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

Bijna 6 jaar geleden startte ik met het
Luxedy avontuur! De visie was erg simpel:
prachtige juwelencollecties verzamelen die
luxueus zijn én toch betaalbaar.  
Wij leveren bovendien altijd een uitstekende 
klantenservice, zowel online als in de winkel. 
Op onze Instagram account inspireren wij 
onze klanten dagelijks. 

Onze - voornamelijk Belgische - juwelen-
collectie werd al snel uitgebreid met enkele 
hippe kledingmerken. We kiezen steevast voor 
eigentijdse merken die comfortabel zijn én 
betaalbaar.

Je vindt bij ons ook heel wat accessoires 
zoals sjaals, zonnebrillen, handtassen, 
portemonnees, geurkaarsen,... 
Een klein of een groot cadeau? Bij Luxedy kun 
je terecht!

- Dorien Claes

Betaalbare 
én luxe 
fashion

Nieuw! 
Organiseer 

jouw Ladies 
Night

+32 3 666 00 90  |  Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

395.000 €

Weerstandersdreef 7
Kapellen

545.000 €

Queen Parc 
Kapellen

612.000 €

W-02FXY8

W-02GQUY

Unieke villa of
bouwgrond kopen?
Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

Duinendreef 1
Kapellen

EPC : 288 kWh/m²
UC : 20180712-0002075640-1
Vg,Wg,Gmo,Gvkr,VvVg,Wp,Gmo,Gvkr,Vv

REEDS 60% VERKOCHT



De kracht van perfectie
Colebrants is een jong 
bedrijf te Wuustwezel 

gespecialiseerd in 
schrijnwerk en interieur, 
kleine dakwerken en de 
algemene renovatie van 

uw huis. De zaak is gestart 
in april 2018 door Jitse 

Colebrants, maar de weg 
ernaartoe startte al een jaar 

eerder namelijk op 1 oktober 
2017. Toen startte ik in 

bijberoep door mijn passie 
voor schrijnwerk. Al snel 

kreeg ik het werk niet meer 
rond en begon ik mijn eigen 
zaak. Bij elke job die ik doe 
is de afwerking het grootste 

aandachtspunt, daarom ook 
de slogan  

‘De kracht van perfectie’.

+32 (0)475962859  |  info@colebrants.be
www.colebrants.be  |  colebrants

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief in 
Antwerpen en zijn omgeving. U kunt bij ons terecht voor al uw 
schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en de totaalrenovatie 

van uw huis.

Wij, bij Colebrants gebruiken alleen maar kwaliteits-
materialen, dit wil zeggen dat wij zeer goede garantie 

kunnen geven en u altijd het beste eindresultaat 
krijgt. Alle werken worden eerst tot in detail 

besproken, zodat er geen misverstanden 
gebeuren. Wij streven naar perfectie en 
hebben oog voor detail. Bij Colebrants wordt 
uw droom ook onze droom en deze helpen 
wij dan uiteraard ook graag te realiseren.

Op onze website vindt u enkele 
voorbeelden van realisaties die door ons 
gedaan zijn. Wilt u graag meer informatie 
over de diensten die wij aanbieden? 
Ga dan zeker naar onze website  
www.colebrants.be of vraag een gratis en 
vrijblijvende offerte aan.

BRUISENDE/ZAKEN
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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst van 
Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker wordt 
dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom dus maar 
op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids waaronder je 
je heerlijk kunt nestelen in de zetel. Want wat ons betreft is november 
ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen voor 
je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in de keuken 
bij Smart co-operation? En ook EsthetiQ laat ons vol trots haar 
onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ om 
ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld heeft 
iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies is, maar 
het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. Ook daar 
lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Manuela Kolkman

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

Bruisende 

Inhoud
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

in de zetel zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de diepvries is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Want wat 
voor de één troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen 
hap door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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WAAR JE TALENTEN EN 
DE BEHOEFTEN VAN DE 
WERELD ELKAAR KRUISEN, 
LIGT JE ROEPING! (ARISTOTELES)

Edgard is geboeid door het groeipotentieel 
van mensen en wil het beste uit hen halen, 

zodat ze hun dromen realiseren. Daarom 
geniet hij zo van individuele coaching. Hij 

deelt graag zijn inzichten en weet die gevat 
over te brengen. Als 60-plusser kan deze 

professionele actieveling ook putten uit 
een rijke levenservaring. Leidinggevenden 
en kmo-zaakvoerders begeleiden, is voor 

Edgard dubbel genieten: de gepaste strategie 
kiezen, die implementeren en vertalen naar 

medewerkers, mensen laten samenwerken…
Zo blijft een bedrijf duurzaam gezond en 

blijven medewerkers gelukkig. 
Dat is waar Edgard naar streeft.

Waar haalt u energie uit?

Smart co-operation  |  Nieuwstraat 104a Essen  |  +32 (0)475 67 98 72  | edgard.meuleman@smartco-operation.be  |  www.smartco-operation.be

De talenten van Edgard
• Door zijn creatieve oplossingsgerichtheid stelt hij de 
 juiste vragen om de beste oplossing te zoeken voor een uitdaging.
• Als sterktearchitect ziet hij waar de krachten van mensen zitten 
 om samen tot sterke resultaten te komen.
• Als toekomst- en scenariodenker weet hij visie en 
 pragmatisme te verbinden.
• Zijn creatieve communicatie stimuleert om met denkoefeningen 
 de dingen kernachtig te formuleren.
• Als bruggenbouwer geeft hij samenwerking een boost door de  
 complementariteit van mensen met elkaar te verbinden.

Edgard heeft een hogere opleiding in menswetenschappen en een 
MBA van de Insead University in Fontainebleau. Blijven leren is 
zijn levensmotto. Edgard heeft ervaring als personeelsdirecteur 
en werkte vanaf zijn 40ste als management consultant in grote en 
kleine ondernemingen, in binnen- en buitenland.

