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

Bijna 5 jaar geleden startte ik met het 
Luxedy avontuur! De visie was erg simpel: 
prachtige juwelencollecties verzamelen die 
luxueus zijn én toch betaalbaar.

Vanaf het begin is het voornaamste doel 
om onze klanten te inspireren door het 
aanbieden van een aangename shopping 
ervaring. Wij leveren daarbij altijd 
uitstekende klantenservice, zowel online als 
in de winkel.

De - voornamelijk Belgische - juwelen-
collectie werd al snel uitgebreid met 
enkele hippe kledingmerken. Hier kiezen 
we steevast voor eigentijdse merken die 
comfortabel zijn en betaalbaar.

- Dorien Claes

Betaalbare 
én luxe 
fashion

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night

All-In Beauty

All-In Beauty   
Kapellensteenweg 393, 2920 Kalmthout   
0472/ 47 11 07  |  allinbeauty.info@gmail.com
All-In-Beauty-1384747258257419

Laat je eens goed en professioneel in de watten 
leggen bij het schoonheidssalon All-In Beauty. 
Nathalie De Ridder is zaakvoerder van het salon 
in de Kapellensteenweg.

“Tijd nemen voor je klant, luisteren, de juiste adviezen geven en 
de juiste behandeling aanbieden. Ik doe alles graag. Van 
massage, tot pedicure, ontharingen, gelaatsverzorging, gelnagels, 
wimperextensions, verven van de wimpers, wimper permanent, 
manicure. Kortom: heel het pakket.”  

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

Bij inlevering van deze bon, 
ontvang je nu 10% korting!

ACTIE!
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Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven je 
alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers volop 
door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij bruisende 
ondernemers als EsthetiQ en YG-Design, die ook deze maand vol 
enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze zomer 
gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine te kunnen 
voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het zonnetje of tijdens 
die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Brasschaat Bruist en Kapellen Bruist.

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

Inhoud
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VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

10 jaar YG-Design

Als zaakvoerder ben ik al mijn 
hele leven gepassioneerd door 
interieur en design. Vanuit die 
passie groeide het enthou-
siasme om een eigen zaak te 
starten die 100% maatwerk 
levert aan een goede prijs.

Werkwijze

We komen vrijblijvend bij de 
klant langs om de situatie te 
bekijken en op te meten. 
We bespreken de wensen  
van de klant, de indeling van 
de kasten, de verschillende 
mogelijkheden, opties en 
materialen aan de hand van 
stalen. Vervolgens worden er 
3D ontwerpen gemaakt en 
bijhorende offerte(s) die nadien 
terug bij de klant bekeken en 
besproken worden.

Buitenkeukens

Toen in 2011 de vraag kwam 
van enkele klanten of ik geen 
buitenkeuken op maat kon 
maken, ontstond het idee om 
een eigen collectie 
buitenkeukens te ontwerpen 
en volledig in eigen atelier te 
maken. Het design en de vele 
personaliseringsmogelijkheden 
maken elke YG-Design buiten-
keuken uniek. Via een online 
configurator stelt U in enkele 
clicks uw unieke buitenkeuken 
samen en kent U meteen de 
prijs.

Webshop

Op de webshop vindt U tal 
van leuke decoratie artikelen, 
een collectie handgrepen en 
accessoires voor keuken, 
dressing,  bureau- en TV 
meubels.

www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens
“Wij zoeken samen met de klant 
    naar zijn of haar persoonlijke perfecte maatkast”

YG-Design uit Kalmthout specialiseerde zich 10 jaar geleden In het ontwerpen, 
vervaardigen en plaatsen van maatkasten. Van een TV meubel tot de volledige 
zolderinrichting. Een badmeubel, keukenrenovatie, of een kast onder de trap, alles 
wordt in eigen atelier op maat gemaakt. We plaatsen over gans Vlaanderen.
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win Bruisende 

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven je 
alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers volop 
door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij bruisende 
ondernemers als EsthetiQ en YG-Design, die ook deze maand vol 
enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze zomer 
gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine te kunnen 
voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het zonnetje of tijdens 
die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Brasschaat Bruist en Kapellen Bruist.

VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299



STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Keramische vloertegels 
of natuurstenen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
“parketvloer kiezen”-fase, 
dan bent je bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren.

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?

Met een grote groep? Dan kunt u terecht in onze feestzaal (max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p. all-in! 
Beauvoislaan 104, Kalmthout  |  03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be  |  www.denbosduin.be

Kom gezellig eten in 
het groene Kalmthout!

14 aug Mosselen a volente 22€ p.p.15 aug Luxe Moederdag ontbijt om 10 uurvanaf 13 uur serveren we ons Moederdagmenu 32€16 aug Mosselen a volente 22€ p.p.
17 en 18 aug tussen 14:00 - 17:00Alle cocktails 5 euroVerdere details facebook, instagram en website

Reserveer
op tijd!

10 - 11 juli
10 - 11 juli

Plateau de fruits de mer 

Gamba's, coquilles, kreukels, 

krabbepoten, mosselen, oesters 

en garnalen

incl. halve kreeft 

49,50€ p.p.

Reservatie verplicht

Dit weekend ook kreeft te 

verkrijgen op reservatie voor  

9 euro per 100 gr.

