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       Heb jij  het lef
om relaxed te 



Als klein meisje vond ik het altijd 
al heerlijk om met make-up en 
crèmes bezig te zijn.  
Ik stond dan ook altijd stiekem 
in het kastje van mijn moeder te 
inspecteren wat zij zoal gebruikte. 

Naarmate de jaren verstreken, wist ik 
ook steeds beter wat ik graag wilde 
gaan doen in mijn leven. Ik wilde graag 
schoonheidsspecialiste worden. Een heerlijk 
beroep waar ik mijn positieve energie in kwijt 
kan en door kan geven aan mijn cliënten. 
Aangezien ik zelf geen makkelijke huid heb 
ben ik ook steeds op zoek naar het beste om 
u als cliënt nog beter te kunnen helpen. Ik ga 
regelmatig op trainingen om u het beste advies 
te geven, en het meest resultaatgericht te 
werken.

Ik wil u graag het beste bieden voor uw huid, 
daarom ben ik van mening dat we altijd een 
intake gesprek moeten voeren om uw huid 
de best gerichte behandeling te geven. Als 
u wilt kunt u bij mij ook zeer gericht werken 
op een specifiek huidprobleem. Met de juiste 
behandelingen op korte termijn en de juiste 
producten kunnen we al ver komen. Wilt u 
graag eerst eens op een verkennend gesprek 
komen, boek dan gratis uw intake.

Gelaatsverzorging van EsthetiQ

Huidverbeterende 
behandelingen

EsthetiQ is gespecialiseerd in 
huidverbetering en wil graag de huid 
van klanten gezond maken. Dit doen we 
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. 
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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

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.

Kijk voor meer informatie op onze website of kom 
eens langs!
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Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Luxedy en RZH Service, die je vertellen waar zij 
hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen
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Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?



al 60 jaar dé makelaar in uw regio

60

KEMP IMMO IS 
KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST! Met een 
splinternieuw kantoor 
op een toplocatie, 
een ruime etalage, 
een compleet nieuwe 
uitstraling, en nog 
veel meer nieuws! 

Heidestatiestraat 25, 
Kalmthout - Heide 
03 666 86 79

info@kempimmo.be
www.kempimmo.be    

Dagelijks open.
Zaterdag ook op afspraak. 

Kom kennismaken  
op de Dorpsdag  
16 september!

OPENINGSRECEPTIE
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Luxedy  |  info@luxedy.com  |  www.luxedy.com

Na meer dan 4 jaar een drukbezochte webshop te runnen, hebben we onlangs onze 
eerste echte winkel geopend! Deze is gelegen in de Heidestatiestraat 76 in Kalmthout. 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen in onze nieuwe winkel.

Zien we jou binnenkort?

Elke week nieuwe stuks online

Inmiddels hebben we een massa leuke spullen binnen 
gekregen voor het najaar. De trend met bloemenprint 
blijft ook dit najaar een topper. Je vindt bij ons leuke 
bloemenkleedjes, rokken en tops in de mooiste 
najaarskleuren. Maak jouw outfit af met een van onze 
nieuwe croco-print tassen en een leuk paar statement 
oorbellen. Wij helpen jou graag verder bij het 
combineren van jouw nieuwe outfit.
 
Zin gekregen om al deze fashion musthaves te 
bekijken? Shop online op www.luxedy.com of bezoek 
ons in Heidestatiestraat 76, Kalmthout. 

Nieuw in Kalmthout
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voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 
in het interieur met exclusieve kaarten, 

posters en wallpaper collecties. 
Het eigenzinnige, botanische en moderne 

behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

Juweeltje
 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland 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 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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voor je  interieur

TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt een en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten 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 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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CHI NIEUW BEWUSTZIJN
(VOORHEEN CHI-LEVENSKRACHT)

Chi Nieuw Bewustzijn 

We zijn helaas per direct gesloten.
Tijdelijk zal de CBD-olie  

verkocht worden in de winkel 
"Kristallen Wereld" Nieuwe 

Ginnekenstraat 21 te Breda.

Voor verdere vragen en info kunt u 
mailen of bellen:  

info@chinieuwbewustzijn.nl of  
0031 642450658

www.chinieuwbewustzijn.nl
NIEUW BEWUSTZIJN

CBD(CANNABIDIOL)-OLIE 
Het gebruik van CBD-olie is erg populair en wordt door 
veel mensen voor zeer uiteenlopende klachten gebruikt.

CBD is onttrokken uit de hennepplant en bevat geen 
THC. Daardoor heeft het geen verslavende werking en 

word je er niet high van. In Nederland mag het dan ook 
legaal worden verkocht.