Contacteer Edgard
• Edgard ontvangt je graag in Essen (2910), in de Nieuwstraat 104a
• edgard@ilovemyjob.be of +32 475 67 98 72

Hoe verloopt een loopbaantraject?
Het principe van de positieve waardering is 
onze leidraad. Bij middel van een werkboekje 
zoeken we activiteiten die je energie geven. 
Vervolgens bekijken we de relatie tussen 
energiemomenten en mogelijke talenten. 
Passen die talenten in een bepaalde rol en in 
een bepaalde omgeving, dan vormen ze het 
sluitstuk van het hele proces. Ook passies, 
interesses, waarden en behoeften komen aan 
bod. Een door ons praktisch uitgewerkt boekje 
gidst je met vragen en opdrachten naar een 
loopbaankeuze. Het resultaat van dit traject is 
een gezamenlijke evaluatie.

Concreet:
Op onze gratis prikkelavonden, die steeds 
doorgaan in de Torteltuin tegenover nr 45 in 
de Grensstraat in Essen, geven we u de eerste 
informatie. 

Data voor onze info-avonden: 
www.ilovemyjob.be of neem contact op met 
edgard@ilovemyjob.be of 0032(0)475 67 98 72

Waar haalt u energie uit?

 Ander werk maar geen idee wat? 
Je loopbaan sturen naar wat je energie geeft?

 Een betere work-life balans?
 Je talenten ontdekken?

 Op zoek naar zinvol werk?

BRUISENDE/ZAKEN

Smart co-operation  |  Nieuwstraat 104a Essen  |  +32 (0)475 67 98 72  | edgard.meuleman@smartco-operation.be  |  www.smartco-operation.be
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jouVoor
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België  Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de drie boeken
van Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een kleedje of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.be

Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#DE VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef - 
Luxueus ontbijt  -  Parkeren 

€ 79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

SHOPPING/NEWS

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

 van België Bruist en van de glossy uit 

het Bredase peutertje Robin. 

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

OpenDeurdagen zat 23 & zon 24 november (10.00 - 17.00)
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DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar be.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt deze maand weer aan in België. 
    Op 15 november eren wij de koning tijdens Koningsdag.
    De dag begint voor de koninklijke familie met een dankdienst. 
   Lekker warm bij het haardvuur met een goed boek
of een leuke fi lm, een mooie wandeling in de natuur, een kopje warme
  chocolademelk of lekkere soep. November is zo slecht nog niet!

Gorlima bvba 
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout 
03/ 667 41 73 
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

MEER SFEER 
IN HUIS?
Vouwgordijnen in vitragestof zijn voldoende 
transparant om licht door te laten en het 
uitzicht naar buiten voor een stuk vrij te 
houden. Op die manier vervangen de 
vouwgordijnen de klassieke vitrage en 
kunnen ze gecombineerd worden met 
overgordijnen.

Gorlima voorziet onderaan in het gordijn een 
verzwaring om de stof strak te houden. 
Met een katrolsysteem dat gelijkaardig is aan 
dat van jaloezieën, kunt u het vouwgordijn 
tot op gewenste hoogte trekken.

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!
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Kalmthoutsesteenweg 45, Wuustwezel  |  +32 3669 76 59  |  tpwuustwezel@gmail.com  |  www.tpwuustwezel.be

Wij werken vanuit onze kleinschalige, persoonlijke, 
gerenoveerde tandartsenpraktijk aan de 
Kalmthoutsesteenweg 45 te Wuustwezel. 

Onze visie hee  een directe, positieve en 
persoonlijke impact op uw mondzorg. Onze 
tandarts is al jaren werkzaam in de regio.  
Zij verstaat haar vak en luistert zeer goed naar de 
wensen van de patiënt. Of het nu gaat om controle, 
een nieuwe kroon, een wortelkanaalbehandeling 
of een pijnklacht, het is voor ons een groot streven 
om onze patiënten met een positief gevoel naar 
buiten te laten gaan. We beschikken over de 
meest moderne apparatuur en hanteren een korte 
wachttijd bij het plannen van afspraken.

Bel of mail ons gerust voor vragen of voor 
het maken van een afspraak!

Kalmthoutsesteenweg 45, Wuustwezel  |  +32 3669 76 59  |  tpwuustwezel@gmail.com  |  www.tpwuustwezel.be

het maken van een afspraak!

TANDARTS 
NODIG?

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
COLUMN/TANDARTSENPRAKTIJK WUUSTWEZEL
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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 de standaard. 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 een kijkje 
op onze website of loop gewoon 
eens binnen in onze winkel en 
zie wat we 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 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

We bieden u onze nieuwe acties en knipbonnen aan in onze herfstfolder. 
(Te verkrijgen in de vleeshal en bedeeld via de post)

VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN MEER!

HERFST
PAKKET

-  1 kg varkensfricassee
-  1 kg herfstburgers
-  1 kg witte of zwarte beuling
-  1 kg stoofvlees
-  1 kg gezouten spek

€ 41,10

PANKLAAR-
PAKKET

- 1 kg schnitzel
- 1 kg blinde vinken
- 1 kg herfstburger
- 1 kg cordon bleu
- 1 kg entrecote burgers

€ 54,00

GRATIS 
2 BOOMSTAMMEKES 
bij afgifte van deze bon

1 bon per 
betalende klant

Geldig van 5-11 t/m 
16-11-2019

GRATIS 
150GR SALADE
NAAR KEUZE 

bij afgifte van deze bon
1 bon per 

betalende klant
Geldig van 19-11 t/m 

30-11-2019
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OPENINGSTIJDEN:
Ma + Di: 17.00 tot 22.00 uur (van oktober tot mei )Wo + Do: Gesloten  |  Vr + Za + Zo: 11.00 tot 22.00 uur

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.

