
Geniet             van
de feestdagen

 Like & Share
Lezersacties met
mooie december-
cadeaus

GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
 WUUSTWEZEL

DECEMBER 2018 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE



Gorlima bvba  |  Nieuwmoer Dorp 47, Kalmthout
03/ 667 41 73  |  info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

WIJ GAAN 
VERHUIZEN!

Om vanuit deze nieuwe locatie u met dezelfde passie en toewijding te 
helpen bij het creëren om van uw huis een thuis te maken. Dit met alle 
vormen van raamdecoratie, van gordijnen tot rollo’s - lamellen - houten 
jaloezieën etc.  Ook voor behangpapier en tapijten kan u bij ons terecht.

Verder blijven wij met onze goede service en gedrevenheid u begeleiden 
om uw thuis compleet te maken.

Linda en Marc

Wij kijken enthousiast uit naar de 
toekomst en zijn trots om mee te 
delen dat we vanaf januari 2019 

onze nieuwe winkel zullen 
openstellen in de Statiestraat 18 

te Kalmthout



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
• Wonen kan vanaf zomer 2018
• Flats tussen de 77 en 107m²

Zoekt u een assistentieflat?
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Bruisende lezer,

Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Restaurant Coenraads en Senfina Bruidsmode. 
Stuk voor stuk zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Manuela Kolkman
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December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen van 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



Ik ben Patricia Mertens en reeds 15 jaar 
gepassioneerd kapster.
 
Met veel plezier knip ik uw haar in een 
"cosy" sfeer bij mij thuis. Ik sta altijd open 
voor een gezellige babbel en bied u graag 
iets te drinken aan!
 
Bovendien trakteer ik u op het einde van 
uw knipbeurt op een korte hoofdmassage.
 
Fijne feestdagen en hopelijk tot snel!

Willaart 7, 2990 Wuustwezel  |  0477.18.96.22  (op afspraak)  |  www.cosyhair.be  |  webshop: www.cosyhair.energetix.tv

Ook Energetix 
sieradenparty 

aan huis!

Op zoek naar een origineel cadeau?  
Ruime keuze uit juwelen waar magneten in 

verwerkt zijn. Deze werken ondersteunend bij 
vele lichamelijke klachten. 

Klaar voor een gezellige kerst?



Klaar voor een gezellige kerst?
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BRUISENDE WINACTIE

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. ‘Liv’in Room 121‘ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een kussen 
babylone - 1 
t.w.v. € 22,-
Mooi zacht kussen 

met zwart wit motief, 

Marrakech style, ecru effen

katoenen achterkant.

B 40 cm x H 40 cm

www.livinroom121.be

VELVET 
KUIPSTOEL 
Zeer trendy met zijn 
velours zitting en 
stalen frame 
Verkrijgbaar in 
6 andere kleuren 
€ 79,-
www.livinroom121.be

HAARDMANDEN EN TASSEN 
Leuke jutten manden en tassen met handvaten 
voor multi gebruik, tweekleurig zwart/naturel 
H 40 cm x B 40 cm € 35,-  |  H 40 cm x B 50 cm 
€ 55,-  |  H 50 cm x B 50 cm € 65,- 
www.livinroom121.be

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be

win Liv’in R� m 121Stijladvies
vanWINACTIE

Marrakech style, ecru effen

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be

KUSSEN VELVET 
FRANJES 
Zacht velours kussen met 
exotische print
B 50 cm x H 35 cm
€ 33,- 
www.livinroom121.be

VAAS LEOPARD PRINT 
Mooie vaas in dik glas, luipaard print 
H 36 cm x B 23 cm € 65,-  |  H 40 cm x B 26 cm € 85,-
H 45 cm x B 30 cm €115,- 
www.livinroom121.be

SOFA LYNN 
Zeer trendy en comfortabele zetel 
in bubble uitvoering. Beschikbaar in heel 
veel velvet kleuren en ook andere afmetingen. 
€ 1435,- 
www.livinroom121.be

EMANUEL STOEL 
CHLOË 
Exotische rotanstoel, zwart
B 105 cm x H 155 cm, 
Zithoogte (incl. kussen) 47 cm 
€ 385,-
www.livinroom121.be

SHOPPING/NEWS

Liv’in R� m 121
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Zacht velours kussen met 

B 50 cm x H 35 cm

www.livinroom121.be
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Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03/501.51.39  |   www.frituur-mikeysplace.be

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

Voor alle info: 0468 / 35 99 50

*onder 50€ leveringskosten 3,50€



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



Wat doen we?
We werken niet alleen aan een nieuwe 
elektrische installatie, maar doen ook 
een volledige badkamerrenovatie, 
onderhoud van uw gasketel, plaatsen 
van zowel gasketel, zonneboiler als 
warmtepompen. Door cursussen te 
volgen heeft Luc zich bijgeschoold 
en heeft hij verschillende certificaten 
van bekwaamheid als installateur en 
gasspecialist. We geven u ook het 
nodige advies over allerlei premies en 
attesten.