Het is op vele plaatsen en in vele varianten verkrijgbaar, 
maar let bij de aanschaf op een aantal zaken:

- Is de olie van biologische teelt
- Hoe is de THC onttrokken aan de olie

- De concentratie van de olie

Een gegarandeerd goede olie is MediHemp. De olie is 
biologisch gecertificeerd en het gehele proces van teelt 

tot verkoop is in handen van Medihemp zelf.  
Bij andere merken zijn vaak delen van het proces 

uitbesteed, zoals bijvoorbeeld de teelt van de hennep of 
het extractieproces waardoor de controle op de kwaliteit 

minder is. 

Medihemp is verkrijgbaar in onze winkel  
CHI Nieuw Bewustzijn.

Voor info kunt u bij ons terecht  
info@chinieuwbewustzijn.nl of 0031 642450658

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  06 42450658 076 5147031  |  chi.nieuwbewustzijn@gmail.com  |  chinieuwbewustzijn.nl   |   chi nieuw bewustzijn
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Professionele ramenwassers of 
poetsbedrijven kunnen bij ons terecht 
voor alle traditionele materialen van bv. 
Unger, Ettore, Vikan, enz... maar ook voor 
alle materialen ivm OSMOSE bewassing. 
Wij verdelen en plaatsen tanken, stelen en 
borstels van het merk X-line, als transport 
tank met alle benodigdheden of een 
complete tank om zelf Osmose water te 
kunnen aanmaken. We maken graag tijd 
voor een demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder het 
motto "alles wat we zelf doen, doen we 
beter” hebben wij ook alle materialen en 
producten, vooral naar het Osmose 
bewassen hebben wij de ideale oplossing. 
Voor u hebben wij een trolley ontworpen 
en hiermee kan u zelf met osmose uw 

Om goede poetsresultaten te verkrijgen, zijn we graag in het bezit van de juiste materialen en 
producten. Onder dit motto hebben we OSMOSERVICE opgestart: een winkel voor de particulieren en 
zelfstandigen die graag werken met professionele en betaalbare materialen en producten.

ramen, rolluiken, pergola’s en uw auto’s wassen zonder strepen na te 
laten of halsbrekende toeren te moeten uithalen. Met onze trolley op 
220V of met een 12V accu is dit kinderspel, u kan op de begane 
grond blijven staan en zo uw ramen op de verdieping zonder 
probleem wassen, net zoals een professionele ramenwasser.

Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  |  www.osmoservice.be

Reinigen met osmosewater

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

We staan op de Dorpsdag te Stabroek  
op zondag 30 sept 2018!
Kom gezellig langs!





03-4256091
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Immo Point een vertrouwd beeld!
De laatste tijd ook veel borden van Immo Point met 

TE KOOP en TE HUUR gezien? Dat klopt!

www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Wenst u te verkopen, te verhuren, te kopen of te huren?

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

Met een geschiedenis van 22 jaar is Immo 
Point in de Kempen een sterke partij.  
Het kantoor in Wuustwezel bestaat nu 8 jaar 
en wordt bemand door Dirk Lahuis en Isabelle 
Gonzales. Sinds 1 augustus versterkt onze 
nieuwe collega Jolien Coens het kantoor.

Wilt u ook onderdeel uitmaken van dit succes? 
Neem vrijblijvend contact met ons op via  
03 240 11 99, wuustwezel@immopoint.be 
of spring gerust binnen in ons kantoor.

DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.

Sinds 2012 kent Wuustwezel haar eigen vestiging van Immo Point. Werkzaam in de regio 
Brecht, Essen, Kalmthout met Wuustwezel, Gooreind en Loenhout als kerngebied.
Immo Point is een bekende verschijning. De herkenbare borden, de actieve lokale 
aanwezigheid en het gunstig gelegen kantoorpand dragen daar zeker aan bij.

VERKOCHT
VERHUURD
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 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.
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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
“Naast 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
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Smakelijk genieten

De Lodge ligt aan de voet van 
Natuurgebied “Landgoed Visdonk”, 

een bijzondere plek om er echt 
even uit te zijn. Bij ons kunt u in 

een natuurlijke omgeving genieten 
van een heerlijke lunch of een 

smaakvol diner op onze veranda 
of binnen bij de haard. Bij Lodge 

Visdonk komt u helemaal tot rust.

Feesten, vergaderen of gewoon gezellig samenzijn 
Wilt u een familie- of personeelsfeest organiseren? Is het tijd voor 
een gezellige barbecue met vrienden of stapt u binnenkort in het 
huwelijksbootje? Lodge Visdonk maakt van elke gelegenheid een 
geslaagde culinaire en feestelijke dag voor zowel grote als kleine 
groepen. De Lodge is de perfecte plek voor een gezellige avond en/
of middag samen met vrienden, collega’s of familie. 