D
BINNEN/BUITEN

D De befaamde misdaadschrijver Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) wordt 
dood aangetroffen in zijn landhuis, net na 
zijn 85ste verjaardag. Uit het niets duikt de 
charmante en scherpe privédetective Benoit 
Blanc (Daniel Craig) op om de zaak te 
onderzoeken. Hij moet afrekenen met een 
bende hebberige familieleden die elkaar 
zonder aarzelen verdacht maken en met 
enkele loyale bedienden die de lippen stijf 
op elkaar houden. Blanc baant zich een 
weg door een kluwen van valse sporen, 
vastberaden om de waarheid te achterhalen.
KNIVES OUT draait vanaf 27 november 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
KNIVES OUT

EEN MAGISCHE AVOND-
WANDELING vol kleur, klank en 
geur. Een feeëriek verlicht pad leidt 
de weg, fl uisterende bomen 
genieten met je mee. Een stukje 
magie, verborgen aan de rand van 
de stad. Het Rivierenhof opent zijn 
deuren voor een zinnenprikkelende 
tocht door het donker. Een uniek 
audiovisueel spektakel brengt een 
vernieuwend verhaal zonder 
woorden, met innoverende snufjes 
en lumineuze emoties. Het hele 
parcours is een grote belevenis, 
indrukwekkende technieken 
voeren je van de ene mysterieuze 
verrassing naar de andere.
25 oktober t/m 11 november
Rivierenhof - Antwerpen
www.degroteschijn.be

 AGJE UIT
DE GROTE 
SCHIJN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.
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Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug
Onderkin

Slanker de feestdagen in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

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

Bij aankoop van

2 behandelingen 

krijg u de 3e 

GRATIS!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug. Daarom 
kiest u Beautystudio Uñas voor de 
toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland), vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.

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 bijvoorbeeld de 
uitbreiding van ijsjes en drank.

Indien u niet aan 100 personen komt, komt er een toeslag 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

Onze eigen 

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

Dagelijks staat ons 
team garant om u de 
beste kwaliteit met 

dagdagelijkse, 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.
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We verkopen ook fournituren zoals Guttermann garen, 
opti ritsen, knopen en verdere benodigdheden voor het 
maken en vermaken van kleding, voornamelijk van het 
merk Prym.  
We geven ook graag advies voor de mensen die zelf aan 
de slag gaan met de naaimachine. Tevens heb ik ook een 
depot van Stomerij.nl deze wordt 2x in de week gehaald 
en gebracht als u uw stoomgoed op dinsdagmorgen 
brengt heeft uw dat donderdagmiddag weer terug.
En dan hebben we nog een servicepunt voor onderhoud 
van de naaimachine, dit is de naaimachinezaak uit 
Breda. Het leuke van mijn werk is dat de mensen zo 
dankbaar zijn dat de kleding helemaal naar wens is 
gemaakt, dat geeft een enorme voldoening!

Na de opleiding kostuum naaien/ coupeuse heb ik diverse baantjes gehad maar ik 
volgde mijn hart door toch een eigen bedrijf te starten en mijn passie uit te voeren. 
In 1989 kwam dit pandje op mijn pad en heb ik mij gespecialiseerd in kleding 
reparatie. De meest voorkomende reparaties zijn het zomen van kleding, het 
zetten van een rits in een broek of jack, het in/uitnemen van kleding. Dus alles wat 
vermaakt of hersteld moet worden proberen we zo origineel mogelijk te doen.

Na de opleiding kostuum naaien/ coupeuse heb ik diverse baantjes gehad maar ik Na de opleiding kostuum naaien/ coupeuse heb ik diverse baantjes gehad maar ik 
volgde mijn hart door toch een eigen bedrijf te starten en mijn passie uit te voeren. volgde mijn hart door toch een eigen bedrijf te starten en mijn passie uit te voeren. 
In 1989 kwam dit pandje op mijn pad en heb ik mij gespecialiseerd in kleding In 1989 kwam dit pandje op mijn pad en heb ik mij gespecialiseerd in kleding 
reparatie. De meest voorkomende reparaties zijn het zomen van kleding, het reparatie. De meest voorkomende reparaties zijn het zomen van kleding, het 
zetten van een rits in een broek of jack, het in/uitnemen van kleding. Dus alles wat zetten van een rits in een broek of jack, het in/uitnemen van kleding. Dus alles wat 
vermaakt of hersteld moet worden proberen we zo origineel mogelijk te doen.vermaakt of hersteld moet worden proberen we zo origineel mogelijk te doen.

ʼt ateljeeke 
Na de opleiding kostuum naaien/ coupeuse heb ik diverse baantjes gehad maar ik 
volgde mijn hart door toch een eigen bedrijf te starten en mijn passie uit te voeren. 
In 1989 kwam dit pandje op mijn pad en heb ik mij gespecialiseerd in kleding 
reparatie. De meest voorkomende reparaties zijn het zomen van kleding, het 
zetten van een rits in een broek of jack, het in/uitnemen van kleding. Dus alles wat 
vermaakt of hersteld moet worden proberen we zo origineel mogelijk te doen.

Na de opleiding kostuum naaien/ coupeuse heb ik diverse baantjes gehad maar ik 
volgde mijn hart door toch een eigen bedrijf te starten en mijn passie uit te voeren. 
In 1989 kwam dit pandje op mijn pad en heb ik mij gespecialiseerd in kleding 
reparatie. De meest voorkomende reparaties zijn het zomen van kleding, het 
zetten van een rits in een broek of jack, het in/uitnemen van kleding. Dus alles wat 
vermaakt of hersteld moet worden proberen we zo origineel mogelijk te doen.

ʼt ateljeekeʼt ateljeeke al 30 jaar een begrip in Zundert 

Openingstijden  
dinsdag t/m vrijdag  

van 8.00 tot 17.00 uur 
Adres

Molenstraat 103, Zundert 
0031-76-5971829
Social Media

Kledingreparatie 't Ateljeeke

Kledingreparatie

Verkoop kleinvak

Depot stomerij
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.com
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.com 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.be 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.be
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2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.be
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.be

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.com 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.be

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!

10
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Kruisstraat 78, 2990 Wuustwezel  |  +32 3 658 99 91  |  +32(0)475 53 39 61  |  info@greendesign.be  |  www.greendesign.be

Sinds 1997 is Green Design gespecialiseerd in het ontwerp,  
de aanleg en het onderhoud van tuinen. 

In de afgelopen 22 jaar groeide deze vennootschap onder 
leiding van Bart en Koen De Block uit tot een bloeiende 
onderneming. Door enerzijds voortdurend te investeren in 
professionele machines, werkmateriaal en een team van ervaren 
werknemers en anderzijds te werken met enkel de kwalitatiefste 
materialen en planten, zijn we ondertussen een gevestigde 
waarde in de Noorderkempen en ver daarbuiten.