10 - 11 juli
Zeevruchten

BosduinBosduinBosduin10  jaar
ZeevruchtenZeevruchten

festival

Reservatie verplicht



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win
Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

Like dan 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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.be

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

IETS MEER 
PRIVACY?
Glasgordijnen of vitrage gordijnen behoren 
tot de klassieke raamdecoratie.

Hun functie is het afschermen van de inkijk, 
zonder het uitzicht naar buiten te 
belemmeren. U krijgt zo privacy zonder dat 
u het gevoel hebt dat u opgesloten zit.

Bovendien hebben glasgordijnen een 
verzachtende invloed op de sfeer in de 
kamer.

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!

BEN JIJ OOK ZO BENIEUWD NAAR HET RESULTAAT? 

KOM DAN EENS EEN KIJKJE NEMEN!

OP VAKANTIE VAN 8 JULI TOT 26 JULI. OP 26 JULI ZIJN WE WEER OPEN!

Vernieuwd
terras!

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

LEKKER 

GEWOON, 

GEWOON 
LEKKER

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime porties!  
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! En voldoende,  
gratis parkeerruimte. 

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse vleesgerechten. 
Naast onze menukaart hebben wij altijd 4 à 5 suggesties voor u en 
de producten waar wij mee werken zijn altijd vers.



Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- 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 
 
Heb je geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kan je  
deze huren?  
Je kan deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand 
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Vanaf nu beschikken wij over  
2 koelaanhangwagens.  
Namelijk 2 formaten: eentje van 7 m³ 
en eentje van 5,25 m³

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.

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

- werkt op 220V netstroom 

Vraag 

vrijblijvend 

uw offerte 

aan

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be

Sinds een paar maanden is het interieur 
aangepast aan deze Tijd. De stoelen en tafels 
zijn vernieuwd zodat iedereen nog wat 
lekkerder kan blijven natafelen. Een leuke 
lange bank en wat robuuste leren stoelen 
zorgen voor een luxe en comfortabele 
uitstraling. 

Daarnaast is er nieuwe verlichting 
opgehangen die zorgt voor een warme sfeer 
in de avond. Ook is er een mooi terras waar je 
in de zomer heerlijk kunt vertoeven met een 
drankje, lunch of diner. Aan de ouderen wordt 
ook gedacht. Van dinsdag tot en met zaterdag 
wordt er ‘s middags tussen 12.00 en 14.00 
uur een 3-gangen seniorenmenu geserveerd 
voor € 10,- p.p.. Een kopje soep vooraf, daarna 
vlees, groente en aardappelgarnituur en 
afsluitend met een dessert.
Oftewel een leuke zaak om eens binnen 
te lopen.

BRUISENDE/ZAKEN

Mark en Josephien runnen al meer 
dan 20 jaar Eetcafé “De Tijd” aan 
de Antwerpseweg in Rijsbergen. 
Een eetcafé met feestzaal waar je 
terecht kan voor koffi e, lunch, diner, 
feesten, vergaderingen of gezellig 
wat komen borrelen. 

Al meer dan 20 jaar Eetcafé “De Tijd’’

Josephien en Mark Bogers  |  Antwerpseweg 24, Rijsbergen  |  076 5968030  |  www.detijd-rijsbergen.nl
15



DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

Smakelijk genieten

De Lodge ligt aan de voet van 
Natuurgebied ‘Landgoed Visdonk’, 

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

een natuurlijke omgeving genieten 
van een heerlijke lunch of een 

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

Visdonk komt u helemaal tot rust.

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

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

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

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

bij Lodge Visdonk
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MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte  |  0164 315560  |  mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl

Wie zich na een drukke werkweek eens goed wil 
uitleven, vindt in het Multifunctioneel Centrum 
De Biezen ongetwijfeld zijn keuze. Sporten, 
petanquen, repeteren of gewoon gezellig iets 
drinken? In de Biezen in Putte is iedereen welkom!

Op zoek 
naar een 
hobby?

KBO-PUTTE  
MIDZOMER FEEST
3 AUGUSTUS 2019

Diverse activiteiten zoals 
een fietstocht, een bingo  

en een barbecue!

Kom je ook graag  
sporten of de sfeer opsnuiven 

van het Multifunctioneel 
Centrum De Biezen in Putte? 

Spring er even binnen of 
bezoek dan zeker  

www.cafedebiezen.nl

“Mensen komen niet 
enkel om hun hobby 
uit te oefenen, maar 

ook omdat ze het hier 
fijn vinden. Dat maakt 

me heel erg trots.”

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

Het is weer tijd voor 
zomer aanbiedingen!

Ondanks de wegenwerken blijven wij steeds goed bereikbaar, 
volg onze wegwijzers. 

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

Onze Zomerfolder terug in je brievenbus met extra acties 
en knipbonnen met gratis artikels. 

(raadpleeg de website)

BARBECUE, VERS VLEES, VLEESWAREN EN MEER!



Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

Kleding: Kortingen tem -50% of leuke ronde prijsjes
Autostoelen, leuke baby- en kinderspullen 
aan ronde prijsjes

SOLDEN!

Wil je ons assortiment zien in onze 
winkel? Je bent welkom bij BB-box! 
Gasthuisstraat 28, 2960 Brecht.

