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+32 3 666 00 90
Heidestatiestraat 53 - 2920  |  Kalmthout (Heide)

www.engelvolkers.be/antwerpen

Voor al uw vastgoed
in de provincie 
Antwerpen

Turfvaartlaan 56 - 2920 Kalmthout - (W-020R9R) 
795.000€

Magnolialaan 10 - 2950 Kapellen - (W-02CX13) 
765.000€

Kalmthoutsesteenweg 73 - 2950 Kapellen - (W-02D29A) - 435.000€

Vraag 

uw gratis 

schatting 
aan

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
Cakexclusive en Luxedy toe en daar worden wij bij Bruist heel 
vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is het lezen van dit 
magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar ook nog eens 
gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Manuela Kolkman

VOORWOORD/OKTOBER
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen



CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

Chénesse advertentie.indd   1 24/10/17   18:47

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oogleden 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. 

Resultaat
Het resultaat van de Micro Pulsed Plasma TM behandeling houdt circa 

2 tot 3 jaar. U kunt de behandeling daarna herhalen. Het is echter ook 

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

Zo houdt u uw behandelde zone altijd in prima conditie. Ook hier geldt: 

alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke maar eveneens professionele benadering 

en de toepassing van andere dan de doorsnee behandelingen. 

Het gebruik van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, redenen genoeg om naar Chénesse 

Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

•  Verslapte bovenoogleden
•  Kraaienpootjes
•  Rimpels en lijntjes onder de ogen
•  Fronsrimpels
•  Voorhoofdrimpels
•  Mondrimpels



Openingsuren:
Maandag, dinsdag en zondag: gesloten 

Woensdag t/m zaterdag:  
09.00 - 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur 

Rechtstreeks van kweker naar klant!

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

Een ruime  
keuze aan 

herfstproducten: 
viooltjes, hortensia, 

hebe, gaulteria, grassen 
enz. Haag en 

tuinplanten op 
bestelling.
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oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

WoonmaandLIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

MINI ELLY
Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.be

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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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 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!





De winkel voor de 
     cake en taart

Heel lang geleden had ik eens een lekker 
cakeje gebakken! Dan vroeg men om een 

biscuit en ik dacht dat ik het niet zou kunnen, 
maar ja hoor! Iedereen had de smaak te 
pakken en het werd ineens heel druk!!! 

Heel de buurt kwam vragen voor taartjes en 
cakejes!!! Ze vinden ze allemaal zo lekker dat 

ze na zo lange tijd steeds terug komen!

heerlijkste

Kalmthoutsesteenweg 214  2990 Wuustwezel  |  0032-478-041408  |  info@cakexclusive.be  |  www.cakexclusive.be



In juli 2018 ben ik mijn winkel begonnen op de 
Kalmthoutsesteenweg 214 te Wuustwezel!
De winkel was vroeger gevestigd in Malle, maar ik kon 
deze kans met open armen grijpen om er in ons dorpje 
een super gezellig winkeltje bij te maken, het winkeltje 
van Malle over te nemen en naar ons dorp te verhuizen! 
Cake Exclusive is gevestigd aan huis, dat is handig met 
parkeergelegenheid op onze oprit! 

Wij werken met Wilton, PME, Funcakes en veel meer 
merken samen! Daarbij gebruiken wij allerlei bakvormen, 
uitstekers, fondants, marsepein, kleursels, decoratie, enz… 
Je kan bij ons ook een eetbare fotoprint laten maken. 
Hiervoor kun je een aangepaste foto per mail sturen naar 
info@cakexclusive.be, en dan ligt de foto klaar als je naar 
de winkel komt.

De winkel voor de 
     cake en taart

De komende maanden komen de workshops ook op 
onze website. Heb je daarin interesse?? Schrijf dan je 
snel in!

Wij zijn open op maandag 16u-20u, dinsdag 16u-20u en 
donderdag 16u-20u en zaterdag van 13u-17u.
Je kan bij ons ook op afspraak terecht in de winkel.

Heel veel groetjes en hopelijk tot ….. An

heerlijkste
BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!

Vier ons 1-jarig bestaan mee
bij Beautystudio Uñas

Zoek je een beautysalon dat net dat tikkeltje meer aanbiedt? Neem dan zeker 
eens een kijkje bij Beautystudio Uñas. Perfecte schoonheidsbehandelingen met 
kwalitatieve producten zorgen ervoor dat u zal stralen als nooit tevoren. 

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Kom ook naar

Beautystudio Uñas 

en laat uw haar 

kleuren, knippen of 

brushen door een 

professioneel

team.

Geniet deze maand 
van 10% korting op 
vertoon van deze bon!
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info@luxedy.com | Heidestatiestraat 76, Heide-Kalmthout | www.luxedy.com

Onze eerste weken in de nieuwe winkel zijn alvast een succes! Heel erg bedankt voor 
jullie vele bezoekjes en aankopen. Ben jij nog niet komen kijken? Laat ons jou verrassen 
met ons leuke aanbod van kleding én heel veel juwelen.

Zien we jou binnenkort?

Elke week nieuwe stuks

De eerste winterse stuks zijn inmiddels 
binnengekomen. Denk aan furry jassen, gezellige 
vesten, lange mantels, nepbonten jasjes,… Qua 
trendkleuren kiezen we volop voor oker, donkergroen 
en bordeaux. Ook leopard- en slangenprints zijn niet 
weg te denken uit de najaarscollecties.  
 
Zin gekregen om al onze 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.

Nieuw in Kalmthout



Passie voor
kinderspullen 

Na veel voorbereiding en hard werk is onze droom uitgekomen: Mon 
Bébé, onze baby -en kinderspeciaalzaak. In augustus 2017 openden 
wij onze deuren. We bestaan nu alweer een jaar. 

We hebben alles in huis om de voorbereiding op de geboorte van je 
kindje compleet te maken. Je kan bij ons terecht voor:

- Geboortelijsten (steeds vrijblijvend advies)
- Kleertjes voor de allerkleinsten tot 6 jaar
- Baby artikelen groot en klein
- Educatief speelgoed
- Kinderwagens
- en nog veel meer...

“Bij ons staat persoonlijke klantenservice hoog in het vaandel. Bij 
Mon Bébé ben je een klant en geen nummer. We willen de mensen 
het gevoel geven dat ze met al hun vragen over producten bij ons 
terecht kunnen. Kwaliteit van de artikelen is bij ons ook belangrijk, 
zo werken we met verschillende merken die 100% organisch zijn. 
Uiteindelijk draait het om de toekomst van onze kinderen en daarom 
kan ons materiaal niet duurzaam en gezond genoeg zijn. Daar doen 
we het voor”, aldus Nicky en Stephanie.