Van ontwerp tot aanleg
Met zijn vormgeving, materialen en plantenkeuze straalt uw tuin zijn 
persoonlijkheid uit. Wij dragen creativiteit, originaliteit en kwaliteit 
hoog in het vaandel.

Onze hoofdactiviteit is het ontwerpen en aanleggen van tuinen, van 
stadstuin tot parktuin zowel klassiek als hedendaags. Tevens zijn we 
gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van zwemvijvers, 
bio zwembaden en in alles wat van uw tuin een bruisende 
omgeving maakt.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Outdoor living
- zwemvijvers
- hybride zwembaden
- poolhouse /carport/ 
  overdekt terras

Algemene tuinaanleg
- bestratingen
- aanplantingen en gazons
- vijvers
- verlichting
- beregeningstechnieken
- poorten en houten constructies

Van uw tuin een unieke ruimte creëren?Wij helpen u!

Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

Zorg voor 
je handen
Een manicurebehandeling 

is ontzettend belangrijk 
voor je handen. Niet 

alleen de gewrichten van 
je hand en pols worden 

gemasseerd, ook je huid, 
vingers en nagels krijgen 

alle aandacht.

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



Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  0031 76 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

Van zaadje tot karbonaadje
Frans en Ellie Kools houden al vele jaren met veel 
plezier en passie hun varkens. Zij hebben een groot 
assortiment varkensvlees van hoge kwaliteit dat ze 
aanbieden via een automaat. Een uniek concept in 
Nederland.

Het vlees van onze varkens 
• wordt direct ingevroren en kan daarom langer bewaard worden. 
• is het lekkerste en vooral magerste vlees. 
• is geheel antibiotica-vrij en daarom gezond.

Op onze boerderij combineren wij 
strenge eisen voor dierenwelzijn,  
milieu en voedselveiligheid.

Bij Elfra Hoeve koopt u (h)eerlijk vlees rechtstreeks van de eigen 
boerderij. Het assortiment is zeer uitgebreid. Zo vindt u in de automaat 
onder andere schnitzels, varkenshaas, gehakt en slavink. Ook voor 
barbecue-, gourmet- en steengrillvlees kunt u bij Elfra Hoeve terecht, 
eventueel compleet met salades, sausjes, stokbrood, kruidenboter en 
eventueel met een barbecue. Kijk op het bestelformulier voor het grote 
assortiment en het grote aanbod in barbecue- en gourmetvlees! 

Bestelformulier
Via het bestelformulier op de site www.elfrahoeve.nl kunt u vlees online 
bestellen. U betaalt met iDEAL en ontvangt een code waarmee u het 
vlees uit onze automaat kunt halen. U hoeft dan alleen nog aan te 
geven op welke dag u het komt halen.

• is geheel antibiotica-vrij en daarom gezond.

BESTEL GEMAKKELIJK ONLINE OP WWW.ELFRAHOEVE.NL
WWW.ELFRAHOEVE.NL

OPENDEURDAG
29 NOVEMBER
9.30 - 16.30 uur

HUIDSCANNER aanwezig.  Wij meten hiermee uw 
huidconditie. Daarna krijgt u voor € 15,- een Quick Fit 
Facial van 45 minuten mét goodiebag.

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

 EsthetiqEssen

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. 

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 
ver komen. Wilt u eerst een verkennend gesprek? Boek dan vandaag 
nog uw gratis intake.

Medio januari 2020 verhuizen wij naar een nieuwe locatie! Na 
een kleine verbouwing zijn wij te vinden in een winkelpand op 
Kerkeneind 3A te Essen!

Wilt u graag eens zien wat EsthetiQ kan betekenen voor uw huid? 
Een intake is gratis en online te boeken.

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

PERMANENTE  

MAKE-UP 

op vrijdag 13 

december

10% KORTING!

Gelaatsverzorging  
van EsthetiQ
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije Nederlandse gemeente waar altijd iets te 
beleven is. Dankzij de ligging middenin de natuur wordt de gemeente 

ook wel ‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. De stad heeft ook 
een eigen treinstation. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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Lefever Vastgoed | 0497459410  | nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

VERKOCHT!
VERKOCHT!

VERKOCHT!All-In Beauty

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

Straal als nooit tevoren en kies voor één van de 
uitstekende arrangementen voor gelaatsverzorging bij  
All-in Beauty van schoonheidsspecialiste Nathalie De 
Ridder. Ze is uitstekend thuis in het uitvoeren van 
allerhande verzorging voor lichaam en gelaat. Helemaal 
op maat van uw huidtype voert zij een verzorgde 
gelaatsbehandeling voor u uit. 

Huidanalyse en basisverzorging
Allereerst wordt er een huidanalyse uitgevoerd, bestaande  
uit een oppervlakkige reiniging. Vervolgens vindt een 
huidpeeling en een minimassage plaats. Een verzorgend 
serum en dag- of nachtcrème maken uw  
behandeling compleet.

Deluxe gelaatsverzorging
Bovenstaande behandelingen kunnen worden uitgebreid met 
de Deluxe gelaatsverzorging. In deze behandeling zorgt het 
epileren van wenkbrauwen en bovenlip voor een frisse look. 
De heerlijke schouder- en nekmassage ontspant u compleet.

Interesse? Kijk voor meer info op  
www.all-inbeauty.be/nl/gelaatsverzorging.

Komt uw  

woning hier  

te staan?

VERKOCHT!

VERKOCHT!



Wij zijn De Gele Flamingo, een online 
baby en kids concept store die bestaat 
uit een leuk team van mama’s. Bij ons 
vind je de grote merken, maar we willen 
je vooral inspireren en onderdompelen 
in unieke producten, organische kleding 
en hippe musthaves. Vergeet ook zeker 
het ruime aanbod houten speelgoed niet. 
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe 
je makkelijk zelf online. 