Wij heten u van harte welkom! 
Voor meer informatie of reserveringen neem gerust contact met 
ons op: +31165536629. Reserveren is ook mogelijk via onze website 
www.lodgevisdonk.nl. Wij zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur en 
beschikken over gratis parkeergelegenheid. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen,  
like dan onze Facebook pagina. 

TIP! Wilt u iemand verrassen?  
Dan is onze “Smakelijk Genieten” bon het perfecte cadeau!  Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag. 

Rozenvendreef 2, Roosendaal
walter@lodgevisdonk.nl
0165-536629
www.lodgevisdonk.nl

bij Lodge Visdonk

20



All-In Beauty

All-In Beauty  Heidestatiestraat 69
2920 Heide, Antwerpen   
0472/ 47 11 07  |  nathalie2408@gmail.com
All-In-Beauty-1384747258257419

 Beauty Beauty

Laat je eens goed en professioneel in de watten 
leggen bij het schoonheidssalon All-In Beauty.  
Nathalie De Ridder is zaakvoerder van het salon 
in de Heidestatiestraat, waar ook een kapsalon 
gevestigd is. Twee troeven onder één dak.  

“Het feit dat we gevestigd zijn aan een kapsalon, maakt 
All-In Beauty anders. Klanten moeten bij wijze van spreken 
maar één keer parkeren voor een totaalbehandeling.  Dat is 
zeker een troef en je bespaart er tijd mee.  Daarnaast vind ik 
persoonlijke aandacht erg belangrijk.  Tijd nemen voor je 
klant, luisteren, de juiste adviezen geven en de juiste 
behandeling aanbieden. Ik doe alles graag. Van massage, 
tot pedicure, ontharingen, gelaatsverzorging, gelnagels, 
wimperextensions, verven van de wimpers, wimper-
permanent, manicure. Kortom: heel het pakket.”  

“Mensen die naar mij komen, moeten met een goed gevoel 
naar buiten kunnen gaan”, aldus Nathalie.  
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BINNEN/BUITEN

Dog Days is een vrolijke, romantische 
komedie die het leven van een aantal 
hondenbezitters en hun fl uffy dierenvrienden 
in Los Angeles volgt. Vanessa Hudgens, Eva 
Longoria, Nina Dobrev en Finn Wolfhard zijn 
te zien in de aaneenschakeling van verhalen 
waarin honden de rode draad vormen. Een 
uitbundig honden verjaardagsfeestje, een 
zoektocht naar een spoorloze hond, een 
hond adopteren vanwege een crush op de 
dierenarts en een ‘honden date’; de brave 
viervoeters zorgen voor bijzondere 
ontmoetingen, vriendschappen en romances!
DOG DAYS is nu te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
30E OPEN
MONUMENTEN DAG

FILMPJE KIJKEN
DOG DAYSD

OP ZONDAG 9 SEPTEMBER is 
het weer Open Monumentendag. 
Het grootste culturele eendags-
evenement van Vlaanderen. Maar 
liefst de helft van al het Vlaamse 
werelderfgoed doet de deuren open 
tijdens de 30e verjaardag van Open 
Monumentendag! 
Kies uit alle activiteiten je grootste 
favorieten en stel zo je persoonlijke 
programma samen.
Zondag 9 september

Meer informatie vind je op 
www.openmonumentendag.be 
of like de Facebookpagina
@openmonumentendag. Dan blijf je 
helemaal op de hoogte, ook over 
alle monumenten in je eigen regio.

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nlNoordeind 51, 2920 Kalmthout  | 0032-3-2989012 

www.dendruivelaer.be  |  info@dendruivelaer.be

ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

Maststraat 41, 2910 Essen  |  03 /  344 30 11 
www.denhaard.be  |  info@denhaard.be  

ELKE 
DONDERDAG 

STEAK-DAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Schitterend zonneterras 
en speeltuin
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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



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.



complete bril
          OP  STERKTE   
          VANAF       79€

(*) correcties : +4.00 tot -6.00; cyl max+2.00     
(*) Niet cumuleerbaar met andere promoties     

actie
September 2018

  OPENINGSUREN : ma : GESLOTEN
   di : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   woe : 9-12:00 u. - GESLOTEN
   don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
   Ook op afspraak.
   Gesloten  op  zon- en  feestdagen.
  Tijdens de schoolvakanties open vanaf  10 u. ipv 9 u.

 
               Puttestraat,  43        2940     PUTTE-STABROEK       03 / 605 23 65        www.brildesign-ingrid.be



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 getroffen zijn. 

Tevens is de tuin ook af te huren voor 
tuinfeesten of andere gelegenheden. 
Alles kan in samenspraak geregeld worden! 

Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03/501.51.39  |   www.frituur-mikeysplace.be

Voor grote feesten zoals bedrijfsfeestjes en 
evenementen, maar ook voor kleine,  
gezellige privéfeesten!



nadien kwam de opportuniteit om er een school 
te vestigen. 