De laatste jaren hebben wij ons 
ook toegespitst op infrarood. Wij 
plaatsen niet alleen infraroodcabines, 
maar ook infraroodstralers in uw 

Expert op het gebied van sanitair en verwarming
Bernard Vanhooydonck 
startte meer dan 50 jaar 
geleden als zelfstandige 

loodgieter, elektriciteit- en 
verwarmingsspecialist. Zijn 

gedrevenheid, vakmanschap 
en zin voor perfectionisme 

waren de drijfveren van het 
bedrijf. Zoon Luc leerde zo 

de liefde voor het vak en 
zette met dezelfde focus 
de traditie verder. Luc en 

zijn vrouw Hilde, die instaat 
voor de administratie en 

winkelverkoop, zorgen nog 
steeds voor een vaste waarde 

in Loenhout.

douche. Infrarood verzacht spieren en 
gewrichtspijnen zoals fibromyalgie, 
reuma, artrose. Ze vermindert 
huidproblemen zoals acne, psoriasis 
en eczeem. Infrarood verbetert de 
bloeddoorstroming en zorgt voor meer 
energie en welzijn en minder stress.

Enkele jaren geleden hebben we 
de toonzaal volledig veranderd en 
leggen we de nadruk op “gezondheid 
en welzijn”. In de toonzaal vindt u 
verhoogde toiletten, douchezitjes, 
beugels, … We laten ook zien hoe u een 
volledige badkamerrenovatie kunt doen 
zonder breken en kappen. Moest dit 
toch gebeuren dan werken wij samen 
met vakbekwame specialisten voor het 
vernieuwen van uw tegels. Ook vindt 
u in de toonzaal een infraroodcabine 
waarin u zelf kunt uittesten hoe 
de werking verloopt. Dagelijks zijn 
we geopend vanaf 8 uur (behalve 
maandagvoormiddag) tot 18.00 uur. 
U vindt ons ook terug op Facebook.

Maandag: 13.00 -18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00 tot 18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be



Expert op het gebied van sanitair en verwarming

Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties, uitgevoerd naar 

uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warmwater en 

eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en 

sanitaire warmwater.
• Opmaak van een verwarmingsaudit voor ketels kleiner dan 

100 KW (verplicht voor alle ketels ouder dan 15 jaar).
• Geven van het nodige advies betreft allerlei premies en 

attesten, wij bezorgen u ook hiervoor de nodige papieren.
• Volledige badkamerrenovatie en plaatsen en leveren van 

sanitaire toestellen.
• Plaatsen en leveren van infraroodcabine of infraroodstraler.

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

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



DITJES/DATJES
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   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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Vind bij ons dé  perfecte
trouwjurk

Trouwen. Het is 
één van de mooiste 
dagen van je leven. 
En verdient daarom 
niet alleen de nodige 
voorbereiding, maar 
ook de nodige voorpret. 
De grote dag wil je 
bewust beleven, zodat 
het een herinnering 
wordt waar je de rest 
van je leven met plezier 
op terugkijkt. Een 
bruidsjurk uitzoeken 
is ook een beleving en 
daar houden wij bij 
Senfina Bruidsmode 
rekening mee! 



Vind bij ons dé  perfecte
trouwjurk

Drie jaar geleden begon ik, Jessica 
van de Kasteele, mijn eigen 
bruidsmodezaak in Bergen op Zoom 
recht tegenover het station in een 
prachtig monumentaal pand. Een 
bruidsmodezaak, een wens die ik zelf 
al jaren koesterde. Voorheen heb ik zelf 
in bruidsmodeshows als mannequin 
gelopen. Daar leerde ik al heel snel 
hoe mooi het is om een bijdrage te 
leveren aan één van de mooiste dagen 
in iemands leven. Daarmee weet ik 
ook als geen ander hoe belangrijk het 
is dat een bruidsjurk goed moet voelen 
en bij je moet passen. Dat is wat ik 
met Senfina doe: Senfina betekent 
‘oneindig’ in het Esperanto. Daarmee 
laten we zien dat de mogelijkheden 
voor een bruidsjurk haast eindeloos 
zijn. Elke jurk heeft details die ‘m echt 
uniek maken. 

Luisteren is één van de belangrijkste 
aspecten in mijn vak. Dat betekent 
niet alleen dat we luisteren naar de 

wensen voor de jurk, maar ook hoe 
het paar de dag ziet, hoe ze zichzelf 
zien en waar ze van houden. Zo weet 
je DE perfecte jurk voor de bruid 
tevoorschijn te toveren. 

Op zondag 3 februari 2019 
organiseren wij een bruidsbeurs 
bij Intratuin Halsteren van 11.00 
tot 17.00 uur, met een grote 
bruidsmodeshow. De toegang is 
GRATIS. Je ontvangt alle info voor de 
huwelijksdag van diverse bedrijven.

BRUISENDE/ZAKEN

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

Jessica van de Kasteele



• Versteviging van dieperliggende spieren 
• 18 x meer resultaat dan gewone fitness 
• Korte training: 20 min. i.p.v. 90 min. 
• 90% spierstimulatie i.p.v. 30% 
• Zonder grote inspanningen • Snel voelbare resultaten 
• Snellere stofwisseling • Strak lichaam • Anti-cellulite 
• Strakkere huid • Cardio training 
• Goed tegen spadaderen • Zonder gewrichtsbelasting 
• Vermindert rug- & gewrichtsklachten 
• 36.000 spiercontracties in 20 min. 
• Spierversteviging • Ook op probleemzones!