Wil je graag meer weten van deze unieke baby- en 
kinderspeciaalzaak? Kom dan zeker eens langs.

Tot gauw, Nicky en Stephanie
Je kan ons vinden in de Heidestatiestraat 22, 2920 te Kalmthout.

Passie voor kinderspullen
2 zussen, 1 droom

dromen werd denken,
denken werd durven,

durven werd doen.
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Heidestatiestraat 22, Kalmthout
monbebeheide@gmail.com

 03-294 54 22 - 0472-693 223    



D
BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
13 & 14 oktober 2018
De Waagnatie in Antwerpen.
www.verrereizen-event.be

Noordeind 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!

Proef onze heerlijke 
wildsuggesties
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De beste als  het om juwelen gaat
PAUL VAN DE AUWERA IS AL RUIM VEERTIG 
JAAR GOUDSMID EN KLOKKENMAKER. NA AL DIE 
JAREN IS HIJ NOG STEEDS EVEN GEDREVEN OM 
DE BESTE TE ZIJN IN ZIJN VAKGEBIED. 

Hoe doe je dat?
“Door ons te onderscheiden van anderen. Dat doen we 
door bij elk juweel vanaf 0 te beginnen. We ontwerpen 
en maken al onze juwelen zelf. Klanten kunnen naar ons 
toe komen met een idee of ontwerp en dat voeren wij uit. 
Of ze kunnen bij ons een juweel uitzoeken. We hebben 
heel veel modellen bij ons in de winkel liggen waaruit ze 
kunnen kiezen.”

Specialist in oud goud verwerking
“Als goudsmid ben ik gespecialiseerd in het verwerken 
van oud goud. Dat kan overal vandaan komen: van een 
armbandje, oude gouden ringen, etc. Klanten kunnen dus 
hun oud goud laten verwerken tot een sieraad. Dat is 
ook onze kracht. Dat klanten kun eigen materiaal mogen 
meebrengen. Daar horen ook stenen en parels bij. Ze 
betalen alleen het maakloon, dan een volledig nieuw 
sieraad, waarvoor je veel meer betaalt.”

Kunstgalerij
“Naast sieraden en antieke klokken – want ook die 
kunnen we repareren – hebben we regelmatig kunst 
in onze winkel hangen van talentvolle kunstenaars. Zij 
krijgen bij ons de kans hun werk te exposeren en te 
verkopen zonder commissie op de verkoop te betalen. 

BRUISENDE/ZAKEN

AUGUSTIJNSLEI 10, BRASSCHAAT  |  03/652 17 77 
INFO@KLOKSTUK.BE  |  WWW.KLOKSTUK.BE

De beste als  het om juwelen gaat
Ik organiseer zelf ook een keer per jaar een grote 
kunstbeurs. Dat is een andere passie van mij.”

En jullie organiseren workshops?
“Met enige regelmaat organiseren we in onze winkel 
workshops. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een 
workshop parelknopen georganiseerd. Klanten leren 
dan hoe ze het touwtje van een parelsnoer kunnen 
vervangen en knoopjes kunnen leggen achter elke 
parel. Aanmelden voor een workshop kan via het 
contactformulier op onze website.” 

Openingsuren: di - za van 09-12.30 uur en van 13.30-
18.00 uur, na sluitingstijd en op maandag na afspraak.

“Klanten mogen bij ons hun eigen 
materiaal meebrengen om hun 
droomsieraad te laten maken.”

Voor het maken van een 
nieuw juweel van oud goud 
moet u bij goudsmid Paul 

van der Auwera zijn!
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.be 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.be 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.be

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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Kalmthout 24 uur op de been voor de vrede
De Grooten Oorlog, de Eerste Wereldoorlog, 
wordt vaak geassocieerd met de gruwel 
aan het front in de Westhoek. Maar ook 
in onze streek ondervond de bevolking 
het oorlogsgeweld aan den lijve. Heel wat 
grensgemeenten, waaronder Kalmthout, 
kwamen door de aanleg van de elektrische 
‘doodendraad’ in een speci�eke situatie 
terecht. Dorpskernen werden van elkaar 
gescheiden en afgesneden van de rest van 
België en het neutrale Nederland.

Vanaf 2014, 100 jaar later, hebben we deze 
bijzondere periode in Kalmthout herdacht.   
Je ziet nog steeds de zwart-wit fotodoeken in 
het straatbeeld staan. Heel wat mensen fietsten 
langs deze route of genoten van een wandeling 
met een gids, met heel wat uitleg over deze 
oorlog. In het Arboretum was er een boeiende 
tentoonstelling over hoe Kalmthout de jaren 
1914-1918 beleefde. 

Het dagboek van Louis Van Loon uit Nieuwmoer 
over zijn oorlogsjaren aan het Ijzerfront werd 
heruitgegeven. Er verschenen klaprozen 
langs Kalmthoutse wegen en fietspaden, het 
symbool bij uitstek van de Eerste Wereldoorlog. 
Verschillende verenigingen sloten zich aan 
bij het gemeentelijk programma in het kader 
van deze bijzondere herdenking. Lezingen, 
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www.kalmthout.be

Kalmthout 24 uur op de been voor de vrede
tentoonstellingen, uitstappen, … heel 
wat mensen gingen in op dit aanbod en 
leerden zo meer over deze periode,  
100 jaar later.

Nu zijn we in het najaar van 2018 en loopt 
deze herdenkingsperiode stilaan ten einde. 
Maar dat doen we niet zonder een groots 
afsluitproject. Met ’24 uur voor de vrede’ 
komt Kalmthout op de been op zaterdag 
10 en zondag 11 november. Er wordt je 
een knap en afwisselend programma 
aangeboden gedurende deze 24 uur. 
Ik dank alvast de vele verenigingen en 
mensen die dit mogelijk maken. Maak er 
dus zeker gebruik van. 

Met dit project herdenken we het einde 
van de Eerste Wereldoorlog en we 
promoten tegelijk de vrede. Dat doen we 
met velen mensen tezamen. Het is immers 
belangrijk om deze boodschap van vrede 
te blijven herhalen. We brengen ook de 
zinloosheid en de gruwel van de oorlog 
onder de aandacht. Daarom, jong en oud, 
kom mee naar buiten gedurende deze 
24 uur om samen het zinloze geweld van 
vroeger en nu te blijven benadrukken. 
Sterk in trek blijven bij de toeristen. Het 
is tegelijk een pluim op de hoed van de 

vele professionele en vrijwillige 
medewerkers die zich dagelijks 
inzetten voor het toerisme 
in Kalmthout”, zo besluit de 
burgemeester.

gemeente/Kalmthout

Lukas Jacobs
burgemeester
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Met een fijn gevoel naar huis
Bij ProNails Brasschaat ben ik in februari 2017 gestart en daar heb ik 
dan in september mijn examen gedaan en mijn diploma behaald. 
Daarna ben ik elke zaterdag gaan bijscholen tot mijn termijn afgelopen 
was. Het geeft gewoon echt een fijn gevoel als je mensen tevreden naar 
huis kan sturen met een mooie set.