Gewoon vanuit je luie zetel producten 
toevoegen en verwijderen. Heb je toch 
graag wat extra advies? Maak dan zeker 
een afspraak in onze showroom. Bij het 
samenstellen van je geboortelijst delen 
we dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krijgt bij het zien van je lijst en een nog 
blijer gevoel wanneer al die pakjes thuis 
geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij afsluit

Beheer je lijst 
makkelijk zelf

geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 
GEBOORTELIJST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD - STOKKE  
BABYBJÖRN - CAM CAM  
COCO & PINE - JELLYCAT

 JOLLEIN - TIMBOO - ERGOBABY 
LIEWOOD - KID ‘S CONCEPT 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJN

MA - VR VAN 9U TOT 17U
ZA OP AFSPRAAK

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJSCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?
Wij zijn De Gele Flamingo, een online 
baby en kids concept store die bestaat 
uit een leuk team van mama’s. Bij ons 
vind je de grote merken, maar we willen 
je vooral inspireren en onderdompelen 
in unieke producten, organische kleding 
en hippe musthaves. Vergeet ook zeker 
het ruime aanbod houten speelgoed niet. 
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe 
je makkelijk zelf online. 

Gewoon vanuit je luie zetel producten 
toevoegen en verwijderen. Heb je toch 
graag wat extra advies? Maak dan zeker 
een afspraak in onze showroom. Bij het 
samenstellen van je geboortelijst delen 
we dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krijgt bij het zien van je lijst en een nog 
blijer gevoel wanneer al die pakjes thuis 
geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij afsluit

Beheer je lijst 
makkelijk zelf

geen 
aankoopverplichting
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2930 BRASSCHAAT

Flamingo?



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

Behoefte aan een 
betrouwbare kapper, een 
nieuwe coupe of speciale 
haarstyling? 

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 
leuke cadeaubon?

Zoë en Maxime

‘T KAPSALON/HAARTIPS

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 

Styling tips, trucs en tools
Blij met het stylingeffect van je kapper 
en wil je dat zelf ook kunnen? Geen 
probleem… Met professionele tips 
en trucs, kwalitatieve producten én 
de juiste apparaten bereik jij thuis 
hetzelfde effect.

Tegenwoordig kun je er binnen de beauty-
branche niet meer om heen: vitamines voor je 
haar. Of ze nu haarvitamines, haargroeipillen 
of haarsupplementen worden genoemd, 
dergelijke producten worden met de dag 
populairder.  

Wij raden Sweet Bunny Hair Vitamin  
aan als de vitamine D voor je haar.
2x per dag in te nemen. 1 potje per maand  

aan te rade zeker 2 maanden innemen € 24,95

De enige echte
computerwinkel in België!

Wij leveren en herstellen computers, notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.
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TOTAL BEAUTY CONCEPT
In dit productgamma ligt de focus op merken met doorgedreven, 
bewezen kwaliteit en expertise. Als totaal-leverancier staan 
ze graag voor je klaar met professioneel advies, niet enkel 
naar producten toe maar ook in professionele opleidingen en 
trainingen door gediplomeerde trainers.

TOTAL BEAUTY
Wil jij professioneel aan de slag in de beauty branche? 
Neem dan vandaag nog contact op met de professionals 
van Total Beauty Concept! Ze staan te popelen om jou 
onder te dompelen in de wereld van ware schoonheid.

Er kunnen mooie dingen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld. Dat wordt bewezen 
door Caroline en Yves. Deze twee professionals zijn beiden al jaren actief in de beauty branche. 
Uit ervaring weten ze als geen ander hoe belangrijk het is om goede producten te gebruiken. 
Daarbij willen ze mensen graag van A tot Z kunnen helpen. Daarom opende ze samen 
Total Beauty Concept.

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

CONCEPT

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!

Total Beauty Concept BV
Vaartdijk 15 3/V2, 2960 Brecht
info@totalbeautyconcept.be 
+32 3 291 49 86
www.totalbeautyconcept.be

TOTAL BEAUTY

TOTAL BEAUTY SALON
Door jarenlange ervaring in de cosmetica branche en het 
zelf runnen van meerdere schoonheidsinstituten, willen 
we graag optreden als jouw beauty consultant. Je kunt 
bij Total Beauty Salon terecht voor manicure, pedicure, 
gelaatsverzorging, permanente make-up, laserontharing 
en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 
jou. Tevens kan je in 
Schilde alle producten 
testen en verkrijgen.

Total Beauty Salon
Turnhoutsebaan 322, 
2970 Schilde 
info@totalbeautysalon.be
+32 476 62 42 18 
www.totalbeautysalon.be

en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

SALON

WIL JIJ PROFESSIONEEL AAN DE SLAG IN DE BEAUTY BRANCHE?

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!
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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

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

Heerlijke Aziatische 
hapjes voor lange
winteravonden!

Geen zin om te koken? Bij ons kun je terecht voor de 
Thaise en Filipijnse keuken! Hier kun je ter plaatse 
van genieten of ervoor kiezen om er thuis lekker van 
te smullen!

Bekijk ons menu online en geef 
telefonisch je keuze door of kom 
langs in de winkel!

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.
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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 uur 
Zondag van 10.00 - 13.00 uur

f o r  t h e  i n n e r  &  o u t e r  y o u Complete
 leesbril op sterkte

     vanaf   79€

actie
NOVEMBER 2019

... ook de bril maakt het verschil

(*) Correcties :  vanaf  0,00 tot +4.00    cyl  max  +2.00 

 Puttestraat, 43        2940     PUTTE-STABROEK        03 / 605 23 65

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

www.brildesign-ingrid.be

    
    
    
    

    
        
                



Het centrum is overzichtelijk en bijna alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand 
van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige 
parlement, de vele visrestaurantjes en het 
shoppen in Laugavevur, dé winkelstraat van 
Reykjavik. 

GOUDEN CIRKEL
De naam geeft het al aan: dit is één van de 
bekendste en populairste toeristische 
bestemmingen op het eiland. Door de ligging 
dicht bij de hoofdstad is dit een prima daguitstap. 
De Gouden Cirkel is zo'n 300 kilometer lang en 
perfect op één dag te doen.

