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ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

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

ELKE 
DONDERDAG 

STEAK-DAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Schitterend zonneterras 
en speeltuin



al 60 jaar dé makelaar in uw regio
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KEMP IMMO IS 
KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST! Met een 
splinternieuw kantoor 
op een toplocatie, 
een ruime etalage, 
een compleet nieuwe 
uitstraling, en nog 
veel meer nieuws! 

Heidestatiestraat 25, 
Kalmthout - Heide 
03 666 86 79

info@kempimmo.be
www.kempimmo.be    

Dagelijks open.
Zaterdag ook op afspraak. 
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VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van Koelrent en Kristof 
Holidays je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...



Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.
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BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?



Uiteindelijk willen we allen

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

waar voor ons geld!

Tevreden klanten,  
dat is wat wij willen

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

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

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

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

• Winkeler bvba coördineert uw project en is 
uw enige aanspreekpunt. 

• Na het bespreken van het project volgt een 
duidelijke offerte met beschrijving van de 
afgesproken werken.
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Luxedy  |  info@luxedy.com  |  www.luxedy.com

Na meer dan 4 jaar een drukbezochte webshop te runnen, openen we binnenkort ook 
een eerste echte winkel! Deze zal gelegen zijn in de Heidestatiestraat 76 in Kalmthout. 

Wij hebben groot nieuws!

Elke week nieuwe stuks online

Bij Luxedy blijven we niet stilstaan, ook de webshop 
draait op volle toeren. Elke week komen er nieuwe 
stuks bij. Voor de zomer hebben we een geweldige 
selectie aan leuke shortjes, zomerkleedjes en tops, 
maar ook super leuke beach bags, festival haarbandjes, 
vrolijke Ibiza juweeltjes, zonnebrillen en slippers!
 
Zin gekregen om al deze fashion musthaves te 
bekijken? Bezoek www.luxedy.com om online te 
shoppen of mail info@luxedy.com voor meer 
informatie m.b.t. een home party bij jou thuis.

Opening augustus



LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.be/shop

Summer
win

in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

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

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Huur wat extra koelte
Toen onze dochter 3 jaar 

geleden huwde en een 
koelaanhangwagen diende te 

gaan huren, ging er bij ons een 
belletje rinkelen dat er in het 

noorden van Antwerpen toen 
weinig tot geen firma's waren 

die zulke verhuring deden. De 
kogel was door de kerk en 

Koelrent was geboren.

Hoe zijn jullie met het idee gekomen om dit concept uit  
te brengen?  
Verscheidene jaren hebben we gezocht naar een manier om terug 
een eigen zaak op te starten. Dit was geen makkelijke klus vermits er 
een grote verscheidenheid is in artikelen en diensten.

Onze koelaanhangwagen kan voor vele doeleinden gebruikt worden: 
voor allerlei privéfeesten, zoals een BBQ, party, huwelijksfeest, 
recepties, tuinfeest, communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest of babyborrel. Ook bedrijven kunnen bij 
ons terecht, denk hierbij aan: schoolfeest, personeelsfeest, catering, 
braderij, parkfeesten, evenement, jeugdbeweging voor hun kampen, 
firma’s die tijdelijk een koeling nodig hebben tijdens een verbouwing 
of in geval van een noodsituatie door het uitvallen van de 
koelinstallatie.

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

Wat zijn de kosten voor één dag of een weekend?  
Voor 1 dag kost dit 80 euro exclusief btw (gebruik +/- 24u), voor een 
weekend kost dit 100 euro (gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). Voor langere periodes wordt er een passende offerte 
opgemaakt.

Wat kan je er allemaal in bewaren?  
Je kan er allerlei voeding en drank koel in bewaren. Je moet het 
bekijken als een grote koelkast. Hij koelt van +3° tot +6°. De 
afmetingen bedragen (in centimeters): lengte 250, breedte 130 en 
hoogte 150.

Al vanaf 

80 euro  

per dag!
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We houden ervan om met onze klanten een goed contact op 
te bouwen en houden er dan ook van om onze 
koelaanhangwagen steeds netjes, proper en tiptop in orde 
aan hen af te leveren. Wij staan steeds paraat om hem te 
helpen bij een koelingsprobleem en zijn daarom 7 dagen per 
week bereikbaar. Mochten we toch onverwacht onze telefoon 
niet aannemen, spreek dan gerust een berichtje in en wij 
contacteren u zo spoedig mogelijk terug. We zijn ook te 
vinden op facebook of raadpleeg onze website. Ook vragen 
per mail trachten we zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

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

BRUISENDE/ZAKEN

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

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





Hoevensebaan 71, Kapellen
03/665 47 12

www.facebook.com/busylizykapellen

Breng rust in je hoofd, creatieve 
    expressie werkt heel ontspannend

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

OPENINGSTIJDEN
 

Ma t/m vrij

09:30 - 18:30 uur
 

Zaterdag 
10:00 - 18:00 uur

BUSY/LIZYNaaisalon
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Wonen in het heden, 
met een knipoog naar het verleden...