Kom langs  
voor een  
GRATIS 

proefsessie / 
figuuranalyse

2 MAANDEN
VOOR  

€ 299*
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bij Beautystudio Uñas

Geef de donkere dagen geen kans en maak tijd voor jezelf vrij, verwen je huid met 
de fijnste behandelingen. De schoonheidsbehandelingen van Beautystudio Uñas 
laten je deze winter stralen als nooit tevoren. Kom langs en laat je mooi maken.

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

Wegens succes 

organiseren wij  

weer een Ladies 

Christmasnight op  

18 december van  

16:00 tot 20:00! 

Ladies Christmasnight

Wat te verwachten: 
- Hapje + bubbels georganiseerd door Heide City!
- Luxe goodiebag
- Leuke tips en tricks voor feestkapsels en make-up 
- Huidadvies tegen huidveroudering door Skinne Klinik.
- Sainte Maxime La Rivièra Masion (Home Accessories)
- Leuke accessoires en producten van J-Dress en 
 eigen huis.
Dit alles voor maar € 7,50 per persoon!

Wees van harte welkom bij de warme en 
sfeervolle Hair & Beautystudio Unas.

Neem gerust  een vriendin mee!
Inschrijven kan t/m 15 december, mail 

naar info@beautystudiounas.be



BINNEN/BUITEN

Mary Poppins keert terug in de betoverende 
en compleet nieuwe musical. In dit vervolg 
schiet Mary Poppins de Banks-familie na een 
tragische gebeurtenis opnieuw te hulp om 
het plezier en de magie terug te brengen in 
hun leven. Emily Blunt is de perfecte super 
nanny die van elke simpele taak een 
onvergetelijk avontuur maakt. Beleef een 
magische kerst met de hele familie en zing 
en dans met Mary Poppins in deze vrolijke 
en nostalgische musical.
Mary Poppins Returns is vanaf 19 december
te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
VAN DE KANT
IN DE GRACHT

FILMPJE KIJKEN
MARY POPPINS 
RETURNSD

Solange en Richard zijn een 
gelukkig getrouwd koppel. Boven 
aan hun verlanglijstje staat om, 
indien het fi nancieel mogelijk zou 
zijn, een tweede verblijfplaats te 
kopen ergens aan de Belgische 
kust. Als hun droom werkelijkheid 
is geworden, gaan ze regelmatig 
samen genieten van hun stukje 
paradijs op aarde. Richard heeft 
beroepsmatig een zeer 
verantwoordelijke bezigheid. 
Solange daarentegen heeft 
meerdere aandachtspunten en is 
meer wispelturig van aard. 
Komedie van de auteur Walter
Van de Velde.
8-12-2018 t/m 12-1-2019
Meer informatie vind je op 
www.noordteater.be

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

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
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PVC van uitstekende kwaliteitPVC van uitstekende kwaliteit

PVC vloeren zijn sterk, slijtvast en duurzaam. Wilt u een PVC vloer 
laten leggen in uw woning of bedrijfspand? Dan bent u aan het juiste 
adres bij de Parket en Laminaatwinkel. Wij verkopen verschillende 
soorten hoogwaardige PVC. Schaft u een PVC vloer aan bij de Parket 
en Laminaatwinkel, dan weet u zeker dat u een goede investering 
doet waar u nog vele jaren plezier van heeft. Al onze PVC vloeren 
zijn namelijk van uitstekende kwaliteit.

Verschillende soorten PVC vloeren
In onze showroom in Bergen op Zoom kunt u verschillende soorten PVC vloeren 
bewonderen. Ten eerste kunt u bij ons de Isocore PVC vloer aanschaffen. Deze 
PVC vloer met clicksysteem is 6,5 millimeter dik en bestaat uit een PVC toplaag 
en een Isocore onderlaag. Deze vloer is geluidsarm. Ten tweede verkopen wij de 
PVC combiplank. Deze PVC vloer met clicksysteem is 10 millimeter dik en 
bestaat uit een PVC toplaag, een HDF tussenlaag en een onderlaag in kurk. 

PVC 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com



info@luxedy.com | Heidestatiestraat 76, Heide-Kalmthout | www.luxedy.com

Wij zijn extra blij want de feestcollectie is al volop aanwezig in de winkel!  
Hoog tijd dus om na te denken over jouw outfit voor de aankomende feestperiode. 

Party season is here

Glanzende stoffen zijn het it-item van 
het moment. Pak eens flink uit door voor 
een volledig glanzende outfit te gaan of 
ga voor een subtiele eye catcher. 

Zwart is en blijft altijd chic. Weet je niet 
goed wat de dresscode van het event is, 
ben je misschien bang om overdressed 
te zijn? Kies dan voor een elegant zwart 
kleedje. Je kan het altijd feestelijker 
maken met de juiste juwelen en 
accessoires.