De waterval van Gullfoss op de Hvitá-rivier is één 
van de meest indrukwekkendste van het 
zuidwesten. Een val van 32 meter in twee 
etappes doet het water aanzwellen en met brute 
kracht in de diepte smakken.

Het geothermische terrein in Haukadulur doet 
denken aan een pokdalig maanlandschap. Hete 

Reykjavik is bijna altijd het vertrek- en aankomstpunt voor rondreizen op 
IJsland. De meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld is er een in 

pocketformaat: kleine huisjes, bezet met kleurige aluminium golfplaten, 
domineren het straatbeeld in de binnenstad. 

Op citytrip naar Reykjavik

HUUR EEN AUTO 
EN ONTDEK DE
PRACHTIGE 
NATUUR VAN 
IJSLAND

bronnen en borrelende modderpoelen barsten om de paar minuten uit. De eruptie 
begint met het pruttelen van het water, waarna een helblauwe bel ontstaat. 
Een fractie later ontploft de hele boel en spuit het water tot dertig meter hoog.

Het Thingvellir National Park staat bekend om zijn geschiedenis en prachtige 
natuur. Je loopt hier over de Mid-Atlantische Rug waar het Europese en 
Amerikaanse continent jaarlijks zo'n twee centimeter uit elkaar drijven. Dat 
verklaart de aardbevingen en vulkanische activiteit.

BRUIST/REIZEN

Reykjavik

4948



www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat

YG
DESIGN

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

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

Ben je op zoek naar een magische trip voor de winter? Wat denk je ervan om 
eens naar de hoofdstad van IJsland te trekken? Ondanks de naam van het land 
liggen de temperaturen in Reykjavik tijdens de winter meestal rond het vriespunt. 
Ideaal dus voor een originele winterse trip zonder al te ijzige temperaturen.

KRISTOF/HOLIDAYS

DE BESTE
DEALS

VIND JE
BIJ KRISTOF!

Wintertrip 
    naar Ysland
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Your partner in:
• American car parts
• Carbon fiber solutions
• Performance exhausts
• Wheels and tires

We make your ride 
your joy and pride!

Naxcar bvba  |  Heidestraat-Zuid 169, Kapellen  |  www.naxcarparts.com | info@naxcar.be  |  +32 (0)468 32 24 15

’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

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!

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken dorstlessing aan je 

draagkoordje

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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ZOVEEL MEER  DAN EEN T-SHIRT
l Al meer dan 10 jaar is TheShirtfactory een begrip in de Noorderkempen en 

daarbuiten. Wij verzorgen momenteel de herkenbaarheid voor scholen, bedrijven
en verenigingen. Maar ook particulieren vinden steeds beter hun weg voor een
origineel kledingstuk of geschenk. Wij leveren ook al vanaf één stuk!

  Cadeau of geschenkje?
  Wat gaat u aan het einde van dit jaar geven aan uw relaties 
  en familie?  Wij kunnen u daarbij helpen, of het nu gaat om 
  één artikel of 2000 relatiegeschenken.  Op korte termijn 
  kunnen wij deze zowel bedrukt als onbedrukt leveren.

Nagels waarmee je  
gezien wilt worden

Nagelstudio Elia is een salon waar je hoge kwaliteit kunt 
verwachten. Eigenaresse Els plaatst gelnagels volgens  
de laatste modetrends of juist heel subtiel en natuurlijk.  
Eén ding is zeker: bij Nagelstudio Elia loop je naar buiten  
met nagels waarmee je gezien wil worden.

KLEUREN VOLGENS DE LAATSTE TRENDS  |  KIES VOOR KWALITEIT  |  MEER DAN MOOIE GELNAGELS

De mooiste houten vloerenDe mooiste houten vloeren

Een parketvloer heeft een rijke en warme uitstraling. U kunt deze 
vloer in de woonkamer laten leggen, maar ook in de hal, in de 
slaapkamer en ga zo maar door. Door ons grote aanbod met 
verschillende soorten parketvloeren, vindt u altijd wel een 
parketvloer die aan uw eisen, wensen en verwachtingen voldoet. 
Laat u een van onze parketvloeren in uw woning of bedrijfspand 
leggen, dan geeft u het pand meer warmte en sfeer.

Een groot aanbod parketvloeren
De Parket en Laminaatwinkel heeft een groot assortiment met verschillende 
soorten parketvloeren. Onze parketcollectie bestaat voor 90 procent uit 
eikenhouten vloeren. Verder heeft u de keuze uit gelakte of hardwax 
behandelde vloeren, naturel of gekleurde vloeren en vlakke vloeren of vloeren 
met vellingkant. En wilt u uw vloer iets ouder laten lijken, laten roken of laten 
schrapen? Dan is dit ook zeker mogelijk bij de Parket en Laminaatwinkel.

pvc 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

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

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

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 150,- 

Eindhoven v.a € 100,-

MPD Service 

MPD Service in Sprundel is dé specialist op het gebied van 
aanhangwagens. Naast de verkoop, kunt uw ook bij ons 
terecht voor reparaties aan uw aanhangwagen.

Heeft uw aanhangwagen kuren?

INKOOP EN VERKOOP
ONDERHOUD EN 
REPARATIE VOOR ALLE 
AANHANGWAGENS

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

06-50285659  |  www.mpdservice.nl

Voor 
particulieren  én bedrijven

Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche. Zij heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

Yasmien Beauty Artist 
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3D 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)
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Studio BLOOM - de naam zegt 
het al - staat voor bloeien, stralen 

en creativiteit. Voor alles wat 
mooie, goed verzorgde handen 

zonder woorden zeggen kunnen.

Nagelstylist Sylvia van der Sman runt haar studio op 
haar eigen creatieve wijze. Zij heeft vanaf november 
2018 met ‘Nails by Syl’ een vaste klantenkring 
opgebouwd. 
Aan haar zijde werkt sinds kort ook Mehnoush 
Moghimi, een professionele wimperstyliste. Deze 
uitbreiding was de reden dat ‘Nails by Syl’ verder 
gaat onder de naam BLOOM.