LAATSTE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR!

www.immopoint.be  |  Immo Point Lahuis  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  +32 (0)3 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Meer info of een bezichtiging? 
Contacteer ons kantoor!

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

juiste adres!

RESIDENTIE “De Smidse”
Oud-Dorpsstraat 77 - 2990 Loenhout

Deze locatie is voorheen de werkplek 
geweest van 5 generaties aan smids.
Met de ontwikkeling van de hoogwaardig 
afgewerkte appartementen in “Pakhuis 
stijl” een waardige invulling.

Prijzen vanaf € 225.000 tot € 299.000
(excl. BTW, reg. rechten en carports)
All-in voor € 293.425 tot € 380.545
(incl. BTW, reg. rechten, 2 carports + berging)

DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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Smakelijk genieten

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

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

een natuurlijke omgeving genieten 
van een heerlijke lunch of een 

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

Visdonk komt u helemaal tot rust.

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

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

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

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

bij Lodge Visdonk
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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
“Behalve voor 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

BRUISENDE/ZAKEN
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Scab, 
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Ethimo, 
PalmCollect, Jati&Kebon 
Parasols: Glatz, Umbrosa
Accessoires: Blomus, EvaSolo, Cosi-Fires, 
Napoleon, Fatboy

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl
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All-In Beauty

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

 Beauty Beauty

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

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

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



BINNEN/BUITEN

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 4 juli in première.

 AGJE UIT
FEEST MET 
IJSJES

FILMPJE KIJKEN
ADRIFTD

FEEST MET IJSJES is een 
wekelijks concept tijdens de zomer 
in Het Bos, waar het verplicht is om 
te dansen en ijs te eten! De hele 
zomer lang de leukste danstunes 
en artiesten geprogrammeerd door 
DTM Funk & Het Bos!
Line up: DTM Funk x Fungku, 
DJ KWAK, Abondance Geschut, 
African Diplomat, Afrobot b2b DTM 
Funk, Suze Ijó, Dj Boats, Maverick, 
Yiannis b2b DJ Robin, Joni di 
Paradiso b2b Jo Serrano, Mills / 
Hade / Farid
Entree € 5 en de ijsjes worden 
verzorgd door Otark.
Het Bos, Ankerrui 5/7, 2000 
Antwerpen. Vrijdag 6, 13, 20 en 
27 juli van 23.00 tot 05.00 uur
Meer informatie vind je op
www.hetbos.be/agenda/2018/7/

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95
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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 
€ 9,75. 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 ruim 
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 20 jaar Eetcafé “De Tijd’’

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



Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40 
info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Steve & Evi

Regel uw uitvaart 
op voorhand, volledig volgens eigen wens

Indien u op voorhand uw uitvaart regelt, 
bespaart u uw naasten vele zorgen. Zowel 
uw specifieke wensen als de financiële kant 
kunnen door middel van een 
uitvaartverzekering vastgelegd worden.

Uw voordelen?
• Gemoedsrust
• Levenslang verzekerd
• Geen medisch onderzoek vereist
• Vrije keuze premiebetaling
• U kan alles vastleggen volgens uw 

eigen wens

Heeft u vragen? Bij ons kunt u terecht voor 
alle nodige en vrijblijvende informatie!
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.com  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.be 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.be
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.com

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3
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BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.com  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.be 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.be  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.be

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10

8

6 7
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Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout | 0498 14 63 29 

info@hanae.be

Schoonheids- 
instituut

Hanaé

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

doet. Geniet daarom van verschillende 
ontspannende, kwaliteitsvolle 

behandelingen met deskundig advies.

NIEUW
Check us out

www.hanae.be

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

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

In juli  en augustus ook dinsdag geopend! vanaf 11 uur

Ze zijn er weer!
mosselen natuur  
vanaf € 19,50
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Een groot en zonnig tuinterras, rustig gelegen 
en zuid-oost gericht. Veel zon en naar de 
zomer toe ook een speeltuin waar nu alle 
voorbereidingen voor gemaakt zijn. 