Vandaag kennen we in Essen vier secundaire 
scholen: Het Erasmusatheneum, Sint-Jozef, 
Don Bosco-Mariaberg en het College van het 
Eucharistisch Hart. Leerlingen zijn afkomstig 
van Essen, maar ook van Wuustwezel, 
Kalmthout, Kapellen, Brasschaat, enz. De 
goede trein ver bindingen zijn daarvoor alvast 
een troef. 

Deze scholen zorgen voor vele honderden jobs: 
leerkrachten, secretariaats- en onder-
houdspersoneel. Elk jaar wordt er voor vele 
euro’s geïnvesteerd, in gebouwen, nieuwe 
technologieën, buiteninfrastructuur, enz. 

En dat genereert dan weer jobs bij de 
aannemers, toeleveranciers, enz. 

Op 3 september start het schooljaar. Sommige kindjes, en ook hun mama 
en papa, zullen misschien wel een traantje laten. Onze iets grotere jongens 
en meisjes zien er hun vriendjes terug. De ene kijkt alweer vooruit naar de 
volgende vakantie, en de andere vliegt er met volle goesting in.

Wat soms vergeten wordt, is dat het onderwijs 
ook een belangrijke economische sector is. En 
gelukkig is Essen een regionaal scholencentrum, 
wat ons dus een belangrijk economisch voordeel 
oplevert. 

Naast de vele basisscholen, heeft Essen nogal 
wat scholen die secundair onderwijs aanbieden. 
Dat is historisch zo gegroeid, en is eigenlijk ook 
een toevalstreffer. Mariaberg, nu samen met 
Don Bosco, bestaat al meer dan 150 jaar. Het 
ontstond omdat de Roosendaalse zusters in 
Essen een pensionaat kwamen oprichten. Het 
College van het Eucharistisch Hart bestaat al 
meer dan 100 jaar, en ontstond op een 
“slinkse” wijze: Pater Godts had via een erfenis 
een belangrijk stuk grond verkregen. Zonder 

medeweten van zijn congregatie begon hij zelf 
een klooster te bouwen, zonder te weten wat 
ermee zou moeten gebeuren. Enkele jaren 

ESSEN, REGIONAAL SCHOLENCENTRUM
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TICKETS 
Op 20, 21, 22, 27, 28 en 29 september in de 
Paterstuin van het College van Essen  
(Rouwmoer 7). Eventueel komen er nog extra 
voorstellingen. 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
• Vrijetijdsbalie (gemeentehuis Essen)
• VVV-kantoor De Tasberg

gemeente/Essen

www.essen.be/niemandsland

(N)iemandsland is een historisch 
massaspektakel, een evocatie van Essen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). 
Vele honderden Essenaren brengen er een 
schitterend schouwspel, in het prachtige decor 
van de Kloostertuin van het College v/h 
Eucharistisch Hart.

essen
GEMEENTEGEMEENTEGEMEENTE

En wat nog uit het oog verloren wordt: door 
de goede banden tussen de (technische) 
scholen en het bedrijfsleven, kan er 
gemakkelijker personeel gerekruteerd 
worden. Goed personeel is als 
goud, en vormt het 
hoofdkapitaal van het 
bedrijfsleven. Als gemeente 
trachten we dit trouwens te 
faciliteren. Zo vallen alle 
puzzelstukjes goed!

Gaston Van Tichelt, 
burgemeester Essen

ESSEN, REGIONAAL SCHOLENCENTRUM

29



Heeft jarenlang ervaring als hoofdmonteur. Hij heeft 
twee stevige rechterhanden. Wat hij het liefste doet is 
hard werken en zich inzetten om de klanten de best 
mogelijke service te bieden. Geen vraag is te gek, alle 
klusjes zijn een nieuwe uitdaging. Hij is een pitbull en 
geeft niet op tot alles 100% naar wens is.

Is een administratieve en commerciële duizendpoot. 
Haar ouders zijn altijd zelfstandige geweest in 
Kalmthout en ze droomde er dan ook van een eigen 
zaak te kunnen starten. Ze ziet graag vrolijke 
gezichten en wil naamsbekendheid opbouwen op de 
meest positieve manier. 

Hij + Zij = RZH

Hij Zij

Van alle markten thuis!

Geen klus 

is ons 

teveel!



We leerden elkaar kennen op het werk. Hij als monteur, zij op 
kantoor. We zijn harde werkers die weten van aanpakken. 
Samen nemen we de sprong in het diepe. Als u ons de kans 
geeft, komen we heel graag kijken wat we voor u kunnen 
betekenen. Alleen samen met u kunnen we onze droom 
waarmaken.

RZH staat voor Rolluiken, Zonwering en Horren (vliegenramen).