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night

Zin gekregen om al 
onze fashion musthaves 
te bekijken?  
Bezoek www.luxedy.com 
om online te shoppen 
kom langs in de winkel.
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www2.lancome.com 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  be.loccitane.com

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl/fr

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl/fr
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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Met een veertigtal vrijwilligers en één 
beroepskracht is de brandweer Essen een 
onderdeel van de Brandweerzone Rand. Met 
goed materieel en deskundige brandbestrijders, 
die bij grote branden bijgestaan worden door 
andere brandweerposten, kunnen we in Essen 
gerust zijn dat er bij calamiteiten efficiënt wordt 
opgetreden. Onze ambulancedienst is een ander 
paradepaardje. Een twintigtal vrijwilligers en één 
beroepscoördinator runnen deze dienst. Een 
kleine zeshonderd keer per jaar rijdt onze 
ambulance uit voor een dringende 
geneeskundige interventie. En dat met een 

super uitgeruste ambulancewagen. Binnenkort 
wordt er een nieuwe aangekocht, opnieuw een 
neusje van de zalm, state of the art! 

Ondernemers en ondernemende gemeenten hebben soms tegenslag, 
bijvoorbeeld wanneer er brand uitbreekt. Bij een woningbrand wordt er 
niet alleen materiële schade aangericht, maar nogal eens ook heel wat 
emotioneel leed. Foto’s en andere herinneringen gaan soms verloren.  
Af en toe kennen we ook grotere bedrijfsbranden. Iets waar jarenlang aan 
gebouwd is, wordt in enkele uren verwoest. De organisatorische uitdaging 
om dan terug op te starten, is dan immens. 

Eind juli ging Schot’s Vishandel in de vlammen 
op. Een schitterend bedrijf, sinds 1974 in Essen 
en sinds 2001 in een knap bedrijfspand op de 
industriezone Rijkmaker. Onze brandweer kon 
niet vermijden dat het bedrijf grotendeels 
verwoest werd, maar kon wél voorkomen dat 
de brand oversloeg naar andere bedrijven.     

Op die momenten wordt het grote belang van 
de hulpdiensten, brandweer, ambulance en 
politie, goed zichtbaar. Op die momenten zijn 
we blij dat er de voorbije jaren hard werd 
geïnvesteerd in deze diensten.  

En op die momenten zijn we blij dat er 
schitterende mensen, beroeps en vrijwilligers, 
werkzaam zijn bij deze diensten.

PERFORMANTE HULPVERLENING BIJ CALAMITEITEN, 



gemeente/Essen

essen
GEMEENTEGEMEENTEGEMEENTE

En dan kennen we uiteraard ook nog de 
noodplanning. Voorbereid zijn op rampen, 
ook al is de kans heel klein. Deze 
professionele ingesteldheid is een must voor 
een moderne gemeente anno 2018-2019. 

Hopelijk doen zich geen rampen voor. Maar 
als er zich een aandient, dan zijn we 
voorbereid. 

Gaston Van Tichelt, 
burgemeester Essen

PERFORMANTE HULPVERLENING BIJ CALAMITEITEN, 
EEN MUST! 
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Een gezonde 
huid is mijn 

missie!
Ik maak als huidexpert het onderscheid doordat ik een 
totaalconcept aanbied. Ik zorg voor ontspanning door mijn 
harmonieuze en verzorgde interieur, warme onthaal en een 
gezond drankje. Mijn salon is een rustpunt, een beleving. 
Ik ben genomineerd tot ‘Schoonheidsspecialiste van het 
jaar’ en mijn totaalconcept met persoonlijke touch heeft er 
zeker mee te maken.

In mijn salon komen mensen met huidproblemen zoals 
acne en rimpels. Maar misschien heb je gewoon een huid 
die je gezond wil houden. Veel huidproblemen worden pas 
na verloop van tijd zichtbaar in de bovenste huidlagen.

Er wordt een grondige huidanalyse met foto's van ook 
de diepere huidlagen gemaakt. Mijn behandelingen 
begeleiden mensen naar een gezonde, stralende huid. 

Een huid weerspiegelt het innerlijk. Ik kijk dus ook 
naar de levensstijl van mensen: beweging, ontspanning, 
voeding. Het hangt allemaal samen. 'Jouw gezonde huid 
maakt míj blij!'

Allure Skincare by Wanda bestaat 
dit jaar 25 jaar. “Op mijn vijftiende 
werd ik gebeten door die passie en 
sindsdien heeft het me niet meer 
losgelaten. Ik blijf me bijscholen. Een 
gezonde, mooie huid is mijn missie.”

Eigenaar: Wanda van Oeffelen  |  Allure Skincare by Wanda
Kalmthoutsesteenweg 275, Wuustwezel  |  03 666 29 47
0477 656 102  |  allure@go2mail.be  |  www.allureskincare.be



GUN JEZELF EEN 
POWERKLEURADVIES

Word jij niet meer blij van je 
speelbeeld?

Zoek jij een kleurrijke uitstraling die 
laat zien wie jij bent en wat je wilt?

Is het tijd om de beste versie 
van jezelf te worden?