De nagelwereld is zo uitgebreid qua technieken, trends… ik wil het 
allemaal kunnen!
Ik werk met de producten van Loveness. Zij hebben een geweldig 
uitgebreid assortiment, ze brengen non stop nieuwe producten op de 
markt, heel veel opleidingen en over de begeleiding ben ik ook zeer 
tevreden van. Ze hebben gewoon alles wat je als nagelstyliste nodig 
hebt.
 
Daarnaast verkoop ik 4 modellen Lash Fx Magnetic Lashes. Dit zijn 
magnetische wimpers die een heel goed alternatief bieden voor mensen 
die liever geen wimperextensions laten plaatsen of niet willen prullen 
met lijm aan hun ogen. Op 2 minuten tijd heb je dan mooie wimpers 
voor elke gelegenheid. De wimpers zijn ook herbruikbaar dus het is niet 
nodig om telkens andere te kopen.

Ik wil alle tijd die ik heb 100% in dit vak steken zodat ik de nodige 
kennis en expertise heb om mijn klanten te kunnen bieden wat ze willen 
en verdienen. Daartoe ga ik minstens 1 keer per half jaar bijscholing 
volgen om kennis van ontwikkelingen en technieken telkens weer te 
updaten. Door extra opleidingen te volgen blijf ik ook steeds op de hoogte 
van de nieuwste trends en kan ik een hoop aanbieden qua nail art.

Wil jij je ook goed laten verzorgen? Maak dan eens een afspraak!

Nagelstyliste is gewoon iets 
dat echt bij mij past. Het 

maken van een mooie set 
gelnagels volledig naar de 

wensen van een klant is 
telkens een uitdaging. En dat 

is precies wat ik nodig heb.

Kalmthoutsesteenweg 182, Essen  |  0471 11 11 04  |  nagelstylisteveronique@hotmail.com



Met een fijn gevoel naar huis BRUISENDE/ZAKEN

“Als nagelstyliste wil ik 
alles kunnen, als het 
gaat om technieken 

en trends”
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Het meest ongerepte deel van Puglia, in het Nederlands 
soms Apulia genoemd, is ongetwijfeld de kuststrook langs de 
helderblauwe Ionische Zee. Uit heel Italië komen zonne-
kloppers naar hier om te genieten van de gezellige badplaatsen. 
Tussen de verschillende kustdorpen ligt er nauwelijks iets: 
zandstranden, rotsen, olijfbomen, cactussen en af en toe een 
fort waarmee de kust in een ver verleden werd beschermd 
tegen piraten. Eén van de gezelligste havensteden is Gallipolli. 
Het historische centrum ligt op een eiland en de smalle 
straatjes kunnen alleen te voet verkend worden. 

Ook leuk is het noordwestelijk gelegen Lecce, het ‘Firenze 
van Zuid-Italië’, waar kerken en kloosters elkaar afwisselen. 
Je vindt hier niet alleen barok, maar ook Romeinse resten zoals 
een amfi theater en de steegjes staan vol met statige huizen 
waarvan de ijzeren balkons getuigen van de glorierijke dagen 
van deze stad.

De hak van Italië

Puglia, in het zuiden van Italië, is als een Schone Slaapster die stilaan ontwaakt 
uit de vergetelheid. De hak van de laars staat bekend om zijn uitgestrekte 
landschappen, charmante dorpjes, een bijzonder vriendelijke bevolking en 
de luxehotels in schitterende landhuizen.

In het westelijk deel van Puglia worden 
de uitgestrekte landschappen 
gekenmerkt door de zogenaamde trulli. 
Dat zijn een soort van stenen iglo’s die 
je alleen in deze regio aantreft. Eigenlijk 
bestaan er trulli (enkelvoud: trullo) in 
alle vormen en maten maar de meest 
typische vind je in Alberobello. Zowat het 
hele dorp bestaat uit witgekalkte huisjes 
met een puntig dak in donker 
natuursteen.  

Puglia heeft nog meer troeven: 
olijfgaarden of lokale wijnen bijvoorbeeld. 
De regio telt niet minder dan 65 miljoen 
olijfbomen, zo beweert men in Ostuni. 
Dit liefelijke stadje dankt haar rijkdom 
aan de olijfolie. Ook in wijngidsen scoort 
Puglia almaar beter. Het zijn (nog) niet 
de verfi jnde wijnen die bekend zijn uit 
andere Italiaanse streken, maar er is 
beslist potentieel. 

De regionale keuken is zonder meer een 
troef voor alle bezoekers. Met al die 
heerlijke geuren en verfi jnde smaken 
moet je je smaakpapillen zeker op 
verkenning laten gaan. 

BRUIST/REIZEN

De hak van Italië

Aan de kust is het dorpje Pogliano a Mare een interessante stop. Het is 
vooral bekend om zijn zeegrotten, die uitgesleten zijn door het water en 
waar nu onder meer een restaurant is ondergebracht.

Meer in het noorden is Bari, de grootste stad van Puglia, een aanrader. 
Het oude stadscentrum is bijzonder gezellig en ideaal om enkele uren 
door te slenteren. Bari is al bij al een rustig oord aan een azuurblauwe 
zee en met bijzonder vriendelijke inwoners, die altijd klaarstaan om een 
tip te geven of zich te laten fotograferen. En laat dat nu net Puglia in een 
notendop zijn…

Op zoek naar meer info over Puglia?
Neem dan contact op met Kristof Holidays
00323-6663349  |  www.goeiweer.be

ALBEROBELLO BESTAAT 
UIT WITGEKALKTE HUISJES 

MET EEN PUNTIG DAK IN 
DONKER NATUURSTEEN

m� iverrassend
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door te slenteren. Bari is al bij al een rustig oord aan een azuurblauwe 
zee en met bijzonder vriendelijke inwoners, die altijd klaarstaan om een 
tip te geven of zich te laten fotograferen. En laat dat nu net Puglia in een 
notendop zijn…

Op zoek naar meer info over Puglia?
Neem dan contact op met Kristof Holidays
00323-6663349  |  www.goeiweer.be

ALBEROBELLO BESTAAT 
UIT WITGEKALKTE HUISJES 

MET EEN PUNTIG DAK IN 
DONKER NATUURSTEEN

m� iverrassend



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!
Geen klus is ons teveel!