Onze focus ligt vooral op het plaatsen, automatiseren en 
herstellen van deze producten. Daarbovenop kunt u bij ons 

terecht voor (binnen-)deuren en garagepoorten. We staan 
klaar voor allerhande klusjes. Durf te vragen, ook voor 
kleine opdrachten mag u ons contacteren. 

We zijn een kleinschalig, lokaal bedrijf. We kiezen voor 
een persoonlijke aanpak waardoor een goede (na-)service 
gegarandeerd is.

Ook 's avonds en in het weekend staan we voor u klaar. 
We bieden een snelle service en passen ons graag aan 
aan uw agenda.

Vogelenzangstraat 43, 2920 Kalmthout  |  0491 10 76 401  |  info@rzh-service.be  |  www.rzh-service.be

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met 
aluminium of PVC lamellen. Ook 
manuele bediening met lint of stang 
is mogelijk.

Zonwering
Buitenzonwering heeft als 
belangrijkste functie jou en je woning 
te beschermen tegen licht en 
warmte.

Horren
U zult enthousiast zijn over de 
eenvoudige bediening van deze 
constructies en het elegante design.

Van alle markten thuis! Persoonlijke aanpak  -  's Avonds + in 't weekend  
Goede na-service  -  Oplossingen op maat 
Prijs / kwaliteitsverhouding  -  Snelle service



NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Meer informatie over de mooiste reizen naar Lapland vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

Lapland
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uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Meer informatie over de mooiste reizen naar Lapland vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

Lapland
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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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LaplandGa samen met  
Kristof Holidays naar

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

Ontdek onze unieke groepsreizen naar Lapland: kleine Nederlandstalige groepen, exclusieve 
locaties, gezellige wildernischalets, aandacht voor de lokale keuken en programma’s voor 
ieders wens en budget.

KRISTOF/HOLIDAYS

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



Pure luxe en totale ontspanning bij

Op Sani Resort in Kassandra kun je genieten van pure luxe en 
totale ontspanning. Het personeel is vriendelijk en staat garant voor 
persoonlijke topservice. Het resort bestaat uit vijf verschillende hotels 
met allemaal een eigen sfeer en uitstraling: Sani Beach Hotel, Sani 
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias. Sani Asterias is een 
intiem boutique hotel met ruime suites en een hoog serviceniveau. Het 
hart van het resort is de haven Sani Marina. Hier vind je een boulevard, 
vele boetieks en 24 verschillende klassevolle restaurants en bars.

Met ons gezin verblijven wij de eerste 
dagen in het Sani Beach Hotel met 
prachtig uitzicht op de zee. Het is 
mogelijk om full-board of half-board te 
boeken. De ruimte en rust zijn zelfs bij 
volledige bezetting voelbaar. De kwaliteit 
en de service zijn bovendien uitstekend. 

Na een paar dagen in het Sani Beach 
Hotel verhuizen we naar Porto Sani. We 
betrekken een geweldig luxe appartement 
met twee slaapkamers en de service is 
helemaal ongekend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, echt overweldigend. 
Alles klopt tot in de kleinste details. In 

BRUISEND/BEZOEK

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe en totale ontspanning bij
Resort

het appartement staat een fl esje bubbels 
klaar met fruit en chocolade. De minibar is 
gevuld met luxe producten. Onze kamer 
wordt twee keer per dag opgeruimd en 
bij het zwembad kun je gebruikmaken 
van een handdoekenservice. Het ’dine 
around’ concept op het resort is zeer leuk 

om te doen. De beste maanden om 
het resort te bezoeken zijn april, mei 
en in het naseizoen september en 
oktober. Wat ons betreft is dit resort 
een van de beste plekken waar wij 
zijn geweest. Er zijn meer mensen 
die deze mening delen. Sani Resort 
is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 
Europeaan hotel for families’ en 
meermaals verkozen tot het beste 
hotel van Griekenland.

Hartelijk dank Sani Resort en tot 
de volgende keer.  Marcel, Lea, 
Lorenzo, Tessa en Lidyano Bossers
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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

38



LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor haar. Het is zelfs 
gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep het 
lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens drogen. 
Wil je toch graag je haar in model stylen? Gebruik dan 
een heat protection die jouw haar beschermt tegen de 
hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Zon
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.



Gelegen in een prachtig gerenoveerd pand in 
de oude binnenstad van Antwerpen vinden we 
“de Godevaart”. Tijdens een grondige renovatie 
werd van een oude vishandel een gezellig en 
huiselijk restaurant gemaakt. Door de 
authentieke elementen te bewaren kreeg het 
restaurant een stijlvol interieur mee.