Kleding 0-10 jaar, 
babyartikelen, 

speelgoed, leuke 
cadeau spulletjes, 
gepersonaliseerde 

cadeautjes
En nog veel 

meer!

Kijk, bestel of 
reserveer je  

liever online? 
www.bb-box.be

Verzorgde 
voeten

Wellness & Beauty Salon Eunice
Baan 3A, Wuustwezel  |  +32 465197378

Eelt, ingegroeide nagels, 
likdoorns of kloven? Wij 
bieden een heerlijk reinigend 
voetbad, daarna worden 
oneffenheden en pijnlijke 
plekken behandeld, uw nagels 
worden geknipt, gevijld en 
verzorgd, waarna uw voeten 
heerlijk verwend worden met 
een speciale voetencréme.

Leuk strand- of zandbak speelgoed QUUT

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

Jessica van de Kasteele

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

ZONDAG 
29/09
2019

Brides, Bubbles & Celebrations
12.00 - 17.00  |  GRATIS ENTREE

Stadsschouwburg De Maagd  |  Bergen op Zoom

Win o.a. een bruidsjurk, bruidsboeket of sieraden

Inmiddels kunt u al bijna 5 jaar op onze service en 
kwaliteit rekenen op het gebied van bruidsmode. Om 
dit heuglijke feit te vieren organiseren wij een groots 
bruidsevent in Stadsschouwburg! 
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 AGJE UIT
ZOMER VAN 
ANTWERPEN

D

ZOMER VAN ANTWERPEN is een 
uitbundig, cultureel zomerfeest dat 
in juli en augustus op de meest 
onverwachte plekken opduikt en 
voelbaar is in heel de stad.
Het programma bestaat uit erg 
uiteenlopende voorstellingen, vaak 
gratis en toegankelijk voor een 
breed publiek van alle leeftijden. 
Verwacht het mooiste theater, 
muziek uit alle windstreken, fi lms in 
de openlucht en het beste uit het 
internationale circus. Terugkerende 
elementen zijn openluchtbioscoop 
‘Cinema Urbana’, de prachtige 
circussen onder het thema ‘Circus 
& Zomerbar’, humoristische en 
fascinerende theatervoorstellingen 
binnen het concept ‘Theater & Zo’, 
en ‘Muziek in de Wijk’. 
Meer informatie op www.zva.be

In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN WARNER PREVOO
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK is het 
indringende verhaal van kankerspecialist 
Warner Prevoo die zélf longkanker krijgt. 
Hij vertelt open, eerlijk en met humor 
over zijn ziekteproces. Nu hijzelf patiënt 
is, wordt Warner geconfronteerd met de 
andere kant van kanker. De kant van de 
patiënt die ook vader, geliefde, vriend en 
collega is. De ziekte verandert zijn blik op 
kankerpatiënten voorgoed, evenals de 
vitale nuchtere manier waarop hij met 
tegenslagen omgaat: er is niets meer te 
verliezen, dus wat kan je nog gebeuren?
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK 
van WARNER PREVOO is te koop
voor € 12,99.

Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO
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www.kalmthout.be

Kalmthout maakt zich op voor een onvergetelijke zomer

Tijdens de zomermaanden valt er in Kalmthout weer 
heel wat te beleven. Vier je vakantie in eigen land? 
Zak dan zeker eens af naar het marktplein en pik 
een van de talrijke festiviteiten mee! 

Zo wordt het marktplein van 10 tot 28 juli 
omgetoverd tot een gezellig zomerterras 
voor jong en oud. Bekende coverbands en 
artiesten zoals De Bonanza’s, Barbara Dex en 
Jelle Cleymans zetten Kalmthout ‘s avonds in 
lichterlaaie tijdens gratis marktconcerten – 
figuurlijk welteverstaan. Daarnaast organiseert 
MarktKafee ook drie seniorennamiddagen 
met kaarten of oude volksspelen, een 
kindernamiddag én een afterwork. 

Op zaterdagen gaat de wekelijkse markt 
gewoon door op het marktplein. Eind juli komt 
daar nog de ‘grote kermis’ bij. Even uitblazen 
kan op het grote kermisterras, mét live 
muziek van lokale bands zoals Pink Cadillac. 
Keuvelen met een lekker drankje in de hand 
kan trouwens ook in de sfeervolle setting van 
Flying Pig. Even een gezellig moment beleven 
met vrienden terwijl je een lekker hapje 
‘streetfood’ verorbert? Je bent sowieso aan het 
juiste adres. 

Tot slot is er nog Fiesta Tropical, voor 
iedereen die geniet van zuiderse sferen. 
De opzwepende muziek van Belle 
Perez en team Latino doen de zomerse 
temperaturen in augustus ongetwijfeld 
nog een graadje of tien stijgen! 
Het volledige zomerprogrammatie vind 
je via de ‘Uit in Vlaanderen’-databank. 

www.uitinvlaanderen.be

Tijdens de zomermaanden valt er in Kalmthout weer 
heel wat te beleven. Vier je vakantie in eigen land? 
Zak dan zeker eens af naar het marktplein en pik 
een van de talrijke festiviteiten mee! 

gemeente/Kalmthout

Lukas Jacobs
burgemeester
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.com 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.be 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/be
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www2.lancome.com/ 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/be 

seasonFestival

10

11

12

9
8

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.



Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091 
info@ecoflames.be  |  www.ecoflames.be

Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar 
ook gezelligheid uitstraalt? Dan 
moet u bij Ecoflames zijn. We zijn 
gespecialiseerd in de verkoop 
en installatie van diverse soorten 
kachels en haarden in alle stijlen.

Blader door onze website en ontdek 
ons zeer uitgebreid aanbod kachels 
en haarden met verschillende 
verbrandingsmethoden.  

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst 
u meer informatie? Aarzel niet, kom 
eens langs of neem contact op.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u terecht voor alle types kachels.  
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en gaskachels, hout- en 
gashaarden en elektrische sfeerverwarming.

Lefever Vastgoed | 0497459410  | nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Deze 4 eigendommen 
werden binnen de 
week verkocht door 
Lefever Vastgoed!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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www.esthetiQ.be
Like onze Facebookpagina voor meer informatie en acties! 

 EsthetiqEssen

Naarmate de jaren verstreken,  
wist ik ook steeds beter 
wat ik 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 aan 
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.

Wilt u graag eens zien wat EsthetiQ kan 
betekenen voor uw huid? EEN INTAKE 
IS GRATIS en online te boeken.

Gelaatsverzorging van EsthetiQ
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. 

Oude Baan 12, Essen 
0032 (0)3 296 82 60 
www.esthetiQ.be

Droge huid
Pigmentatie

Gevoelige huid
Acne

Rosacea

Heeft u hier ook last 
van? Wij hebben de 
juiste behandelingen 
om uw huid te 
verbeteren!

COSMÉTIQUE TOTALE
EsthetiQ klanten verdienen enkel het beste, 
daarom is er een samenwerking van start gegaan 
met Cosmétique Totale. Sinds 2004 zijn ze 
uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van 
hoogwaardige medische behandelmethoden voor:

- Definitief ontharen
- Couperose
- Pigmentvlekken
- Ouderdomsvlekken
- Huidverjonging / Rimpelbehandeling
- Huidverstrakking
- Littekenbehandeling
- Kalknagels
- Striae

LICHAAMSBEHANDELING
U kunt nu ook bij ons terecht voor een complete 
lichaamsbehandeling. Dit houdt in: peeling, massage met 
olie/bodylotion en een heerlijke gezichtsbehandeling.
Hierbij maken we gebruik van het merk Apoem op basis 
van aromatherapie en fythotherapie cruelty free vegan en 
99% aan werkstoffen.

Nieuwe medewerkster die werkt met het merk Faby, 
Manicures worden tegenwoordig uitgevoerd door een 
nieuwe medewerkster die gebruik maakt van het merk Faby. 
Dit is 100% vegan en 100% halal bio-sourced. 
Kortom, kwaliteit gegarandeerd!

Gedurende de zomer open

Cosmetique  

TOTALE dagen:

maandag 9 september 

---

Linfinity permanente 

make-up 

vrijdag  

27 september
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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken op je eigen tempo. 
Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 

een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

Voor deze en meer goeie 
vakantietips ga je naar
Kristof Holidays.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kan gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

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

Alles voor  
de creatieve  
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat!  
 
In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be

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

www.hanae.be  |  info@hanae.be

Hanaé biedt u een stralende verzorging voor gans 
uw lichaam met enkel professionele producten van 
biologische oorsprong.

De verzorgingen van Hanaé zijn toepasbaar op elk 
huidtype: van een normale droge huid tot een vette 
acné huid. Zelfs mensen met voor- en nazorg bij 
dermatologische, esthetisch-plastische ingrepen 
zullen een positief resultaat ervaren. Fijne lijntjes, 
rimpels, littekens alsook elasticiteitsverlies wordt 
bestreden/tegengewerkt. Het resultaat: de huid 
wordt steviger en gezonder.

Gelaatsverzorging  |  Lichaamsverzorging 
 Epilatie  |  Pedicure  |  Manicure  |  Make-up

Schoonheids-
instituut 

Hanaé
Regel je          bij mij!
Mijn prijzen zijn steeds ‘all inclusive’. Veel lokaal opererende verhuurders lokken je met erg lage 
prijzen, maar eenmaal ter plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene al 
onduidelijker dan de andere. Bij reisbureau Kristof Holidays hoef je daar niet 
voor te vrezen: ik werk met een alles-inclusief-prijs, dus zonder bijkomende
kosten. Bovendien is ook de franchise (het eigen risico) op de omnium-
verzekering en diefstalverzekering terugbetaalbaar.

KRISTOF/HOLIDAYS

DE BESTE
DEALS

VIND JE
BIJ KRISTOF!

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

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

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

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

Kwaliteit tegen  
een scherpe prijs, 

dat is waar je  
bij Boxspring  

Etten-Leur voor  
aan het juiste  

adres bent. 
Eigenaar Peter 

Adams vertelt...

Voor een goede nachtrust

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

MPD Service 

MPD Service in Sprundel verkoopt alle soorten aanhangers, 
eventueel geheel op maat en naar specifieke wensen van de 
klant gemaakt. Voor zowel particulieren als bedrijven.

aanhangers met een gunstig prijskaartje

INKOOP EN VERKOOP
ONDERHOUD EN 
REPARATIE VOOR ALLE 
AANHANGWAGENS

Korte Hei 15, Sprundel 
mpd.service@icloud.com

06-50285659  |  www.mpdservice.nl

Ook voor 
reparaties en onderhoud!

Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  076 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online, (via bestelformulier) betaal via 
IDEAL en ontvang een code waarmee je het vlees uit onze automaat kunt halen! 

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMET 
compleet 

de luxe voor

€ 16,-

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online, (via bestelformulier) betaal via 

Bestel eenvoudig je vlees online
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Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

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

Wilt u meer informatie?
Voor een afspraak kunt u mij bereiken 
via e-mail, telefonisch of bij natuurwinkel 
Margriet. Info bekomen op de Achter D’Hoven nr. 11 
te Wuustwezel. Tegen een vergoeding kan ik ook bij u 
thuis langskomen.
Bezichtig de nieuwe website: wshmc-wuustwezel.be 
Heeft u vragen? Bel dan gerust!

Eén massage per maand is goed voor uw 
gezondheid en leven.
Iedereen, jong en oud, is welkom voor een professionele 
massage bij mij. Mijn handen ontstressen, zorgen voor 
een goede doorstroming, versteviging van de spieren en 
een deugddoend gevoel. Mijn positieve energie en 
motivatie reflecteren op uw gezondheid.

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

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

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.

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

De Melkfabriek
Bruinevisstraat 32

4611 HJ Bergen op Zoom (NL)

+31 164 213 805
info@easyspaces.nl
www.easyspaces.nl

BEHANDELRUIM
TE

ALL-IN
CLU

SIV
E

495,-

v.a
.

Wat is all-inclusive huren?

U huurt bij Easyspaces niet 
alleen de behandelruimte, u 
kunt daarnaast gratis 
gebruik maken van de WiFi, 
de vergaderruimtes, koffie en 
thee. Alle servicekosten en 
overige huisvestigingskosten 
zijn verrekend bij de huur. Er 
worden dus GEEN extra 
kosten in rekening gebracht.

Behandelruimte te huur voor (para)medische bedrijven

TE H
UUR
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www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties

TheShirtFactory be 
KIES VOOR DUURZAAMHEID 

• 
Steeds meer merken maken in een groot deel van hun 
assortiment al gebruik van bio-katoen en fairtrade. Ze passen 
de productieprocessen aan, om zo meer en meer in te staan 
voor een betere toekomst en goede werk-omstandigheden. 

Koploper op dit gebied is het merk Neut r él I@ 
Certified Responsibility'"' 

Wilt u meer weten hoe wij u verder kunnen helpen? 
Kom vrijblijvend langs, maak een afspraak of bezoek eerst onze website. 

i.v.m. jaarlijks verlof 
gesloten van 03 tot 22 augustus 

THSHR, 
1FCTRY 

Al!VANAf ÉEN 
STUK MOGELIJK Vaartstraat 58, Essen 1 03 667 1615 I info@theshirtfactory.be 



Ben je tijdens je vakanties op Ibiza helemaal verliefd geworden op het prachtige eiland? 
En heb je sindsdien nog maar één droom... een eigen huis kopen op Ibiza? Bruist geeft 

tips waar je op moet letten bij het kopen van een huis op het mooie eiland.

Dr� mhuis
gezocht

KEN DE REGIO WAAR JE HET HUIS WILT GAAN KOPEN  
Voordat je een huis koopt, is het verstandig dat je de regio goed 
kent. Let bij het kopen van het huis ook op de afstanden tot de 
belangrijkste uitvalswegen en luchthavens. Zijn er winkels in de 
buurt en eventueel scholen en zijn deze goed te bereiken met het 
openbaar vervoer? Het is ook heel belangrijk dat jullie je thuis 
voelen in de omgeving. Ergens wonen is niet hetzelfde als op 
vakantie gaan en het is belangrijk dat jij je daarvan bewust bent. 
Huur eerst een tijdje een huis in de regio waar je wilt wonen 
voordat je tot kopen overgaat. 

WAAR VIND IK EEN HUIS? Er zijn ontzettend veel websites 
waarop je woningen op Ibiza kan vinden. Het nadeel is dat het 
merendeel in het Spaans is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
Op deze websites staan namelijk woningen met hele duidelijke 
foto’s en vaak kun je door een account aan te maken je favoriete 
woningen opslaan. Check deze websites voor jouw eigen 
droomhuis: www.yaencontre.com, www.idealista.com, 
www.enalquiler.com.

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

BRUIST/TIPS

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fi scaal nummer, dat door de Immigratiedienst 
wordt uitgegeven, staat voor ‘Número de 
Identidad de Extranjero’. Je hebt dit nummer ook 
nodig wanneer je een Spaanse zorgverzekering 
wil afsluiten, een bankrekening wil openen of 
wanneer je bijvoorbeeld wil gaan werken.