Kom dan naar de Powerdag. 
Alleen of met vriendinnen.
In Bergen op Zoom of 
bij jou op locatie.

Met kleurrijke Powergroet,
Pauline van der Veeken

www.powerofpurpose.nl
info@powerofpurpose.nl
+31 6-53167901

KOM NAAR DE POWERDAG!
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We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
Meer informatie over Parijs
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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#Partyhairdontcaredontcare
Extra geopend in december! 

zondag 23 en 30 december van 7 - 14 uur  en maandag 24 en 31 december van 7 - 14 uur 

#fordisloveofhair
DIS Hair & Make-Up - Heidestatiestraat 36 - 2920 Kalmthout - 03/337.88.51 - dis.hair@outlook.com  
dinsdag 9 - 18 uur , woensdag 9 - 18 uur, donderdag 11 - 21 uur, vrijdag 9 - 18 uur, zaterdag 7 - 14 uur 



Gedaan met kasten
die uitpuilen van Lego!

VANAF NU KAN JE LEGO-SETS HUREN IN KALMTHOUT!

Kijk op www.rentabrick.be voor alle informatie



De feestdagen zijn nergens 
zo gezellig als thuis!

Lahuis Vastgoed BV  | Bredabaan 391, Wuustwezel | 03 240 11 99 | wuustwezel@immopoint.be | www.immopoint.be

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

Uw Immo 
Point team 
wenst 
jullie fijne 
feestdagen!



Een selectie van de 
door ons verkochte 
panden in 2018.

Ook uw pand in  
het overzicht van 

volgend jaar?
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Lekker gewoon &  gewoon lekker!
Al meer dan dertig jaar een begrip in de regio: Restaurant Coenraads, vlak over de 
grens in het Belgische Essen. “Als je de buitenkant van het pand ziet, verwacht je 
niet wat voor bijzonders de binnenkant allemaal te bieden heeft”, aldus eigenaar 
Marc van Osta. “Kom dat dus zeker zelf eens ervaren!”

Uitgebreide menukaart
Het aanbod bij Restaurant Coenraads is 
namelijk uitgebreid te noemen. “Op onze 
vaste menukaart vind je een zeer breed 
scala aan verse vis- en vleesgerechten, 
allemaal geschoeid op de klassieke 
Belgisch-Franse keuken.” Ter aanvulling 
op dit toch al zo uitgebreide menu, 
bieden ze bij Restaurant Coenraads 
nog wisselende suggesties. “In deze 
periode zijn dat bijvoorbeeld diverse 
wildgerechten.”

Waar voor je geld
Voor ieder wat wils dus in dit sfeervol 
aangeklede restaurant. “En je mag bij 
ons altijd waar voor je geld verwachten. 
De kwaliteit van de gerechten is altijd 
super en de porties zijn allesbehalve klein. 
Bij ons ga je dan ook zeker niet met een 
hongergevoel weer naar huis.”

Zoals vroeger
Marc en Gerda namen het restaurant 
zo’n 12,5 jaar geleden over van de 
vorige eigenaar en inmiddels draait ook 
zoon Davy volop mee in de zaak. “Hij 
heeft tegenwoordig in de keuken de 
touwtjes in handen, met de hulp van 
twee vaste krachten. Maar er wordt nog 
steeds gekookt zoals ‘vroeger’, oftewel 
‘gekookt naar alle monden’. Coenraads 
is al meer dan dertig jaar een begrip 
in de regio en wij doen er alles aan om 
die goede naam hoog te houden. Dat is 
immers ook waarvoor onze gasten terug 
blijven komen.” 

Nieuwsgierig geworden? Ga het 
dan gewoon zelf eens ervaren. 
“Reserveren is overigens 
verstandig, met name in het 
weekend...”

Lekker gewoon &  gewoon lekker!
BRUISENDE/ZAKEN

EEN 
BEGRIP 

IN DE 
REGIO

Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

De beste 
wensen 
voor een 

smakelijk 
2019
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Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!

HC_BRE_ADV_KERST_BRUIST_324x162mm_spread_v2.indd   1 16-11-18   17:14
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be

|  Vossenstraat 20 Kalmthout

Hoeveproducten  
vers van de boer!

Hoeve-ijsHoeve-winkelTraiteur

’t Voske is een klein gezellig hoeve-winkeltje 
gelegen te midden tussen de velden, net 
buiten het centrum van Achterbroek.

Met de verse melk van onze koeien maken we 
allerlei smaken hoeve-ijs. Deze worden verkocht in 
verschillende porties. Ook voor speciale gelegenheden kunt 
u hier terecht voor een ijstaart in thema: verjaardag, trouw, 
Sinterklaas… 
Tegen de feestdagen kunt u bij ’t Voske ook terecht voor 
kerststronken. Er is keuze uit vanille, vanille-mokka of vanille-
chocolade. Deze kunnen besteld worden t.e.m. 15 december 2018. 

Naast ijs maken wij ook allerlei soorten dessertjes: bruine en 
witte chocomousse, tiramisu, rijstpap, plattekaastaart, panna 
cotta… De kleinste porties zijn leuk bij een geboortereceptie, 
trouw, verjaardag, feestdagen… U kunt variëren naar wens 
voor uw ideale dessertenbuffet.
Kom zeker eens een kijkje nemen in ons winkeltje of  
bel/mail voor meer info.