Het meest unieke aan deze zaak echter vinden we 
achterin waar je je echt in de Provence of Toscane 
waant; een prachtige binnentuin, enig in de 
binnenstad, nodigt je uit om op een zonnige middag te 
genieten van een lichte lunch of van een relax diner op 
een zwoele zomeravond.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond met 
uitgebreid en exclusief tafelen werd door de nieuwe 

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse keuken 
met dagverse, seizoensgebonden producten. Alles 
draait om lekker eten in een leuke, ontspannen sfeer. 
Meergangenmenu’s hebben plaatsgemaakt voor een 
vaste kaart aangevuld met een aantal suggesties. Zo 
kan je voor de lunch, tussen het shoppen door, perfect 
binnenstappen voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan tafel 
zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit restaurant 
in handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

Stijlvol genieten!



De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag en maandag gesloten.

Wilt u echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor u op aanvraag!  
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kunt u ons altijd bellen of mailen.

DE GODEVAART



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!

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist

Waarom naar Coenraads?

Ringweg 1, Essen  |  0032-36631091 / 06-51363135
www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

Dus tot ziens bij ons.

Groetjes Gerda, Marc en Davy en de rest van ons team.

Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime
porties! Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te
over! Niet zoeken naar parkeerplaats, want die is er
voldoende! DAAROM MOET JE NAAR COENRAADS!

Kom het zeker zelf eens ervaren!

EEN 
BEGRIP 
IN DE 
REGIO



ANNIE WITJES
OUDE BAAN 12 - 2910 ESSEN

03/296  82 60 - www.esthetiq.be
website met online-agenda

Wij verwelkomen u graag op 
onze OPENDEURDAG op 

DONDERDAG 4 OKTOBER van 
9.30 u – 16.30 u

• Gratis digitale huidanalyse / vrije inloop
• Boek een Face Fit (enkel op afspraak) 

voor €15* incl. goodiebag

Bij 3 kuur behandelingen 

Bij 6 kuur behandelingen

- 10 %

Op DONDERDAG 15 NOVEMBER  
is er een HUIDSCAN aanwezig waarbij u 
een minifacial kunt boeken voor €30,00

Bij uw aankoop op 15/11 van  
Murad producten krijgt u -10%

ALLROUND TREATMENT light

€ 52,50 i.p.v. € 65,00
voor

op Youngblood make-up

-5%

-10%

Bij afgifte bon en geldig t/m vr 23/12/2018

Bij afgifte bon en geldig t/m vr 23/12/2018

Bij afgifte bon en geldig t/m vr 23/12/2018



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

Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

White Shadow Healings, Massage & consulting
België: 0479/446518  |  Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be  |  wshmc-wuustwezel.be

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. 
Tegen een vergoeding kan ik ook bij u thuis langskomen.

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

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.



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 

van 28 juli  

tot 15 augustus 

zijn wij op 

vakantie!



Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | +32 468 33 74 67 | www.purus.be | info@purus.be

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR 

Medische pedicure Permanente make-up

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

€ 2140,-

korting

Prachtig zomerweer en toch is de 
wintervoorbereiding bij ons in volle gang. 
Vanwege verbouwingswerken zijn onze 
showroommodellen pellet- en houtkachels 
in de aanbieding. 

Kortingen lopen op van € 200,- voor een kleine 
houtkachel tot € 900,- op een pelletkachel tot 
maar liefst € 2.140,- op een multifunctionele 
buitenoven. Sommige kachels werden brandend 
opgesteld en andere kachels zijn volledig nieuw.  

Voor u is dit een ideaal moment om een koopje 
te doen en ook uw woning of atelier voor te 
bereiden op de winter. Kom eens vrijblijvend 
langs, wie weet staat er juist die ene kachel die 
perfect aan uw wensen voldoet!

€ 900,-
korting

Kachelkoopjes
bij Kachelservice Vanwege

verbouwingswerken zijn 
onze showroommodellen 
pellet- en houtkachels 

in de aanbieding. 

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be
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Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

Ontdek de ruime dienstverlening van uwprivéchauffeur.be op 
gebied van privévervoer, luchthavenvervoer & goederenvervoer. 
Wij bieden zowel voor particulieren als zakelijke klanten vervoer 
aan tot 6 personen met bagage.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

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

Breng de zomer in je haar!

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

 ÉÉN IBIZA FEATHER VOOR SLECHTS € 10,- EN VANAF  
HET TWEEDE VEERTJE € 8,- 

Producten met UV filter, leuke accessoires  

voor het haar of wat dacht je van de mooie 
Ibiza Feathers? Allemaal bij ons verkrijgbaar!

Een Ibiza Feather is verkrijgbaar in 

verschillende kleuren en lengtes.  

Deze kan je wassen, krullen en drogen.

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

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 135,- 

Eindhoven v.a € 100,-



OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Met eigen plaatsingsdienst!