SPAANSE BANKREKENING
Wanneer je een huis wil kopen op Ibiza, heb je een 
bankrekening nodig bij een Spaanse bank. Als je 
een tweede huis gaat kopen en dus waarschijnlijk 
ingeschreven blijft in Nederland, open je een niet-

residenten rekening. Ga je echt emigreren 
naar Ibiza en woon je dus offi cieel niet 
meer in Nederland? Dan open je een 
residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE 
IN Er zijn diverse (Nederlandstalige) 
dienstverleners in Spanje die jou kunnen 
bijstaan bij het kopen van een woning, zoals 
boekhoudkantoren, makelaarskantoren of 
advocatenkantoren. Het is zeer verstandig 
om je koopcontract altijd te laten nakijken 
door een advocaat.
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VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

10 jaar YG-Design

Als zaakvoerder ben ik al mijn 
hele leven gepassioneerd door 
interieur en design. Vanuit die 
passie groeide het enthou-
siasme om een eigen zaak te 
starten die 100% maatwerk 
levert aan een goede prijs.

Werkwijze

We komen vrijblijvend bij de 
klant langs om de situatie te 
bekijken en op te meten. 
We bespreken de wensen  
van de klant, de indeling van 
de kasten, de verschillende 
mogelijkheden, opties en 
materialen aan de hand van 
stalen. Vervolgens worden er 
3D ontwerpen gemaakt en 
bijhorende offerte(s) die nadien 
terug bij de klant bekeken en 
besproken worden.

Buitenkeukens

Toen in 2011 de vraag kwam 
van enkele klanten of ik geen 
buitenkeuken op maat kon 
maken, ontstond het idee om 
een eigen collectie 
buitenkeukens te ontwerpen 
en volledig in eigen atelier te 
maken. Het design en de vele 
personaliseringsmogelijkheden 
maken elke YG-Design buiten-
keuken uniek. Via een online 
configurator stelt U in enkele 
clicks uw unieke buitenkeuken 
samen en kent U meteen de 
prijs.

Webshop

Op de webshop vindt U tal 
van leuke decoratie artikelen, 
een collectie handgrepen en 
accessoires voor keuken, 
dressing,  bureau- en TV 
meubels.

www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens
“Wij zoeken samen met de klant 
    naar zijn of haar persoonlijke perfecte maatkast”

YG-Design uit Kalmthout specialiseerde zich 10 jaar geleden In het ontwerpen, 
vervaardigen en plaatsen van maatkasten. Van een TV meubel tot de volledige 
zolderinrichting. Een badmeubel, keukenrenovatie, of een kast onder de trap, alles 
wordt in eigen atelier op maat gemaakt. We plaatsen over gans Vlaanderen.
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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 

STEAKDAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Heerlijk genieten!

’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Artisanale zuivelproducten  
recht van bij de boer!

Hoeve-ijs

Hoeve-winkel

Traiteur

NED

BELGIE

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

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!

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



EEN LUISTEREND OOR
Niets is zo intens als sterven. Daarom houden ze bij Begrafenissen 
De Wilg rekening met de persoonlijke wensen van de overledene 
en nabestaanden. Deze wensen staan centraal bij het regelen van 
de uitvaart. Op deze manier wordt er gezorgd voor een waardig 
afscheid.

VOLLEDIGE ONTZORGING
Wanneer er een dierbare is overleden, staat Begrafenissen De 
Wilg u bij met een breed scala aan diensten. Zij bieden advies 
bij het maken van keuzes voor de uitvaart, de bloemen en 
grafstukken. Ook kunnen zij de nazorg verzorgen. In overleg met 
de nabestaanden kan de uitvaart tot in de kleinste details worden 
verzorgd. U kunt bij Begrafenissen de Wilg rekenen op volledige 
ontzorging.

WANNEER UW WERELD STILSTAAT
Bij het overlijden van een dierbare staat uw wereld even stil. Bij 
Begrafenissen De Wilg vindt u op dat moment de steun die u nodig 
heeft. Zij staan u bij vanaf het allereerste moment na het overlijden. 
Zo verzorgen ze het overbrengen van de overledene naar hun 
funerarium in Wuustwezel. Vervolgens wordt u bijgestaan tijdens 
alles wat er maar moet worden geregeld. Op deze manier bieden ze 
u een houvast tijdens deze moeilijke periode.

De begrafenisondernemers en uitvaartplanners van Begrafenissen 
De Wilg staan dag en nacht tot uw dienst. Na een eerste telefonisch 
contact komen ze aan huis om alle regelingen te treffen.

Steun tijdens een 
emotionele periode

Een overlijden van een dierbare is altijd een zeer ingrijpende 
gebeurtenis. Het is een emotionele periode, waarin u ook 

nog eens een hoop moet regelen. De begrafenisondernemers 
en uitvaartplanners van Begrafenissen De Wilg zijn er voor u 
tijdens deze zware tijd. Zowel voor, tijdens als na de uitvaart 

staan zij u bij tijdens uw verdriet.

Dorpsstraat 23, Wuustwezel 
03 256 82 40  |  0487 62 19 02 
begrafenissendewilg@scarlet.be 
www.begrafenissendewilg.be

VOOR

BUDGET-

VRIENDELIJKE 

BEGRAFENISSEN  

EN CREMATIES



Hoge kwaliteit laminaatvloerenHoge kwaliteit laminaatvloeren

De laminaatvloeren van de Parket en Laminaatwinkel zijn van 
uitstekende kwaliteit. De vloeren zijn niet alleen stevig en sterk, 
maar bovendien slijtvast. Zelfs met minimaal onderhoud gaat uw 
laminaatvloer van de Parket en Laminaatwinkel vele jaren mee. En 
omdat wij een grote collectie laminaatvloeren hebben, vindt u altijd 
wel een hoogwaardige vloer die aan uw eisen, wensen en 
verwachtingen voldoet.

