24  |  info@atelieresbe.be  |  www.atelieresbe.be

Als je graag zelf je kleding maakt 
maar de bestaande patronen 
beantwoorden niet aan jouw 

pasvorm, dan biedt Atelier Esbé dé 
oplossing: 

wij maken het patroon op uw 
persoonlijke maten.

WIJNWEBWINKEL TORENHOF 
Uw wijnwinkel thuis. Gemakkelijk en voordelig!

Online kwaliteitswijnen tegen groothandelsprijzen.
Prijzen vanaf € 5,10 per fles

www.wijnwinkeltorenhof.be  |  Tel. 03 6671890
BTW nr. BE 0662.868.702  |  Leveringen HORECA en RETAIL, tegen speciale voorwaarden! Vraag vrijblijvend informatie!  

GRATIS levering vanaf 12 flessen!



Gelaatsverzorging van ESTHETIQ

www.esthetiQ.be

Like onze Facebook pagina voor meer 
informatie en acties!  EsthetiqEssen

Oude Baan 12, Essen 
0032 (0)3 296 82 60 

www.esthetiQ.be
Esthetiq voor 

huidverbetering

Huidverbeterende 
behandelingen 
EsthetiQ is gespecialiseerd in huidverbetering 
en wil graag de huid van klanten gezond 
maken, zonder gebruik te maken van 
irriterende stoffen en ingrediënten die de huid 
verstoppen en onzuiverheden veroorzaken, zoals 
gedenatureerde alcohol, kleurstoffen en parfum. 
Wij werken met de producten van Dermalogica, 
Murad en YOUNGBLOOD. 

OxyGeneo® 
Zuurstofbehandeling 
OxyGeneo is een innovatieve 
behandeling voor huidvernieuwing 
die 3 essentiële deelbehandelingen 
gelijktijdig uitvoert. Het exfolieert de dode 
cellen van de hoornlaag, brengt revitaliserende 
werkstoffen in de huid en stimuleert de 
zuurstoftoevoer van binnenuit.

Actie
Boekt u een kuur met OxyGeneo, dan ontvangt 
u korting. Bij een kuur van 3 behandelingen,  
krijgt u 5% korting, bij 6 behandelingen zelfs  
10% korting, mits er een behandeling plaatsvindt  
om de 14 dagen. Boek nu snel uw plaats!

Cosmétique Totale
EsthetiQ klanten verdienen enkel het beste, daarom is er een 
samenwerking van start gegaan met Cosmétique Totale. Sinds 
2004 zijn ze uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van 
hoogwaardige medische behandelmethoden voor definitieve 
ontharing, acne, littekens, kalknagels, pigment, couperose, 
huidverjonging en huidverbetering.

Cosmetique 
TOTALE dagen:

12 juni en 
6 augustus
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AKOESTISCHE JAM SESSIE
ZONDAG 17 JUNI 2018
Aprilsessie uitzonderlijk op den Hoek!
Akoestische jam sessie. Iedereen en alle 
instrumenten welkom! Ook al denk je dat 
je helemaal niet goed kunt spelen of heb je 
podiumvrees of andere uitvluchten, het stoort 
zeker niet als je met je (gestemd) instrument er 
gewoon bij komt zitten en op de achtergrond 
gewoon een beetje uitprobeert. De andere 
muzikanten zullen je graag helpen indien nodig.
Kinderen ook welkom om mee te spelen! 

Zondag 10 juni van 14.00 tot 21.00
Waar: Essen Hoek café Hoek-City 
Moerkantsebaan 268, 2910 Essen
Tarief: Gratis
Organisatie: Fiddler and the Banjoman
www.uitinvlaanderen.be

GROOT TUINFEEST MET ROMMELMARKT
ZATERDAG 30 JUNI 2018
Iedereen welkom op ons groot tuinfeest, 
met optredens van Muzarto (10 uur), Vlijt en 
Eendracht (13.15 uur), Hoger Streven (14.45 
uur) en met twirling (16 uur). Doorlopend 
is er kinderanimatie en zijn onze drank- en 
eetkraampjes open.
Loop ook langs de kraampjes van onze 
rommelmarkt, van 9 tot 17 uur. 
Schrijf je tot 15 juni in aan het onthaal van het 
woonzorgcentrum. Per 3 meter betaal je € 6.  
De opbouw start om 7.30 uur.