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

€ 2140,-

korting

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

Kortingen lopen op van € 200,- op 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. 
Diverse pelletkachels staan bovendien ook nog 
eens in de ISDE subsidielijst. 

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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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 VOOR 
DE FEESTDAGEN?
NIEUWE COUPE VOOR MAAK TIJDIG  

EEN AFSPRAAK 
ZODAT U OP 
TIJD KLAAR 

BENT VOOR DE 
FEESTDAGEN!

Dan bent u in ’t Kapsalon bij Zoë en Maxime aan 
het ideale adres! Wij verwelkomen zowel dames 
en heren als kinderen. U kunt bij ons terecht voor 
leuke opsteekkapsels met een touch of glitter or 
color. En wat dacht u van een cadeaubon of mooie kerstpakketjes. 
En ieder klant krijgt een attentie tijdens de feestdagen.

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!

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 



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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PATISSERIE-KOFFIEBAR MEEUSSEN
DORPSSTRAAT 59 - 2990 WUUSTWEZEL

03/298.39.93 - WWW.PATISSERIE-MEEUSSEN.BE

Hou je van lekkere gebakjes in combinatie 
met een heerlijk kopje koffie? Laat u verrassen 
door patisserie-koffiebar Meeussen in 
Wuustwezel. De moderne gebakjes zijn een 
lust voor het oog en een streling voor de tong. 

Onze winkel is 
vernieuwd!  
Kom je een  
kijkje nemen?

Grensstraat 234A, Kapellen
0497 66 31 66  |  info@chipou.be  |  www.chipou.be

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.

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

Jouw viervoeter in   
    goede handen

Chipou
Hondentrimsalon

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

Mooie nagels voor 
de feestdagen?

Als gediplomeerd nagelstyliste zorg 
ik voor prachtige gelnagels, zodat u 
tot in de puntjes verzorgd bent 
tijdens de feestdagen!
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2 zussen delen dezelfde passie voor kinderspullen en alles wat daarbij komt kijken. 

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

Mon Bébé gaat

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

Kom dan zeker eens langs.

MON/BÉBÉ

verhuizen! 

Als we verder willen groeien, dan hebben we toch echt 
een grotere winkel nodig en die hebben we gevonden!  
Ons nieuw adres: Dorpstraat 36, 2950 Kapellen 

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontvangen in onze 
nieuwe winkel! Om de verhuizing zo vlot mogelijk te 
laten verlopen zullen wij tijdelijk sluiten. 

Onze huidige winkel gaan we ombouwen naar een 
Mon Bébé outlet. Deze zal vanaf dinsdag 18 december 
geopend zijn van 10.00 tot 17.00 en donderdag van 10.00 
tot 17.00 en om de week zaterdags van 11.00 tot 15.00. 

Hebben jullie vragen?  
Dan kan je ons steeds bereiken via e-mail: 
monbebeheide@gmail.com

De opening  

zal plaatsvinden  

op zaterdag  

15 december en 

zondag  

16 december



Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...



Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...



Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

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

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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Het grootste deel van het aanbod diepvries- of 
vriesvoeding bestaat uit vers vlees voor honden en 
katten. Het vermelden waard is hier de zogenaamde 
Barfvoeding, waarbij BARF staat voor ‘Bones And Raw 
Food’ of ook ‘Biologically Appropriate Raw Food’. 

Met dit voedsel grijpt men terug naar de natuurlijke 
gang van zaken: de hond stamt af van de wolf, en het 
voedingspatroon en de spijsvertering werkt voor elke 
hond precies zoals zijn wilde tegenhanger, de wolf. 

Verse diepgevroren natuurvoeding
  een must voor elke dierenliefhebber

Het ideale dieet voor de hond is dan ook rauw vlees 
en rauwe botten. Deze ingrediënten, supervers en van 
superieure kwaliteit, zijn het perfecte voer voor elke hond 
en zijn steeds meer ingeburgerd. 

U bent nog niet vertrouwd met vriesvoeding of vers 
vlees? Cats & Dogs maakt u graag wegwijs in dit verhaal. 
Ontdek vandaag nog wat wij voor u kunnen betekenen. 
Wij nemen graag de tijd voor u. 
Contacteer ons voor verdere informatie.

Van vers vlees voor de hond tot diepgevroren wormen of watervlooien voor vissen, vers uit 
het vriesvak en met zorg geselecteerde ingrediënten of bestanddelen maken het verschil. 

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03/385.23.04  |  kalmthout@dogside.be
 Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03/38.52.30  |  schilde@dogside.be
 Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03/633.26.41  |  sintjob@dogside.be



FONDUE

GOURMET

STEENGRIL

TEPAN YAKI

KAAS EN BREUGELSCHOTELS

RAADPLEEG ONZE EINDEJAARSFOLDER 
OP ONZE WEBSITE

WILD

BEREIDE GERECHTEN 

VERS VLEES, VLEESWAREN 

EN SALADES

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03 66630 00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website



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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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

“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”



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

snert
glühwein
herfst-
gerechten

•
•
•

CBD OLIE MEDIHEMP 
NU VERKRIJGBAAR BIJ KRISTALLENWERELD IN BREDA.