De Parket en Laminaatwinkel is offi ciële kerndealer van Quick-Step. Dit 
betekent dat wij de volledige collectie laminaatvloeren, plinten en 
ondervloeren van dit gerenommeerde merk voeren. Wilt u een Quick-Step 
laminaatvloer aanschaffen voor uw woning of bedrijfspand? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag de perfecte laminaatvloer te 
vinden en kunnen deze vloer bovendien vakkundig, nauwkeurig en snel 
voor u leggen.

pvc 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

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

BEZOEK ONS OP 
SPECIAL SUNDAY
VOOR EEN SMAKELIJKE SUNDAY ROAST 

SHARED DINNER VAN € 22,50 VOOR € 15,- P.P.!

RESERVEREN WORDT AANGERADEN 
VIA 0031 - 765 251 100

ZONDAG 21 JULI 
BREDA

Vol = vol. Deze aanbieding geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen, acties of 
arrangementen. Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ADV_BRUIST_SPECIAL-SUNDAY_162x162_NL_v2.indd   1 12/06/2019   15:36
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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

MADISON!

Zaak over te nemen
voor info bel: 

0485/72.90.23
7 SEPTEMBER '19

2e editie van

Formules:
1: 2 stuks vlees + groentebuffet à volonté
2: 3 stuks vlees + groentebuffet à volonté
3: 4 stuks vlees + groentebuffet à volonté

Keuze uit: worst, brochette, ribbekes of 
kipfilet. Betalingen dienen te gebeuren  
voor 7 augustus 2019

€ 16
€ 19
€ 22

Kapellensteenweg 248, Kalmthout 
03 501 51 39
www.frituur-mikeysplace.be

Dagelijks staat ons team 
garant om u de beste 

kwaliteit met dagdagelijks 
verse producten en een 

snelle service voor te 
schotelen. Wij hebben 
voor u een uitgebreid 

pallet en zijn 7 dagen per 
week geopend. Een zaak 

met verzorgd interieur 
en een rustgevende 

tuin (120 zitplaatsen) 
met speeltuin voor de 

allerkleinsten.

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

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

Indien u niet aan 100 personen komt, komt er een opleg van € 75,- voor 
de foodtruck. Als u meer dan 100 personen hebt valt deze kost weg.

Onze eigen foodtruck!

Voor alle info: 0468 35 99 50

B&B Keukenhof,

B&B Keukenhof
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel
+ 32 (0) 479 339 356
keukenhof@keuken.com  |  www.keukenhof.be

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

• Een plek om zich te laten masseren met wellness-
magneten (Energetix).

• Een ruimte die beschikbaar is voor een besloten ontbijt, 
lunch of borrel (bij mooi weer eventueel in de tuin).

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem gerust eens 
contact op met gastvrouw Hellen. Altijd bereid om met u 
mee te denken. Voor u, uw gasten of wanneer u zelf 
verdeler wilt worden van Energetix.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

B&B Keukenhof in Wuustwezel is niet 
alleen een bijzondere Bed & Breakfast op 
een prachtige locatie, maar het is ook:

zeer veelzijdig!



MOERKANTSEBAAN 22 - 2910 ESSEN
0499/19.05.68   ENKEL OP AFSPRAAK

# KEE
NAILS & WAX

Een eerlijke & lekkere keuken
‘‘Langs de ene kant bieden we in ons restaurant Vlaamse 
en Italiaanse klassiekers aan, maar u kunt in de loop van 
de dag ook komen smullen van een pannenkoek, wafel 
of koffi e met appelstrüdel. In het weekend serveren we 
lunchgerechten en in onze bistro kunt u natuurlijk ook van 
ons huisbereid ijs smullen dat u kent van onze ijssalon.” 

Wijn proeven, wijn kopen
“We creëerden ook een speciale wijnhoek. Hier kunnen 
de klanten steeds enkele wijnen proeven, die zij bij ons 
ook kunnen kopen. Bistro Tutti is een erkend smaakpunt 
van Het Wijnhuis. Zo bieden wij lekkere wijnen uit alle 
windstreken aan.”

Openingstijden: 
Wo, Do & Vr vanaf 17u. Za & Zo vanaf 11u.

Bistro Tutti  |  Stationsstraat 107, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  |  www.bistrotutti.be  |  info@bistrotutti.be

Het lekkerste ijs van Essen en ver daarbuiten
Een kenmerk van ons ambachtelijk ijs is dat het dagelijks, 
met de meeste zorg, vers wordt bereid. Hiervoor gebruiken 
we uiteraard enkel de beste grondstoffen die we zoveel 
mogelijk plaatselijk en biologisch proberen in te kopen. 
We bieden dagelijks een waaier van smaken aan, zowel de 
klassiekers als enkele nieuwigheden.

IJsmobiel, taarten & lammetjes 
Had u graag een ijstaart met uw favoriete ijssmaken? Een 
taart met eigen foto of afbeelding? Misschien een ijslam? 
Wij helpen u graag! Daarnaast hebben wij ook nog een 
ijsmobiel! Wij maken wekelijks ons vaste rondje maar zijn 
ook te huur op locatie, voor een verjaardagsfeest of bruiloft 
bijvoorbeeld. Geschikt voor ieder excuus wat u kunt verzinnen!