U kan bij BLOOM terecht voor gelnagels, semi 
permanente nagellak (So Polish), luxe spa manicure 
en cosmetische pedicure behandelingen. Alles wat 
met de nagels te maken heeft neemt Sylvia voor 
haar rekening. Wilt u van het nagelbijten af? Daar 
zijn speciale behandelingen en tarieven voor.
 
Mehnoush plaatst wimperextensions, precies wat bij 
u past en wat u wenst: one-by-one voor een mooie 
natuurlijke uitstraling of de vollere 3D extensions 
voor een dramatischer effect. Vanaf medio 
november kunt u bij BLOOM ook terecht voor 
Russian volume, wenkbrauwstyling en Henna brows.

Studio BLOOM gebruikt uitsluitend topproducten 
van luxe merken zoals ProNails, Nailover, Magnetics, 
Lashextend en Oh my Lash! Alles dierproefvrij en 
vegan.

Sylvia en Mehnoush volgen alle trends en hebben 
dus altijd de nieuwste kleuren en special effects. 
Zij houden zich permanent up to date door het 
bezoeken van workshops en beurzen. 

BLOOM is gevestigd in een intiem onderkomen op 
een unieke locatie: ‘de Waterhoeve’ in het centrum 
van Brecht. Makkelijk te bereiken en met ruime 
parkeergelegenheid.

Lessiusstraat 29
2960 Brecht

BEL
0492 45 45 55

of
RESERVEER ONLINE
www.studiobloom.be

ACTIE 
voor nieuwe klanten 

20% KORTING 
op behandeling 

naar keuze 

Studio BLOOM 
voor de stijl die precies bij u past

Studio BLOOM - de naam zegt 
het al - staat voor bloeien, stralen 

en creativiteit. Voor alles wat 
mooie, goed verzorgde handen 

zonder woorden zeggen kunnen.

Nagelstylist Sylvia van der Sman runt haar studio op 
haar eigen creatieve wijze. Zij heeft vanaf november 
2018 met ‘Nails by Syl’ een vaste klantenkring 
opgebouwd. 
Aan haar zijde werkt sinds kort ook Mehnoush 
Moghimi, een professionele wimperstyliste. Deze 
uitbreiding was de reden dat ‘Nails by Syl’ verder 
gaat onder de naam BLOOM.

U kan bij BLOOM terecht voor gelnagels, semi 
permanente nagellak (So Polish), luxe spa manicure 
en cosmetische pedicure behandelingen. Alles wat 
met de nagels te maken heeft neemt Sylvia voor 
haar rekening. Wilt u van het nagelbijten af? Daar 
zijn speciale behandelingen en tarieven voor.
 
Mehnoush plaatst wimperextensions, precies wat bij 
u past en wat u wenst: one-by-one voor een mooie 
natuurlijke uitstraling of de vollere 3D extensions 
voor een dramatischer effect. Vanaf medio 
november kunt u bij BLOOM ook terecht voor 
Russian volume, wenkbrauwstyling en Henna brows.

Studio BLOOM gebruikt uitsluitend topproducten 
van luxe merken zoals ProNails, Nailover, Magnetics, 
Lashextend en Oh my Lash! Alles dierproefvrij en 
vegan.

Sylvia en Mehnoush volgen alle trends en hebben 
dus altijd de nieuwste kleuren en special effects. 
Zij houden zich permanent up to date door het 
bezoeken van workshops en beurzen. 

BLOOM is gevestigd in een intiem onderkomen op 
een unieke locatie: ‘de Waterhoeve’ in het centrum 
van Brecht. Makkelijk te bereiken en met ruime 
parkeergelegenheid.

Lessiusstraat 29
2960 Brecht

BEL
0492 45 45 55

of
RESERVEER ONLINE
www.studiobloom.be

ACTIE 
voor nieuwe klanten 

20% KORTING 
op behandeling 

naar keuze 

Studio BLOOM 
voor de stijl die precies bij u past

6160



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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.

Grote keuze 
kwaliteitsmerken zoals:
- Dru
- Faber
- Spartherm
- Dik geurts
- Lotus
- Hergom
- Rika

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.
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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 
acne 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

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 je 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!

MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
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Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

 

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen voor een 
goede samenwerking! 

 
• Jong en dynamisch kantoor 
• Verzekeringsadvies op maat 

• Moderne visie met ouderwetse service 

 
Tel: 03/326.43.46 | Contact@groep-alpha.com  

www.alphaverzekering.be | Gratis service aan huis

Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!SCHILDER  

NODIG?

Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

Wilt u een totale verandering van uw interieur 
of alleen een goeie afwerking voor uw muren 
en plafonds, ik geef u advies op maat!  
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

P & F Projects  |  0486 08 90 57  |  info.pnfprojects.be  |  www.pnfprojects.be

P & F Proj
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SPIRITUELE BELEEF BEURS 
ANTWERPEN
ZONDAG 24 NOVEMBER
Wat kun je verwachten van deze 
gezellige, bezielde, spirituele beurs?
Life coaches en experts voor een 
persoonlijk consult: de meest ervaren 
numerologen, kaartleggers, astrologen, 
mediums, personal coaches uit België en 
Nederland maken zich op voor dit event.
Uren shopplezier: spirituele snuisterijen, 
de mooiste edelstenen, unieke boeken... 
noem maar op!

Heb je interesse in spiritualiteit, 
wellbeing, zelfontwikkeling, in een 
mindful leven én in complementaire 
geneeswijzen? Wil je met je eigen ogen 
zien wat deze boeiende onderwerpen nu 
precies inhouden? Ontdek dit alles op de 
Spirituele Beurs Expo

Wanneer: Zondag 24 november 2019
Waar: Boterlaarbaan 89, Deurne
Prijs: € 9,50
www.bloom.be

Van 15 t/m 17 november onthult The story of Floris 
zijn eerste kerst- en winter collectie.
Laat je betoveren door al het moois wat The story of 
Floris te bieden heeft tijdens de start van een warm 
en gezellig seizoen.
 
Het worden dagen gevuld met winterse sferen waar 
u ten volle van kan genieten met een bijhorend 
hapje en drankje.
 
De sfeerdagen starten met een laatavondopening op 
vrijdag 15 november van 10:00 tot 21:00. Zaterdag 
16 en zondag 17 november is The story of Floris 
geopend van 10:00 tot 17:00.
 