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

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

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



PugliaGa samen met  
Kristof Holidays naar

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

BRUISENDE/ZAKEN
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WEG MET KROES!

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

Keratin Plus Gold van Jean Paul Mynè is een uiterst innovatief, professioneel 
product om het haar glad te maken en kroes te elimineren. Dankzij een 
succesvolle mix van carbohydraten en proteïnen is het product in staat de 
haarstructuur permanent te verbeteren bij hoge temperaturen. 

De Keratine Plus Gold versterkt en versoepelt het haar en maakt het zijdezacht 
met een lange houdbare glans. Na de keratinebehandeling wordt de personal care 
at home geadviseerd om de keratine thuis verder te ondersteunen.  

Wens je meer info of een afspraak  te maken? Neem gerust contact op!

HAIR | MAKE UP | TANNING | FASHION 

HET SALON

KERATIN 

PLUS GOLD 

EXCLUSIVE 

SMOOTHING 

TREATMENT

VOOR NA
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OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Steun

In België krijgt een op de zeven vrouwen de diagnose 
borstkanker. De over levings kansen zijn de afgelopen 
decennia aanzienlijk gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog 
meer dan drieduizend mensen aan de ziekte. Steun Pink 
Ribbon, want meer onderzoek is nog steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer 
borstkankeronderzoek mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie komen 
vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon steunen en 
tegelijkertijd over een nuttig 
gadget beschikken? Wat 
denk je van deze handige 

agenda die jouw planning 
helemaal compleet maakt? De 

maand oktober, de internationale 
borstkankermaand, is uiteraard geheel 

in “Pink Ribbon-stijl” voorzien van roze 
pagina’s. De agenda 2018 kost € 15,99 waarvan € 3,25 
integraal naar Pink Ribbon gaat. De agenda’s zijn dit jaar 
onder andere te koop bij Standaard Boekhandel. Meer 
informatie vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon
Dit jaar is Diane Mintiens, die nog steeds in een hevig gevecht met borstkanker is verwikkeld, 
opnieuw het gezicht van onze campagne. Omdat ze haar strijd tegen de ziekte niet opgeeft en 
omdat Pink Ribbon haar en de 100.000 andere borstkankerpatiënten in België actief wil steunen.

Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie komen 
vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon steunen en 
tegelijkertijd over een nuttig 
gadget beschikken?
denk je van deze handige 

agenda die jouw planning 
helemaal compleet maakt? De 

maand oktober, de internationale 
borstkankermaand, is uiteraard geheel 

in “Pink Ribbon-stijl” voorzien van roze 
pagina’s. De agenda 2018 kost € 15,99 waarvan € 3,25 
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Project Brughmanshof, Kalmhout  -  FF-architecten bvba

Salveto beheert erkende assistentieflats met
een kleinschalig karakter in Kalmthout, Kapellen en Mariaburg.
Voor meer info over huur en zorg- en dienstverlening 
kunt u terecht bij Yo Buyens, 0479 66 10 88
of www.salveto.be

15 assistentieflats Brughmanshof, Statiestraat 80 te Kalmthout
• Zicht op arboretum
• Wonen in het groen en openbaar vervoer in handbereik
• Op een boogscheut van het marktplein en winkelcentrum De Beek
• Flats tussen de 77 en 107m²

Zoekt u een assistentieflat?



Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- compact formaat  
 (kan in een garage geplaatst worden)  
- werkt op 220V netstroom  
- kan vervoerd worden met rijbewijs B  
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast  
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen 
 
Heeft u geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kan je dit huren?  
Je kan deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand of 
zelfs langdurig huren.

Één dag: vanaf € 80,- excl. btw  
(gebruik +/- 24u) 
Weekend: vanaf € 100,- excl. btw
(gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). 

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, 
tuinfeest, communie- of 
lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest  
of babyborrel alsook voor 
evenementen en braderijen.

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Al vanaf 

80 euro  

per dag!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter

BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.
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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.

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



“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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COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR



COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR

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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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

NIEUWE COUPE OF 
SPECIALE HAARSTYLING?SPECIALE HAARSTYLING?

OP 15 EN 16 
OKTOBER ZIJN 
WIJ GESLOTEN 

OMDAT WIJ DAN OP CURSUS ZIJN 
NAAR LONDON 
(TONY & GUY)

Dan bent u in ’t Kapsalon bij Zoë en Maxime aan het 
ideale adres! Wij verwelkomen zowel dames en heren 
als kinderen. Ook diverse bruidskapsels zijn mogelijk. 
We luisteren naar uw wensen en gaan op zoek naar 
een stijlvol kapsel dat bij u past. Daarbij hanteren we 
budgetvriendelijke all-in formules.

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,-

dames, heren 

NIEUWE COUPE OF 
SPECIALE HAARSTYLING?



Schorpioen 23-10/22-11

Stop met dat uitstelgedrag en 
pak die zaken eens goed aan! 
Je zal de maand afsluiten zonder 
stress en drama. 
 
Boogschutter 23-11/21-12

Je staat er alleen voor deze 
maand en je zult ervaren hoe 
fi jn dat is! Zo leer je persoonlijk 
geluk te vinden. 

Steenbok 22-12/20-01

Een rustige maand zonder 
problemen en alleen maar leuke 
dingen in het vooruitzicht! 

Waterman 21-01/19-02

Je bent deze maand erg snel in 

het bedenken van oplossingen. 
Gebruik de tijd die je over hebt goed, 
je zult zien dat je het nodig hebt. 

Vissen 20-02/20-03 

Soms is het goed om eens terug te 
kijken op het verleden. Hoe heb je 
dit aangepakt en valt het nog aan te 
passen? Je hebt hier nu de tijd voor.

Ram 21-03/20-04

Het is niet nodig om je energie 
te verspillen aan negatieve 
omstandigheden. Gebruik je energie 
voor belangrijke dingen waar je 
plezier en positiviteit aan beleeft. 

Stier 21-04/20-05

Fouten zijn er om te maken én om 

van te leren. Wees niet te koppig 
en neem ook de leermomenten 
mee, je zult vanzelf de goede weg 
weer volgen. 

Tweelingen 21-05/20-06

Er staat je een verrassing te 
wachten deze maand van iemand 
die erg belangrijk voor je is. 
Het gaat vooral om de inhoud. 

Kreeft 21-06/22-07
Deze maand ben je niet bezig met 

jezelf, maar met het motiveren 
van de mensen om je heen. 
Een goed moment om nieuwe 
contacten te leggen. 