Zaterdag 30 juni van 09.00 tot 17.00
Waar: WZC Sint-Vincentius
Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.uitinvlaanderen.be
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ZONDAG 1 JULI 2018
Wist je al dat het Suske en Wiske - 
Kindermuseum een jaar lang zijn deuren sluit 
voor een totale make-over? Van 1 juli 2018 tot de 
zomer van 2019 wordt er hard gewerkt aan een 
gloednieuwe tentoonstelling voor jong én oud!
De laatste dag gaat natuurlijk niet stil voorbij. 
Daarom sluiten we af met een feestelijke 
braderie voor groot en klein. Een gezellig zomers 
marktje met muziek en volksspelen maken van 
de laatste dag een leuke afsluiter.  
Hier moet je bij zijn!

Wanneer: Zondag 1 juli 2018  
van 10.00 tot 17.00
Waar: Suske en Wiske - Kindermuseum
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.suskeenwiskekindermuseum.be

Willy vandersteen © 2018 Standaard Uitgeverij

VLAANDEREN FEEST
CIRCUSAVONTUUR VOOR DE HELE FAMILIE
ZONDAG 1 JULI 2018
13.15 Voorstelling Hoetchacha (vanaf 4 jaar)
13.30 Doorlopende workshop circustechnieken 
14.15 Voorstelling Pim Pam Pet (vanaf 2 jaar) 
14.30 Straattheater De Gillende Keukenprins 
15.00 Voorstelling Hoetchacha (vanaf 4 jaar)
15.15 Straattheater ‘t Paard van Troye 
15.55 Act van vuur 
16.00 Voorstelling Pim Pam Pet (vanaf 2 jaar) 
16.15 Straattheater Scotch & Sigars 
16.55 Straattheater ‘t Paard van Troye
17.30 Straattheater De Gillende Keukenprins

Zondag 1 juli van 12.30 tot 18.00
Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
03/380.16.28
cultuur@schilde.be
www.uitinvlaanderen.be



BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN
 PLAKLETTERS & STICKERS  •   BALLONNEN

 BUTTONS   •  CANVAS  •  RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERK  •  TIJDELIJKE TATTOOS

Vaartstraat 58, Essen  |  03 667 1615

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

WIJ DRUKKEN OP
BIJNA ALLES

jaar

Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

+32 472 76 75 49
www.4-all.be
info@4-all.be

Medische pedicure Permanente make-up

Maya Balance
Massagepraktijk

Ontspanning en relaxatie

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetreflexologie

●	

●

●

●

Schelpheuvelstraat 5, Essen
0485/97.97.17

info@mayabalance.be
www.mayabalance.be

www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties



j s x j h d n p v g l 
k w m g x e r h a q j 
c a i e d q u c k q n 
o f p l t r e n d y k 
s s r s l i a c c q m 
y p e n a a m n s w d 
h r l s t l a e p n b 
a a a l r o o r b m v 
i a x y w d t n t x e 
r k j t y w w s y b y 
b i u n i j l d j o y 

kapsalon 
cosyhair 
haardroger 
afspraak 

willaart 
trendy 
metime 
relax
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Cosy Hair | Patricia Mertens   |  Willaart 7, Wuustwezel  
0477.18.96.22 | www.cosyhair.be  |  Graag op afspraak

Maak kans op:  
1 Previa product

gratis     Bij een behandeling 
          in het kapsalonBEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN

 PLAKLETTERS & STICKERS  •   BALLONNEN
 BUTTONS   •  CANVAS  •  RELATIEGESCHENKEN

DRUKWERK  •  TIJDELIJKE TATTOOS

Vaartstraat 58, Essen  |  03 667 1615

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

WIJ DRUKKEN OP
BIJNA ALLES

jaar

Kim
Pedicure en Nagelstyliste

STEENOVENSTRAAT 97 • 2910 ESSEN
Tel. 0032 (0)475 84 76 03

• Medisch pedicure
• Gel op teennagels 
• Gelnagels
• Bruidsnagels
• Gellak 'Sopolish'

op afspraak
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Mooier dan nooit tevoren
bij Beautystudio Uñas
Zoek je een 
beautysalon dat 
net dat tikkeltje 
meer aanbiedt? 
Neem dan zeker 
eens een kijkje 
bij Beautystudio 
Uñas voor perfecte 
schoonheids-
behandelingen 
met kwalitatieve 
producten.

e k t s c h a a r t c 
k w a o x l q v k k e 
r a a p n e o q g o l 
k v l s s d t q e t g 
f n e m t a e v c u o 
n j i r t a l u v o s 
q v d p v h f o s e t 
l h m l p e o e n e i 
d u k q o e n u l m l 
r k h j h a n t t r k 
c u j i u q b u x r u 

kapsalon 
model 
knippen 
verven 

schaar 
tondeuse 
wastafel 
kalmthout
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Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout 
034 34 80 34 | info@beautystudiounas.be

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout 
034 34 80 34 | info@beautystudiounas.be

Wil je graag een afspraak maken?
Bel 034 34 80 34 of maak een 
afspraak op www.beautystudiounas.be

Maak kans op een:

 Zomer travelkit
t.w.v. € 49,50

Bestaat uit: Producten bevatten 

allemaal monoi wat 

extra verzorgend is!
Aftersun shampoo 
Aftersun shimmer oil 
Aftersun spray conditioner

●

●

●
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advies 
voeding 
kapsalon 
kwaliteit 

hond 
kat 
persoonlijk 
huisdier

p e r s o o n l i j k 
k k q v m e m k h x q 
w a a s o f m n r r j 
a g d p d e b h t b o 
l o n v s f d q y q e 
i p h x i a i i w e f 
t d o m r e l k n t o 
e v n k r b s o m g f 
i c d a w d r e n q f 
t i c t u g m q m d u 
q z o v w l e q j r l

Maak kans op:

3x een cadeaubon 

t.w.v.   € 25,-
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Groenten & 
fruit

Schilde Sint-Job Kalmthout

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, Kalmthout  
03/666.55.84 | www.dogside.be

Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan
kan u beslist terecht bij dierenspeciaalzaak 
Cats & Dogs. Dé referentie in gezonde 
dierenvoeding. En nog veel meer.

“Je hond is een trouwe metgezel en een belangrijk 
onderdeel van het leven van jou en je gezin. Wil jij ook 
het beste voor je trouwe vriend in huis? Van eten, slapen, 
wandelen tot verzorgen, Cats & Dogs adviseert en begeleidt 
je bij de aankopen voor je hond. Vanaf het eerste contact in 
onze winkel leren wij je huisdier kennen en adviseren wij 
jou van voeding tot verzorging voor je hond en alles wat 
je hond nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen en 
in topconditie te zijn. Onze medewerkers helpen je graag 
verder.”

Naast eten en drinken heeft je hond nood aan verzorging, 
slapen, spelen en andere activiteiten, bij Cats & Dogs kun 
je terecht voor alle toebehoren van buitenhok tot speeltjes 
of een vlooienband. Ook snacks, die bijdragen aan de 
tandverzorging, kun je bij ons verkrijgen. Onze medewerkers 
tonen jou graag wat we in huis hebben. Vraag ons om 
advies. 

“Gezond, 
natuurlijk en 

eerlijk”

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, Kalmthout  
03/666.55.84  |  www.dogside.be

Te besteden in de winkel of voor het hondenkapsalon.
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Zoek je verf 
die perfect dekt?
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