Dare to be different

Grote collectie parket-houtlook-tegels aanwezig 
in onze toonzaal. Bezoek zeker eens onze 
vernieuwde website. www.mattheussen.be

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

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT



Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout | 0498 14 63 29 

info@hanae.be

Schoonheids- 
instituut

Hanaé

Hanaé zorgt ervoor dat u even hard langs 
buiten straalt als dat u aan de binnenkant 

doet. Geniet daarom van verschillende 
ontspannende, kwaliteitsvolle 

behandelingen met deskundig advies.

NIEUW
Check us out

www.hanae.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. 

DAMES - HEREN - KINDEREN
0478 79 78 37

aernouts_dorien@hotmail.com

Hallo, mijn naam is Dorien Aernouts, opgeleid  
en gespecialiseerd in kleuren en knippen, ook  
make-overs doe ik heel graag! Voor advies kun je 
vrijblijvend contact met me opnemen.

AD HAIRSALON
SPECIALIST IN KLEUREN EN KNIPPEN

0478 79 78 37
aernouts_dorien@hotmail.com

Reserveer  
nu op  

afspraak!

AD Hairsalon  |  Popendonkseweg 70  |  2990 Loenhout



Kapelsestraat 29, Kapellen  |  03/265.82.58  |  info@steffi es.be  |  www.steffi es.be
Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Follow me on

FASHIONDAYS 14 - 15 - 16 SEPTEMBER
FASHION - MODELS - FINGERFOOD
DRINKS - MUSIC - HAPPY PEOPLE



Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel  
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be 
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag  
van 18:00 - 22:00 
Zondag van 10:00 - 13:00

for expedition and more

...be adventurous!
Nieuwe Markt 38/40, Roosendaal • 06 - 290 33 435 

info@rebeloutdoor.nl • www.rebeloutdoor.nl

Pinewood • Sasta • 101 • Walther • Leatherman 
Cold Steel • MFH Owny • Hubertus Gold Dog 

Copenhagen • en nog veel meer!

Rebel Outdoor: dé winkel voor 
liefhebbers van outdoor!

Alles voor hiking, camping, survival en fi etsen.  
Reisvoedsel op lang houdbare basis, buitensport-

artikelen zoals bogen en kruisbogen, jacht- en 
dumpkleding, jachtgereedschap, 

outdoorkleding... Teveel om op te noemen!

Bezoek onze webshop of kom 
langs in onze winkel!



open ma-vr: 9u - 18u | za: 9u - 17u

colora kapellen Hoogboomsteenweg 108 
T 03 664 64 08 | colora.kapellen@colora.be 

colora kalmthout Kapellensteenweg 214  
T 03 644 92 01 | colora.kalmthout@colora.be 

Kleur- en 
verfadvies 
nodig?

MAAK EEN AFSPRAAK IN DE  VERFWINKEL OF OP COLORA.BE

adv_colora kalmthout-kapellen_nederland bruist_162x162-afloop_KLEURADVIES_01092018.indd   1 27/07/2018   10:34:52
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67STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt 
het Een scala aan 14-tal foodtrucks in hartje 
Loenhout ten midden van de feestvreugde 
tijdens de Bloemencorso Loenhout! 
Wereldkeuken van Azië tot Midden-Amerika, 
gekendere streetfood, zoete zondes tot heerlijke 
koffies, streekbieren, homemade lemonades.
De goesting is er!

Toegang tot het Foodtruck Festival is alleen 
mogelijk met een geldig inkomticket voor de 
Bloemencorso Loenhout.

Wanneer: 9 september 2018
Waar: Tienpondstraat/Stroobloem, Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be

67STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt het 
Koninklijke Bloemencorso Loenhout plaats.  
Het corso van Loenhout is het grootste van 
België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks bezoeken 
meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
Meer dan 30 praalwagens rijden door de 
straten van Loenhout waarbij de helft van de 
wagens gemiddeld 14 meter lang en 8 meter 
hoog zijn. In totaliteit worden ruim 4 miljoen 
dahlia’s verwerkt in de wagens. De stoet van 
praalwagens wordt aangevuld met drumbands 
en straatanimatie en is een mooie dag uit voor 
jong en oud! 
Bloemencorso Loenhout - blijft je verbazen.

Wanneer: 9 september 2018
Waar: Centrum van Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be
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VAN 'T ZUID
14, 15, 16 SEPTEMBER
Zot van ‘t Zuid? 
Kom het weekend van autoloze zondag naar de 
2de editie van het gratis stadsfestival  
“de Zuiderburen”.
Wij toveren dat weekend het plein voor het 
Museum voor Schone Kunsten om tot het 
grootste terras van ’t Zuid.
Kom dansen, aerobiccen, petanquen, 
bloemschikken en geniet van de heerlijke 
gerechtjes van Lucy Chang, Plak Pollekes, 
Tartino Zuid en Finjan.
Ben je een cultuurliefhebber? Kom dan zeker 
ook de stand van het Muhka en het 
Fotomuseum Antwerpen - FOMU bezoeken.  
Ga langs bij het KMSK-team en krijg antwoord 
op al je vragen over het nieuwe Museum voor 
Schone Kunsten. Neem zeker de kindjes mee 
want ook voor hen zijn er talloze activiteiten.