Leeuw 23-07/22-08

Wat voor ervaringen heb jij in 
het leven al mogen verzamelen 
en wat heb je hiermee gedaan? 
Denk hier eens goed over na 
en zorg voor verandering. 

Maagd 23-08/22-09

Deze maand barst je van het 
doorzettingsvermogen. Laat zien 
wat je in huis hebt en dat je het 
aankan!

H O R O S C O O P
WEEGSCHAAL 23-09/22-10
Het is tijd voor verandering.
Kijk deze maand eens anders naar 
je taken en zie wat het met je 
resultaten doet. 
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Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

Openingsuren: di - za: 10.00 - 18.00 uur  |  zo en ma gesloten

#newtruffles
#neuhaus 

#illy

MADISON!

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



Uiteindelijk willen we allen

Doornenlaan 18, Kapellen  •  winkelerbob@gmail.com  •  www.winkeler.be  •  036 77 37 90   •  0478 76 84 08

waar voor ons geld!

Tevreden klanten, 
dat is wat wij willen

Om u een nog betere service te 
kunnen bieden, kunt u vanaf nu ook 
bij ons terecht voor uw keuken.

Wij begeleiden de renovatie/het 
vervangen van uw keuken van begin 
tot einde. 

Wat hebben wij te bieden?
• Wij nemen de tijd om met de klant verschillende gesprekken te voeren 

om de werken duidelijk in kaart te brengen en om tot een eindresultaat 
te komen waar de klant en ook wij als bedrijf tevreden mee kunnen zijn.

• Winkeler bvba coördineert uw project en is uw enige aanspreekpunt. 
• Na het bespreken van het project volgt een duidelijke offerte met 

beschrijving van de afgesproken werken.

“Wij willen graag de “kotterij” weg en achteraan een ruime eetkeuken 
aansluitend aan de leefruimte. Oh ja, in het eerste bijgebouw hebben we boven 
net een nieuwe badkamer laten plaatsen, dus dat stuk willen we behouden, 
het onderste gedeelte mag weg.”



Beauvoislaan 104, Kalmthout  |  www.denbosduin.be 
03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be

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

Het wildseizoen 
begint weer!  
vanaf 10 oktober

Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

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



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

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Vers vleespakketten 
steeds voordeliger

Raadpleeg onze herfst folder met onze aanbiedingen en gratis artikelen



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

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

Dare to be different

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

1e Verdelingsweg 6  -  4645 RT Putte  -  +31 (0)164 602103  
www.pannenkoeken-restaurant.nl

Specialiteit:
100 verschillende pannenkoeken
• Menukaart met vlees- en visgerechten
• Met mooi zonnig terras en speeltuin
• Gezellig zitje bij de houtkachel
• Een mooie zaal voor al uw feesten

Er zijn  
weer 
mosselen!

Mosselpan 

1,3 kg

€19,50

Bij Apparance staat hygiëne hoog in het vaandel, 
zeker wat betreft de wellness. Na elk bezoek 

wordt de volledige ruimte intensief gereinigd met 
de juiste producten en apparaten waaronder de 

stoomreiniger. 

Rijsbergseweg 74, Etten-Leur

076-5038513

info@apparance.nl 

www.apparance.nl

De ruimte beschikt over:
Finse sauna
Stoomcabine

Collageenbad Silk spa 
Whirlpool
Voetenbad 

Loungebed bij de 
sfeervolle haard

Privéruimte buiten met 
ligbedden waar u goed

af kunt koelen
Kleedruimte, toilet en 

douches 

Wilt u volledig in de 
watten gelegd worden in 
onze luxe privé-wellness? 

U heeft de ruimte volledig voor uzelf en
hoeft daarom ook geen rekening te houden 

met medegasten. Wilt u uw bezoek 
combineren met een heerlijke massage of 
behandeling bij de professionele huid- en 

haarspecialisten?

Bekijk dan de website om te zien welke
behandelingen uw dag compleet maken. 

www.apparance.nl

Boek dan nu de privé sauna van Apparance. 
U kunt online via de website, telefonisch 

of per mail reserveren.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Ze vroegen haar welk nut een leven in stilte 
en afzondering had. De zuster zei: “Kijk 
in deze bron en vertel me wat je ziet.” Het 
tweetal keek naar het wateroppervlak en 
vroeg: “Wat moeten we zien?” Na enkele 
minuten herhaalde de non haar vraag. 
“Kijk nog eens in de bron en vertel me 
wat je ziet.” De reizigers keken nogmaals: 
“We zien de weerspiegeling van onszelf.”
“Dat is de kracht van stilte”, legde de zuster 
uit. “Door de emmer in het water was het 
even onrustig. Doordat het nu weer tot rust 
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Ibiza geeft kracht
Een kloosterzuster die bezig was een emmer water uit een bron te 
scheppen, kreeg op een dag bezoek van twee reizigers.

Michael  Pilarczyk

is gekomen, kunnen jullie jezelf zien. Door de stilte 
van meditatie kun je jezelf zien.”
Het tweetal overdacht de woorden van de kloosterlinge 
die na enkele ogenblikken opnieuw het woord nam. 
“Kijk nu nog een keer in de bron.” De reizigers tuurden 
de diepte in en riepen: “We zien de stenen op de 
bodem.” De zuster glimlachte en knikte. “Je geest is 
als water. Bij onrust is het moeilijk om door de 
oppervlakte heen te kijken, maar in volledige rust 
wordt alles helder.”



Sjaak Honkoop, eigenaar van de Parket en Laminaatwinkel Bergen op Zoom, 
overlegt duidelijk met zijn klanten wat wel en niet kan en geeft een eerlijk advies. 
Hoge kwaliteit vloeren voor een concurrerende prijs.

De nieuwe trend: pvc-vloeren
Alle vloeren die Sjaak aanbiedt komen uit Europese fabrieken. Deze vloeren 
hebben minder weekmakers waardoor de vloeren meer kleurecht zijn en minder 
gevoelig zijn voor zonlicht. Deze vloeren kunnen los gelegd worden, zijn 100% 
vochtbestendig en stil. Isocore vloeren zijn de nieuwste pvc-vloeren. Deze vloeren 
hebben een zelfherstellende tussenlaag en een ondervloer waardoor deze vloeren 
nog stiller worden. Alle Isocore vloeren zijn uitgerust met een clicksysteem. 
Er is voor elke situatie een geschikte pvc-vloer.