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 gecertifi ceerd 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 bij de Kristallen Wereld, 
Nieuwe Ginnekenstraat 21, 4811 NM Breda.

Info: 00316 424 50 658 of mooimo@gmail.com

Kristallen Wereld, Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda.
Info: 00316 424 50 658 of mooimo@gmail.com

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

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI



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



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. 

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

Voor uw  
bakbenodigdheden  
kan u bij ons terecht!

Bestel uw feestdesserts 
voor 15 december 2018!

Heeft u al 
winterbanden?

webshop: www.wheeloutlet.nl
werkplaats: Oudebaan 10, Wernhout 

06-12266631  |    WheelOutlet
Martijn_elst@hotmail.com



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, 

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.

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag  

09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Reinigen met osmosewater

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 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.

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

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons 
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan, 
en meer! Maar ook voor alle materialen i.v.m. OSMOSE bewassing.



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

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

Bestel tijdig uw gepersonaliseerde 
cadeau. Maar er zijn nog veel meer 
mogelijkheden in onze winkel. Kom 
langs, Gasthuisstraat 28, 2960 Brecht.

Extra open op zondag 23 december 
en maandag 24 december!

Betaling met res mogelijk!

Geboortelijsten 

Houten naamkapstok

Handdoek met tekst
Toilettas met naam

Cadeautjesmaand!!

Nachtlamp 
met naam





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.

MPD Service 
    aanhangers met een gunstig prijskaartje

Wat ooit begon als hobby liep voor Martijn Breugelmans uit op 
een goedlopend bedrijf in aanhangers. MPD Service in Sprundel 
verkoopt alle soorten aanhangers, eventueel geheel op maat 
en naar specifi eke wensen van de klant gemaakt. Ook voor 
reparaties en onderhoud is MPD Service het aangewezen adres. 

MPD Service levert aanhangers aan 
zowel particulieren als bedrijven: 
“We werken veel voor een grote 
aanhangerfabrikant uit België. 
Daarnaast halen we ook zelf 
opdrachten binnen. Iedereen kan hier 
terecht: mensen die een standaard 
aanhanger zoeken kunnen altijd 
een keuze maken uit minimaal 
25 aanhangers die hier rijklaar op 
voorraad staan. Maar we maken dus 

ook aanhangers geheel op maat. Bij 
de meeste dealers moet je uit een 
boekje kiezen, maar waar anderen 
stoppen gaan wij door. Zo hebben 
we wel eens een aanhangwagen 
van een reinigingsbedrijf dat asfalt 
schoonmaakte omgebouwd tot 
marktwagen. Die rijdt nu met 
groente en fruit rond. Je kunt het 
dus zo gek niet bedenken, of wij 
maken het.”

BRUISENDE/ZAKEN

MPD Service
In- en verkoop, onderhoud 

en reparatie van aanhangwagens

Korte Hei 15
4714 RD  Sprundel

06 50285659

www.mpdservice.nl

MPD sticker 130x50.indd   1 19-04-17   12:01

Korte Hei 15, Sprundel  |  mpd.service@icloud.com  |  www.mpdservice.nl  |  06-50285659

Turo-Turo  |  Heidestatiestraat 37, Kalmthout  |  03 344 91 07  |  www.turo-turo.be

Ontdek de 
Thaise en  
Filipijnse 
keuken

In onze eetgelegenheid 
kun je terecht voor 
Thaise en Filipijnse 
gerechten. Hier kun je ter 
plaatse van genieten of 
ervoor kiezen om er thuis 
lekker van te smullen!

Wat dacht je van 
lekkere verse noodles!

Thaise en 
Ook verkopen  we heerlijk hapjes uit de diepvries!
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KERSTMARKT ANTWERPEN
8 DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019
Het ideale gezinsuitje is al vele jaren het 
bezoeken van een Kerstmarkt. Wil je er echt 
even uit zijn, maar toch niet te ver van huis 
gaan? Misschien is Kerstmarkt Antwerpen, 
onderdeel van Winter in Antwerpen, dan 
wel de ideale optie. Gezellige kraampjes, 
sfeervolle verlichting, prachtige gebouwen, 
een schaatsbaan, noem het allemaal maar op. 
Kraampjes en stalletjes waar je de mooiste 
kerstspullen kunt kopen en is verdeeld over 
onder andere de Grote Markt, het Steenplein, de 
Suikerrui en de Groenplaats. Ook wanneer je wat 
wilt eten of drinken ben je op de goede plaats.

Wanneer: zaterdag 8 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019
Waar: Grote Markt, Antwerpen

DEURNE WINTERT 2018
7, 8 & 9 DECEMBER
Ons winterfestival kronkelt al meer dan 10 jaar 
als een lopend vuurtje door Deurne. Telkens 
slaan we onze tenten ergens anders op. Dit jaar 
is Park groot schijn aan de beurt.