Wanneer: 15 t/m 17 november
Waar: Stationsstraat 58, Kapellen
Prijs: Gratis
www.thestoryoffl oris.be

THE STORY OF FLORIS

PRESENTATIE KERST- EN 
WINTERCOLLECTIE
15 T/M 17 NOVEMBER

CREATIVE VILLE
VRIJDAG 22 NOVEMBER
Flanders DC organiseert dit najaar een nieuwe 
editie van Creative Ville in Antwerpen. Creative 
Ville is dé conferentie voor wie inspiratie wil 
opdoen rond ondernemen in de creatieve sector. 
Toptalenten, jonge helden en bruggenbouwers 
delen hun ervaringen via talks en breakout-sessies.
Is Creative Ville voor jou?
Verwacht een mix van lokale en internationale 
sprekers uit de creatieve sector, van design en 
architectuur over digitale media en literatuur tot 
fi lm en kunst. Toonaangevende ondernemingen 
en baanbrekende nieuwkomers zullen een inkijk 
geven in hun werk en uitdagingen.
Creative Ville belooft weg te blijven van 
de productdemo’s, salespresentaties en 
slaapverwekkende powerpoints.
De lat wordt dit jaar nog hoger gelegd, er worden 
internationale sprekers toegevoegd aan de reeds 
indrukwekkende line-up van lokale helden uit de 
creatieve sector.

Wanneer: Vrijdag 22 november 2019
Waar: Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 
Antwerpen
Prijs: Zie website
www.creativeville.be

BONZAI RETRO
16 & 17 NOVEMBER
Oh yes, het is weer bijna die tijd van het jaar. 
Het moment waarop Bonzai neerstrijkt in de 
gewelfde zalen van de machtige Waagnatie voor 
wat nog steeds het beste indoor retro event 
van het jaar is. Duid dus 16 november met stip 
aan in je agenda, check je rave outfi t, verwittig 
je vrienden en zorg dat je dit audio-visueel 
spektakel niet mist!

Zoals altijd hebben ze voor hun winter 
extravaganza een hele reeks van de beste 
Belgische dj’s opgeroepen om jullie de 
gloriedagen van de dance muziek te laten 
herbeleven. Die zullen jullie tot diep in de nacht 
laten feesten zoals toen: met alle handen in de 
lucht en een dikke smile op jullie gezicht!

Wanneer: 16 & 17 november 2019
Waar: Antwerpen
Prijs: Zie website
www.bonzairetro.com
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Deze vegetarische salade met pompoen, geitenkaas en walnoten maakt een 
gure herfstdag meteen wat zonniger. En hij smaakt heerlijk in combinatie met de 

portobello's met verschillende soorten kaas in knapperig bladerdeeg.

Herfstsalade 
met

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe 
de pompoenblokjes in een ovenschaal en 
besprenkel met een scheutje olie, peper, 
zout en wat tijm. Leg de tenen knofl ook (in 
schil) ertussen. Zet de schaal 20 minuten 
in de oven. Voeg de laatste paar minuten 
de rode ui in ringetjes toe. Haal de knofl ook-
tenen uit de ovenschaal en verwijder de 
schil. Mix ze fi jn in een keukenmachine 
met een scheutje olie, kneepje koning en 
1 eetlepel balsamicoazijn. Laat de linzen 
uitlekken. Verdeel de sla over 2 borden. 
Verdeel de linzen (eventueel verwarmen), 
de pompoen en de ui erover. Kruimel de 
geitenkaas en walnoten erover. Besprenkel 
met de zoete knofl ookdressing.

INGREDIËNTEN
400 gr pompoen in stukjes

scheut olijfolie
peper en zout

snuf tijm
3 tenen knofl ook

1 rode ui
kneepje honing

1 eetlepel balsamicoazijn
200 gr linzen (pot/zak)

80 gr rucola melange
75 gr geitenkaas

2 eetlepels walnoten

2 PERSONEN - 20 MIN. + 20 MIN. OVENTIJD

GEBRUIK EEN 
IJSSCHEP om 

eenvoudig de zaadjes 
uit komkommers, 

courgettes en 
pompoenen te 
verwijderen.

Gooi de uiteinden 
van LENTE-UI 

niet weg: in 
een glaasje 

water groeien 
ze opnieuw!

Prik het uiteinde van 
EEN CITROEN met een 
satéprikker terug op de 
andere helft. Dit blijft in 
een plastic zakje in de 

koelkast wel een maand 
houdbaar.

pompoen

Strooi een beetje 
BAKING SODA in je 
pendaalemmer voor 
je de vuilniszak erin 
doet. Dit zal korte 

metten maken met 
vervelende geurtjes. I

LEG EEN HOUTEN 
LEPEL op de pan 
als je rijst of pasta 

kookt. De kans 
dat het water 

overkookt is nu 
heel erg klein.

j

B Maalderijstraat 6, Kalmthout • 0032-36770852

www.pp-textiel.be
OPENINGSUREN
dinsdag - zaterdag: 10:00u tot 18:00u

maandag en zondag: gesloten

Opendeurdagen
VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 NOVEMBER
OPENINGSUREN: DI T/M ZA VAN 10-18 UUR • ZONDAG GESLOTEN

en opening kerstbeurs op 8 november
TOT KERSTMIS IS ONZE KERSTBEURS IEDERE ZONDAG GEOPEND 

van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur 

MET VELE 
KOOPJES EN 

NIEUWIGHEDEN 

ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD

Vele kerstartikelen aan scherpe prijzen

en 
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

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

ontspanning    diner    geluk    casino
roulette   jackpot   breda   genieten

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

 € 100,-

reinigen 
wasbeurt 
wagen 
waxlaag 

blinken 
polieren 
interieur 
nano
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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:

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

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

U overweegt uw woning te verkopen? 
Contacteer ons voor vrijblijvende informatie: 03 240 11 99

Schrik om uw woning in de 
herfst of de winter te verkopen?

Regen, wind, storm, 
kou of sneeuw houdt 
ons niet tegen om uw 
woonst te verkopen!