Vochtbestendig laminaat
Laminaat is een ideale vloer. Sterk, weinig onderhoud en voordelig. Het nadeel was 
altijd dat laminaat erg hard klinkt en gevoelig is voor vocht waardoor de vloeren 
gingen zwellen. De oplossing: vochtbestendig laminaat. Deze vloeren mogen echt 
nat worden zonder dat ze gaan zwellen. Dit komt door de watervaste draaglaag. 
Ideaal voor natte ruimtes en keukens, maar ook voor risicosituaties zoals fi etsen 

die op de vloer staan 
of de waterbak van 
de hond. Het harde 
geluid kan worden 
voorkomen door een 
goede geluids-
absorberende onder -
vloer te plaatsen. 
Laminaat kan net 
zo stil worden als 
bijvoorbeeld een 
pvc-vloer.

35 jaar ervaring in vloeren
16.000 m² vloeren op voorraad

De Parket- en Laminaatwinkel
van Konijnenburgweg 55

Bergen op Zoom
0164-270245

www.laminaatwinkel.com

Plinten,
profi elen en 

ondervloeren
op voorraad.
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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!

Heerlijk genieten bij De Tijd

Josephien en Mark Bogers  |  Antwerpseweg 24, Rijsbergen  |  076 5968030  |  www.detijd-rijsbergen.nl

Heerlijk genieten bij De Tijd
Seniorenmaaltijd van dinsdag t/m zaterdag  
van 12.00 tot 14.00 uur voor € 9,75   

Maandmenu € 19,75  

Uitgebreide à la carte  
mogelijkheden. Mooi terras.

BELGIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.belgiebruist.be

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.belgiebruist.be



 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!
BELGIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.belgiebruist.be

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.belgiebruist.be



Hoevensebaan 71, Kapellen
03/665 47 12

www.facebook.com/busylizykapellen

Breng rust in je hoofd, creatieve 
  expressie werkt heel ontspannend

Is handwerk jouw ding? 
Dan heb je geen enkele 
reden om niet langs 
Busy Lizy te komen!

BUSY/LIZYNaaisalon

OPENINGSTIJDEN
 

Ma t/m vrij

09:30 - 18:30 uur
 

Zaterdag 

10:00 - 18:00 uur

BAR-N

GINTASTING
POP UP BAR
FEESTJES voor jong & oud

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

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

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

BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN
 PLAKLETTERS & STICKERS  •   BALLONNEN

 FESTIVALBANDJES   •  BUTTONS   •  CANVAS  
FOTO OP HOUT of ALLUMINIUM

RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERK  •  TIJDELIJKE TATTOOS

  Vaartstraat 58, Essen |  03 667 1615 |  info@theshirtfactory.be  

WIJ DRUKKEN OP BIJNA ALLES!

AL VANAF ÉÉN 
STUK MOGELIJK



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Je wordt met

       de
leuker!

lach
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ROMMELMARKT
SINT-ANNEKESFEESTEN 2018
6 OKTOBER
Na het overrompelende succes van vorige 
jaren is er weer een rommelmarkt. Van 9 tot 17 
uur worden de meest uiteenlopende spullen, 
producten, snuisterijen en nog veel meer 
aangeboden aan zeer aantrekkelijke prijzen. Ook 
wordt er heel wat kledij aangeboden. Er zal verse 
soep zijn, de frituur gaat open, in de namiddag 
worden er pannenkoeken gebakken en er is van 
alles te drinken.

Wanneer: 6 oktober 2018 van 09:00 tot 17:00
Waar: Hanegraefstraat 5, Antwerpen
Prijs: Gratis

ANTWERP ART FAIR 2018
11, 12, 13, 14 OKTOBER
Het bedrijf art3f is al vijf jaar lang 
gespecialiseerd in het organiseren van 
grootschalige kunstevenementen. Het koos de 
stad Antwerpen als thuisbasis voor zijn derde 
beurs van topklasse voor kunstgaleries.

Wij nodigen u uit om in hal 4, de grootste en 
hoogste hal van Antwerp Expo, een schitterend 
artistiek landschap – schilderijen, sculpturen, 
foto’s en aardewerk – te komen ontdekken in 
een verzorgde en expressieve omgeving, waar 
de kunstwerken fraai tot hun recht komen en 
bezoekers op een ontspannen manier een 
aankoop kunnen doen.

Wanneer: 11 t/m 14 oktober
Waar: Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
Prijs: € 10,-
www.antwerpartfair.com

62



Ev
en

em
en

te
nFESTIVAL: SPIEGELS VAN ZIEL

18, 19, 20, 21 OKTOBER
Welkom op het 7de festival ‘Spiegels van de Ziel’, 
dat kadert in de ‘Werelddag van verzet tegen 
armoede en sociale uitsluiting’.
Spelers en muzikanten van Tutti Fratelli openen 
het festival door te zingen door de open ramen van 
ons gebouw. Nestel u in één van onze rode 
klapstoelen voor een kortfilm van jonge makelij. 
Spits uw oren voor A School Called Tribe, de 
poëten van vandaag. Werp een blik op het werk 
van Philip Aguirre y Otegui, dat een kruisbestuiving 
is tussen de schoonheid van kunst en het 
menselijke leed. Laat je onderdompelen in de 
literaire wonderen van Els Moors, Dichter des 
Vaderlands. En wees ontroerd door jongeren die 
artistiek werk maken dat door het reguliere circuit 
niet wordt opgepikt. Als afsluiter brengt Raymond 
van het Groenewoud een uniek concert.

Wanneer: 18 t/m 21 oktober
Waar: Lange Gasthuisstraat 26, Antwerpen
Prijs: van € 3,- tot € 10,-
www.tuttifratelli.be

OTTO-JAN HAM - EVEN GOEDE VRIENDEN
24 EN 25 OKTOBER
Er doen al jaren enkele zeer hardnekkige 
geruchten de ronde over Otto-Jan Ham. De 
meeste daarvan zijn absoluut waar.

Maar... er is wellicht nog veel meer smeuïgs 
dat je niet wist over Otto-Jan Ham. Zonde hoor. 
Misschien is het tijd dat je Otto-Jan wat beter 
leert kennen, en hij jou. Het mag tenslotte 
van twee kanten komen. Wie weet ontstaat er 
wel een waardevolle vriendschap. Of je komt 
er beiden achter dat het beter is om 'mekaar 
voorlopig maar niet meer zien'. Even goede 
vrienden. Of net niet. Enfin, we komen er wel uit. 
En wel in een interactieve, humoristische show; 
met hier en daar, als we niet oppassen, wat 
ruimte voor ontroering.