Wanneer: 14, 15, 16 september 
Waar: Leopold de Waelplaats 1, Antwerpen
Tarief: Gratis

BREEDBEELD FESTIVAL
14 T/M 23 SEPTEMBER
Breedbeeld wil beeldmakers helpen groeien.  
Met het Breedbeeld festival helpen wij beeldmakers 
groeien in hun publieksbereik. 
We reiken hen een platform aan, bieden hen de 
kans om mensen uit het professionele veld te 
ontmoeten en via duurzame contacten hun netwerk 
uit te breiden. Daarnaast richt ons festival zich ook 
op het brede publiek. Breedbeeld wil mensen laten 
kennismaken met het werk van onbekend talent,  
wil hen laten proeven van nieuwe dingen en wil zo 
de beeldmaker in elk van ons prikkelen om zelf aan 
de slag te gaan.
Het Breedbeeld festival loopt van 14 tot en met 
23 september in Antwerpen en omvat onder meer 
een kortfilmfestival in Cinema Zuid (inzenden 
tot 15 juli), een foto-expo in de publieke ruimte, 
een BYOB (Bring Your Own Beamer, een pop-
up mediakunstexpo), een portfoliodag en tal van 
andere activiteiten.

Wanneer: 14 t/m 23 september 
Waar: Antwerpen Centrum
www.breedbeeld.org
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Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

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

Geboortelijsten - Kleding 0-10 jaar - Baby-uitzet

JE KAN ONS OOK VINDEN OP

Betaling met res mogelijk!

Heb je een aankondiging te doen? Doe het origineel. Wij hebben allerlei 
leuke ideeën om aan te kondigen dat er een baby op komst is, of wil je 
de meter of peter vragen op een originele manier.  
Wij helpen u graag hierbij.

Op de foto’s enkele voorbeelden, maar wij 
hebben ook nog puzzels, stickers voor op wijn 
of bierflessen, krasbiljetten en nog veel meer!
 
Kom eens langs om ons assortiment  
te bekijken!

Geboortelijsten 

www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties



Maak kans op:

Een mandje 
met lekkernijen 

t.w.v. € 50,-

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

broodjes 
taarten 
schepijs 
sfeervol 

cake 
ontbijt 
pistolet 
patisserie

Dorpsstraat 59  2990 WUUSTWEZEL
03/298.39.93  |  www.patisserie-meeussen.be
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(prijs kan afwijken vd foto)

met lekkernijen
t.w.v.

Dorpsstraat 59  2990 WUUSTWEZEL

(prijs kan afwijken vd foto)

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie? Stuur een
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Bén je druk
of máák je je druk?

Alle
hooghouden?ballen

Zag je dat?
Daar vloog alweer 
een dag voorbij.

Alle
hooghouden?ballen

geen keuzes
Mijn grootste

probleem is dat ik
kan

maken. 

Denk ik.

Het enige waar ik
nu aan werk,

is mijn vrije tijd!

Alle
hooghouden?ballen



BGS

Maak kans op een:

waardebon 
t.w.v. € 50,-
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Dé fysieke 
webwinkel in 
buitensportartikelen!

t.w.v. € 50,-

fysieke 

outdoor 
tenten 
kleding 
kinderen 

jacht 
boog 
bouwset 
uitrusting

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

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

ontbijt 
zwembad
logies 
wuustwezel 

luxe
ruim 
bed 
keukenhof
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B&B Keukenhof | + 32 (0) 479 339 356
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel

www.keukenhof.be | keukenhof@keuken.com

Win een massage bij 
B&B Keukenhof

t.w.v. € 60,-
B&B Keukenhof

€ 60,-€ 60,-



 

waspas
t.w.v.

 € 100,-

microdoek 
reinigen 
softwash 
stofzuigen 

proper 
vakkundig 
carwash 
waxlaag
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CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

Maak kans op een:

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

€ 100,-

CARWASH ESSEN

€ 100,-€ 100,-

JES Carwash bestaat ondertussen 8 jaar. Nog steeds proberen 

wij innovatief te zijn op vlak van producten en technieken om 

het wassen van wagens naar het hoogste niveau te tillen.

Wat veel mensen niet weten is dat wij ook autointerieurs 

onder handen nemen. Ook polieren of simoniseren zoals ze in 

de volksmond zeggen, behoort tot ons aanbod.

Als autopoetsbedrijf zijn wij er klaar voor om de komende  

8 jaar met minstens evenveel enthousiasme aan te gaan.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE
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