Elke dag tot uw dienst
Van april tot september zijn wij elke dag open. 
Check de website of Facebook voor de openingstijden.

ROMA  |  Stationsstraat 115, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  |  info@roma-ijs.be  |  www.roma-ijs.be
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FEESTEN IN HET STADSPARK
6 & 7 JULI
Naar jaarlijkse gewoonte kan je de Vlaamse 
Feestdag vieren tijdens het grootste gratis 
tuinfeest van Antwerpen en dat in het hart 
van de stad. Het Stadspark wordt omgetoverd 
tot een zomerse en groene oase. Iedereen is 
welkom om tijdens dit gratis festival mee te 
feesten, dansen en genieten.

Zaterdag 6 juli kun je helemaal losgaan vanaf 
16:00 uur. Dan draaien de tofste DJ's zoals 
Danga en Discobar Galaxie.
Of kom zondag naar de opening van de 
rommelmarkt in 't Stadspark door Goegekregen.
Geniet van poëzie of eet lekker iets bij een van 
de foodtrucks die aanwezig zijn.

Kijk voor het volledige programma op:
www.districtantwerpen.be/feesteninhetstadspark

Waar: Stadspark Antwerpen
Aanvang: 6 & 7 juli
Tickets: Gratis toegang

SJOCK 2019
12 T/M 14 JULI
Het Sjock festival vindt jaarlijks plaats in het 
begin van juli in de Kempense plaats Gierle. 
De eerste edities gingen door in de "hof van de 
pastoor". De huidige edities vinden echter plaats 
op gemeentelijke terreinen in de Poeyelheide. 
Het Sjock festival is sinds 1976 een geslaagd 
festival concept voor alternatieve muziek in 
België!

Benieuwd naar de line-up van dit toffe festival? 
Kijk dan eens op www.sjock.com

Waar: Gierle
Aanvang: 12 t/m 14 juli
Tickets: Zie website

KLASSIEK IN HET PARK
13 JULI
Een uniek openluchtconcert op een 
prachtige locatie. Zaterdag 13 juli 
brengen we het beste uit de beroemde 
opera ‘Carmen’ van Georges Bizet 
met een unieke groep talenten. Al 
onze vocalisten en huisdirigent Robert 
Groslot zijn laureaten geweest van de 
prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. 
Samen met ‘The Groslot Gala Orchestra’ 
en het koor ‘Fine Fleur’ belooft het een 
bijzondere zomeravond te worden!

Traditioneel zetten we weer alle stoelen 
aan de kant na het hoofdprogramma en 
zetten we op onze dansvloer het grootste 
walsbal van Vlaanderen in met ‘The 
Groslot Gala Orchestra’.

Vanaf 18u kunt u al kuieren in de 
rozentuin en tussen de fonteinen in 
het park van Brasschaat, waar op 
verschillende mini podiums kleine 
ensembles muziek maken. 

Waar: Gemeentepark Brasschaat
Aanvang: 13 juli
Tickets: Kijk op de website voor meer info
www.klassiekinhetpark.be

FIESTA EUROPA
17 T/M 21 JULI
Op vraag van velen is onze eerste Voor het ultieme 
vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezelligste 
en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die 
rondtoert in Vlaanderen en omstreken.
Van 17 tot en met 21 juli strijkt Fiesta Europa 
naar jaarlijkse traditie neer op de Groenplaats van 
Antwerpen. Kuier langs kraampjes van marktkramers 
uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, 
typische streekproducten of culinaire specialiteiten 
meebrengen.

Vlei u neer op het internationaal terras om te genieten 
van al dat lekkers, terwijl de kinderen zich uitleven 
op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen 
een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle 
livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Waar: Groenplaats Antwerpen
Aanvang: 17 t/m 21 juli
Tickets: Gratis
www.fi estaeuropa.eu
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waspas
t.w.v.

 € 100,-

voertuigen 
interieur 
waxlaag 
microdoek 

wasstraat 
techniek 
tunnel 
krasvrij
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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:

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

€ 100,-

CARWASH ESSEN

€ 100,-€ 100,-

In onze vestiging aan de Kalmthoutsesteenweg 257 in Essen-

Wildert beschikt J&S Cleaning Group over één Softwash 

tunnel. Wij werken in deze wasstraat met microdoeken om 

uw wagen te reinigen in plaats van met borstels. Met deze 

techniek garanderen we een krasvrije behandeling van uw 

auto en een beter wasresultaat.

Voor u de Softwash tunnel inrijdt, kiest u uit drie programma’s 

welke behandeling u uw wagen wil laten ondergaan. Zo kan 

u de basic onderhoudsbeurt uitbreiden naar Basic+ met 

een extra wasbeurt voor de bodem van uw auto. Bij Nano 

VIP komt daar nog het aanbrengen van een beschermende 

waxlaag bij.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk
5958
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En ook voor de thuisblijvers staan wij 100% klaar!

Tijdens uw ontspanning 
doen wij de maximale 
inspanning om uw huis 
succesvol te verkopen!

Binnenkort op vakantie?