Op vrijdag 7 december geven we de aftrap. 
Vanaf 18 u gaat de bar open en staan er 
heerlijke foodtrucks voor je klaar.
Om 19 u is het tijd voor een spectaculaire 
vuurshow van Sprookjes Enzo die de artistieke 
aftrap komen geven van het festival.

Op zaterdag trekken we dan vanaf 16 u alle 
registers open. Concerten, animatie, foodtrucks, 
een streekproductenmarkt, comedy, light my 
bike, een familievoorstelling, vuurlandschappen, 
een vuurshow, gratis schaatsen… tot 22 u valt er 
heel wat te beleven.

Zondag kan je dan in alle rust het park komen 
verkennen.

Wanneer: 7, 8, & 9 december
Waar: Park Groot Schijn, Deurne
Prijs: Gratis

CHALET PAULETTE WINTERBAR
7 T/M 30 DECEMBER
Op je 86ste nog een taverne uitbaten, 
het is niet iedereen gegeven, maar Paula 
Corthouts uit Brasschaat doet het wel!
Deze kwieke dame staat al ruim 50 jaar 
paraat voor de klanten van haar Taverne 
Oud Antwerpen. Over de naam van onze 
winterbar hoefden we dus niet lang na 
te denken. Het is een eerbetoon aan de 
dame des huize.

De winterbar Chalet Paulette zal geopend 
zijn gedurende vier weekenden in 
december, telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Sneeuw of een zalig 
winterzonnetje, we zijn op alles voorzien 
dankzij een transparante tent van 150m2 
die grenst aan de speeltuin van de zaak.
Het geheel wordt daar bovenop 
aangekleed als een waar “winter 
wonderland” en zo omgetoverd tot een 
sfeervolle plek waar je met familie, 
vrienden of collega’s kan samenkomen 
tijdens de gezelligste periode van het jaar.

Locatie: Restaurant Oud Antwerpen, 
Elisalei 55, Brasschaat
Aanvang: 7 t/m 30 december

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
HET XIIIDE WERK VAN ROB VANOUDENHOVEN
ZATERDAG 8 DECEMBER
Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.
Zijn eerste 50 jaar op deze planeet. Hem laten 
vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII 
stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en 
proberen te “overleven”. Over hoe zijn eigen 
programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn 
leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de 
steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en 
downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top 
en fl op. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 
jaren zijn geweest.
Aanvang: 20u (deuren open vanaf 19u30)
Tickets: 16€ vvk - 18€ kassa

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 16 DECEMBER
Maandelijks organiseert MIMUZE op zondag een 
JAMM SESSIE! Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 
18u mee te komen 'jammen' in de concertzaal van 
Mimuze te Kalmthout! Breng zeker uw instrument 
mee want alle muziekstijlen zijn welkom! Heb je zin 
om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te 
improviseren samen met andere muzikanten of kom je 
graag gewoon genieten van deze inspirerende muzikale 
avond?
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda
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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 !
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l a m p e n
s f e e r 
d e s i g n
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c o m f o r t
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t a p i j t e n
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WONEN950 M²

advertentie bruist nov.indd   1 5/09/2018   16:45:29

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
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ber e a l i s a t i e o 

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

interieur 
realisatie 
woning 
meubels 

tijdloos 
bijzonder 
inrichting 
bank
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CLEANING

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

CLEANING

  SERVICES

Cleaning Services
Antwerpseweg 34
B-2340 Beerse

T +32 (0)14 61 87 01
info@jscleaning.be www.jscleaning.be

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

Algemene schoonmaak van  
   bedrijven, toonzalen, traphallen, 
      scholen,… en ramenwas

BEL NU 

VOOR EEN 

GRATIS OFFERTE!

......
......

......
......

....

      
014 61 87 01

✆



Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

Medische pedicure Permanente make-up

Maak kans op één:

 
t.w.v. € 50,-

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

massage 
balans 
ontspanning 
maya 

olie 
genieten 
relax 
spier

Schelpheuvelstraat 5  2910 ESSEN
0485/979717  |  info@mayabalance.be
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voor een Zweedse massage
cadeaubon

We geven  
2 bonnen 

weg!
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www.esthetiQ.be

Like onze Facebook pagina voor meer informatie en acties!  

 EsthetiqEssen

Gelaatsverzorging van EsthetiQ

COSMETIQUE TOTALE komt op 
maandag 10 december langs

PERMANENTE MAKE-UP 
LINFINITY vrijdag 18 januari

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. 

70



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

www.esthetiQ.be

Bij 3 kuur behandelingen 

Bij 6 kuur behandelingen

-5%

-10%

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

- 10 %
op Youngblood make-up

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

ALLROUND TREATMENT light

€ 52,50 i.p.v. € 65,-
voor

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

Maak kans op één:

 
t.w.v. € 80,-

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

gelaat 
makeup 
huid 
behandeling 

murad 
gezond 
schoonheid
kuur

EsthetiQ  |  Oude Baan 12, Essen 
0032 (0)3 296 82 60  |  www.esthetiQ.be
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Allround Treatment Light

met een insluizing 
van het masker 
met ultrasound.
Tijdens de 
behandeling 
werken we met 
Dermalogica 
producten.
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