Wanneer: 24 en 25 oktober om 20:30
Waar: Arenbergstraat 28, Antwerpen
Prijs: € 12,-
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GEVULDE CHAMPIGNONS
Ingrediënten voor 4 personen  |  30 minuten
8 grote champignons - 1 sjalotje - 1 eetl olijfolie - peper en zout
3 eetl pijnboompitten - 2 eetl groene pesto - 4 eetl geraspte kaas

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C. Boen de champignons schoon en 
haal de stelen eruit. Snipper het sjalotje en de champignonstelen fi jn, 
verhit de olijfolie in een pannetje, bak alles 2 minuten aan en breng 
op smaak met peper en zout. Schep als het vocht grotendeels 
verdampt is het mengsel uit het pannetje in een kom. Rooster de 
pijnboompitten in een pannetje in ongeveer 2 minuten bruin. 
Voeg de pesto, kaas en pijnboompitten toe aan het kommetje met 
de champignonstelen en roer goed door. Schep in elke champignon 
een lepel van het mengsel en zet ze in een schaaltje 10 minuten 
in de oven.
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POMPOENSOEP MET KIP
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten
300 gr kipfi let - 2 eetl olie - 1 theel paprikapoeder - 2 uien
800 gr pompoenblokjes - 4 tomaten - 2 bouillonblokjes - 800 ml 
water - 150 ml room - 5 gr peterselie, gehakt - 3 eetl pompoenpitten

Bereiding
Kook de kip en trek de kip uit elkaar met twee vorken. Voeg een 
eetlepel olie en het paprikapoeder toe aan de kip. Meng dit goed. 
Snijd de uien in ringen. Doe een eetlepel olie in een pan en bak de 
pompoen samen met de uienringen op laag vuur voor ongeveer 
5 minuten tot de uien iets bruiner kleuren. Snijd de tomaten in 
blokjes en voeg deze toe. Bak ongeveer 5 minuten. Voeg vervolgens 
de bouillonblokjes en het water toe. Kook de pompoen gaar en 
pureer tot een dikke soep. Voeg de room toe. Serveer de soep met 
gehakte peterselie, pompoenpitten en een beetje van de kip.
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BRUSCHETTA POMPOEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten + 25 min. oventijd
400 gr pompoenblokjes - scheutje olie - peper en zout - snufje 
gedroogde salie - 1 ciabatta brood - 1 teen knofl ook - 150 gr zachte 
geitenkaas - rucola - 2 eetl walnoten - 1 eetl honing

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200° C. Doe de pompoenblokjes in een 
kom, voeg een scheutje olie toe en breng op smaak met peper, zout 
en salie. Verdeel ze over een bakplaat met bakpapier en bak circa 
25 minuten in de oven. Bestrijk de sneetjes brood dun met een 
beetje olijfolie. Verhit een grillpan en bak de broodjes 3 minuten per 
kant tot ze bruin en krokant beginnen te worden. Je kunt ze ook 
even in de oven leggen. Bestrijk dan de broodjes licht met een 
teentje knofl ook. Besmeer ze daarna met geitenkaas en verdeel er 
een beetje rucola over. Schep er wat van de gebakken pompoen op, 
bestrooi met walnoten en druppel er een beetje honing over.

B
IJ

G
E

R
E

C
H

T

Br
on

: w
ww

.le
uk

er
ec

ep
te

n.
nl

N
A

G
E

R
E

C
H

T

KARAMEL APPELTJES
Ingrediënten voor 4 personen  |  30 minuten
200 gr fudge - scheutje slagroom - 4 appeltjes - geschaafde 
amandelen (of andere garnering)

Bereiding
Smelt de fudge au bain-marie. Dit duurt al gauw 20 minuten, 
langer dan bijvoorbeeld chocolade. Giet er een klein scheutje 
slagroom bij en roer door. Was de appeltjes en droog ze goed af. 
Prik een stokje of prikker in de appels en haal ze door de karamel. 
Draai ze een aantal keer rond en laat goed uitdruppen. Zet de 
appels dan op een stuk bakpapier en bestrooi met wat geschaafde 
amandelen. Laat de karamel weer hard worden, dit kan eventueel 
versneld worden in de koelkast.
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Uw onderneming ook
presenteren in dit 

sprankelende magazine?

Neem dan contact op via 
nl@nederlandbruist.nl of bel

0477-841299

Neem een kijkje op
www.debelgischegrensstreek.be

Check ook
onze website!

debelgischegrensstreek.be
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GEVULDE CHAMPIGNONS
Ingrediënten voor 4 personen  |  30 minuten
8 grote champignons - 1 sjalotje - 1 eetl olijfolie - peper en zout
3 eetl pijnboompitten - 2 eetl groene pesto - 4 eetl geraspte kaas

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C. Boen de champignons schoon en 
haal de stelen eruit. Snipper het sjalotje en de champignonstelen fi jn, 
verhit de olijfolie in een pannetje, bak alles 2 minuten aan en breng 
op smaak met peper en zout. Schep als het vocht grotendeels 
verdampt is het mengsel uit het pannetje in een kom. Rooster de 
pijnboompitten in een pannetje in ongeveer 2 minuten bruin. 
Voeg de pesto, kaas en pijnboompitten toe aan het kommetje met 
de champignonstelen en roer goed door. Schep in elke champignon 
een lepel van het mengsel en zet ze in een schaaltje 10 minuten 
in de oven.
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POMPOENSOEP MET KIP
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten
300 gr kipfi let - 2 eetl olie - 1 theel paprikapoeder - 2 uien
800 gr pompoenblokjes - 4 tomaten - 2 bouillonblokjes - 800 ml 
water - 150 ml room - 5 gr peterselie, gehakt - 3 eetl pompoenpitten

Bereiding
Kook de kip en trek de kip uit elkaar met twee vorken. Voeg een 
eetlepel olie en het paprikapoeder toe aan de kip. Meng dit goed. 
Snijd de uien in ringen. Doe een eetlepel olie in een pan en bak de 
pompoen samen met de uienringen op laag vuur voor ongeveer 
5 minuten tot de uien iets bruiner kleuren. Snijd de tomaten in 
blokjes en voeg deze toe. Bak ongeveer 5 minuten. Voeg vervolgens 
de bouillonblokjes en het water toe. Kook de pompoen gaar en 
pureer tot een dikke soep. Voeg de room toe. Serveer de soep met 
gehakte peterselie, pompoenpitten en een beetje van de kip.
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BRUSCHETTA POMPOEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten + 25 min. oventijd
400 gr pompoenblokjes - scheutje olie - peper en zout - snufje 
gedroogde salie - 1 ciabatta brood - 1 teen knofl ook - 150 gr zachte 
geitenkaas - rucola - 2 eetl walnoten - 1 eetl honing

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200° C. Doe de pompoenblokjes in een 
kom, voeg een scheutje olie toe en breng op smaak met peper, zout 
en salie. Verdeel ze over een bakplaat met bakpapier en bak circa 
25 minuten in de oven. Bestrijk de sneetjes brood dun met een 
beetje olijfolie. Verhit een grillpan en bak de broodjes 3 minuten per 
kant tot ze bruin en krokant beginnen te worden. Je kunt ze ook 
even in de oven leggen. Bestrijk dan de broodjes licht met een 
teentje knofl ook. Besmeer ze daarna met geitenkaas en verdeel er 
een beetje rucola over. Schep er wat van de gebakken pompoen op, 
bestrooi met walnoten en druppel er een beetje honing over.
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KARAMEL APPELTJES
Ingrediënten voor 4 personen  |  30 minuten
200 gr fudge - scheutje slagroom - 4 appeltjes - geschaafde 
amandelen (of andere garnering)

Bereiding
Smelt de fudge au bain-marie. Dit duurt al gauw 20 minuten, 
langer dan bijvoorbeeld chocolade. Giet er een klein scheutje 
slagroom bij en roer door. Was de appeltjes en droog ze goed af. 
Prik een stokje of prikker in de appels en haal ze door de karamel. 
Draai ze een aantal keer rond en laat goed uitdruppen. Zet de 
appels dan op een stuk bakpapier en bestrooi met wat geschaafde 
amandelen. Laat de karamel weer hard worden, dit kan eventueel 
versneld worden in de koelkast.
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www.debelgischegrensstreek.be

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist 
uit jouw regio(s) iedere maand in je 
brievenbus voor € 1,49 p.m.
Meer weten? Stuur een e-mail naar 
abonnement@nederlandbruist.nl



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

Vanaf nu ook clicformers 
en magformers bij ons 
verkrijgbaar!
Bekijk ons assortiment op 
Storesquare of in de winkel.
Bestel online of reserveer!

Betaling met res mogelijk!
Zolang de voorraad strekt

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

verkrijgbaar!
Bekijk ons assortiment op 
Storesquare of in de winkel.
Bestel online of reserveer!

JE KAN ONS OOK VINDEN OP

Geboortelijsten 



TE L+ 32 (0 )35009422     •   ERTBRANDSTRAAT 284    •   2950 KAPELLEN     •   www.jdv.nu   •   info@jdv.nu

T O T A A L I N R I C H T I N G
JOIE DE VIVRE

J D V

Z I T C O M F O R T

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

Z I T C O M F O R T

950 M²
WOONINSPIRATIE

M A A K  K A N S  O P  E E N :

C A D E A U B O N
T . W . V .

€  7 5,-

O N Z E  I N S P I R E R E N D E  S H O W R O O M  H E E F T 
A L L E S  O M  V A N  U W  H U I S  E E N  G E Z E L L I G E 
T H U I S  T E  M A K E N .  O P E N  O P  Z O N D A G !

d e c o r a t i e 
l a m p e n
s f e e r 
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WONEN950 M²

advertentie bruist nov.indd   1 5/09/2018   16:45:29
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bem d b o r s t e l s n 
h w b b z r j h n h g 
r a w o t s x l k i p 
e s a e d n o x j p l 
i b x s k e a r f o w 
n e l s l p m n h j f 
i u a e q w t w o u p 
g r a n j w m n a w w 
e t g h e h w e q s r 
n n w s i e e r k f s 
e s c w g b j w r e f 

Zolang de voorraad strekt

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

67



huisdier 
schilde 
cats 
kalmthout 

voeding 
gezond 
dogs 
vlees

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

Maak kans op:

3x een cadeaubon 

t.w.v. € 25,-
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Cats & Dogs  |  Turnhoutsebaan 399  2970 Schilde  
03 385 23 04 | www.dogside.be

Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde 
Openingsuren: ma - za van 09:00 tot 18:00 uur (di gesloten)
Zondag van 10:00 tot 18:00 uur
schilde@dogside.be  |  03 385 23 04

Te besteden 
in de winkel

Dé zaak 
voor elke 
dierenliefhebber
Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u 
beslist terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & 
Dogs, in drie vestigingen (Schilde, Kalmthout 
en Sint-Job).

"Wij verkopen alles voor honden, katten, knaagdieren, maar 

ook voor vogels, vissen en allerlei boerderijdieren. Voor 

ons primeert het natuurlijke aspect van dierenvoeding- 

en verzorging. Gezonde, niet-geraffineerde voeding. Het 

biologische back to nature-principe, zeg maar. Wij verkopen 

ook vers vlees, zoals diepvriesvoeding voor honden". 

Gezondheid

“Bij ons krijg je een 

volledige uitleg van A tot Z 

over gedrag, voeding en 

verzorging. Onze medewerkers zijn ook allemaal 

dierenvrienden die zelf dieren hebben. Voor ons is dat 

essentieel. Kortom: met passie en overtuiging een verhaal 

over de natuur vertellen. Daar draait het om.“

Onze winkel in Sint-Job is verhuist! U vindt ons op 

Handelslei 6.

Groenten & 
fruit

Schilde Sint-Job Kalmthout



 

waspas
t.w.v.

 € 100,-

bodemwas 
waxlaag 
reinigen 
carwash 

wasbeurt 
nano 
essen 
borstels
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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:

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

€ 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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Je kan er terecht met zowel rashonden als niet rashonden, 
groot en klein, evenals katten en konijnen voor de gehele 
verzorging waaronder borstelen, wassen, knippen, scheren 
en/of plukken.

Klanten mogen altijd wachten bij Chipou op hun viervoeter.

Dus is jouw trouwe viervoeter ook wel toe aan een  
frisse opknapbeurt? Kom dan snel eens langs!

Chipou, jouw honden en 
katten trimsalon bij uitstek! 

Als gediplomeerd 
hondentrimster werk ik 

volledig in functie van het 
welzijn van jouw hond of kat 

en naar jouw wens.

Jouw viervoeter in goede handen

VOOR NA VOOR

VO
O

R

NA

N
A

Wij zijn verhuist naar onze nieuwe locatie waar we jouw viervoeter nog beter kunnen verzorgen!



 

Waardebon
t.w.v.

 € 20,-

honden 
katten 
kapsalon 
trimsalon 

wassen 
knippen 
kapster 
chipou

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

no
ve

m
be

r 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.d
eb

el
gi

sc
he

gr
en

ss
tr

ee
k.

be

Chipou Trimsalon
Grensstraat 234A, Kapellen

0497 66 31 66  |  info@chipou.be  |  www.chipou.be

Chipou Trimsalon
Grensstraat 234A, Kapellen

0497 66 31 66  |  info@chipou.be  |  www.chipou.be

Maak kans op een:

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

Jouw viervoeter in goede handen
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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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