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

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

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



De zomer van Kalmthout
We staan voor een hopelijk mooie en 
gezellige zomerperiode. We nemen dan tijd 
voor vakantie en wat rust, in het buitenland 
of hier thuis. Er staat heel wat op het 
programma de komende weken in Kalmthout. 
Tot half september staat de Kalmthoutse 
evenementenkalender weer boordevol 
activiteiten. En of het nu muziek, sport, cultuur 
of een buurtfeest is: heel wat organisatoren 
bieden voor ieder wat wils. 

De WK-voetbalgekte op het Marktplein en in de 
cafés duurt hopelijk tot in de finale. We konden 
onlangs al genieten van de Hoevefeesten van 
de Landelijke Gilde, ondertussen een klassieker 
in Kalmthout. Mooi en ook sportief was Heuvelo, 
een nieuw buurtinitiatief op den Heuvel met een 
wielerwedstrijd doorheen de wijk.  En de vrijwilligers 
van de brandweer stonden vorig week weer klaar 
om trots hun materieel en werking te tonen.

Maar er staat nog veel meer op het 
Kalmthoutse zomerprogramma. 
De jeugd kan genieten van het Zomerterras 
van jeugdhuis Govio en dagelijks worden bij de 
Speelpleinen op Diesterweg meer dan 100 kinderen 
verwacht voor sport, spel en plezier. Ook in het 
Arboretum is het dolle pret met Strips in het Park 
op 1 juli en de ATV-vertelling met Nele Goossens 
op 16 juli.
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www.kalmthout.be

De week voor de Vlaamse Feestdag organiseert 
de gemeente verschillende activiteiten onder de 
naam ‘Vlaanderen Feest’, met nieuw dit jaar een 
improvisatiecomedy. En de kermis in Achterbroek 
is steeds heel wat meer dan kermiskramen. De KLJ 
organiseert dan 3 dagen vol zang- en dansplezier.

In augustus is het uitkijken naar de retrokoers in Heide 
en het grootse gratis muziekfeest op het Marktplein 
met Luc Steeno, Lindsay, Gene Thomas en uiteraard 
de Romeo’s. Dat belooft weer ambiance te worden.

En tegen dat in september het gewone leven weer 
volop op gang komt, kunnen we ons klaar maken voor 
de Halve Zolen Run in Nieuwmoer en Achterbroek 
Zomert Uit, op 1 en 2 september. En met het Easywood 
Festival met Kalmthoutse muziekgroepen aan de 
Zoete Inval en de Dorpsdag in Heide tijdens het derde 
weekend van september komt de zomersfeer opnieuw 
stilaan ten einde.  Maar zover zijn we nog lang niet.

Wist je trouwens dat er gedurende deze maanden wel 
25 buurt- en straatfeesten zijn in Kalmthout? Dat is 
echt genieten.

Volledig is dit lijstje niet. Alle info vind je in de 
cultuurkalender, de zomerbrochure én op  
www.uitinvlaanderen.be. Heel dat aanbod is het 
werk van vele handen. Verenigingen, bedrijven, 
organisaties en de gemeente dragen zo uitermate 

gemeente/Kalmthout

Lukas Jacobs
burgemeester

bij tot een zeer aangename sfeer in onze 
heidegemeente. Ik kijk er samen met jullie 
naar uit. Geniet van je zomer!
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De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kan je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
Meer informatie over reizen naar La Palma
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kan je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE ZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     boutique_Madison

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

#summerfeeling
#neuhaus

#boutique_madison

MADISON!
for expedition and more

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

info@rebeloutdoor.nl • www.rebeloutdoor.nl

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

Copenhagen • en nog veel meer!

Rebel Outdoor: dé winkel voor 
liefhebbers van outdoor!

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

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

outdoorkleding... Teveel om op te noemen!

Bezoek onze webshop of kom 
langs in onze winkel!



La PalmaOntdek samen met 
Kristof Holidays

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

La Palma is een paradijs voor wandelaars. Je kan de mooiste plekjes ontdekken met een 
Nederlandstalige gids. Meer informatie over reizen naar La Palma vind je bij Kristof Holidays.

KRISTOF/HOLIDAYS
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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 de mail, 
telefonisch of bij natuurwinkel Margriet. Info bekomen op 
de Achter D’Hoven nr. 11 te Wuustwezel. 
Tegen een vergoeding kan ik ook bij u thuis langskomen.

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

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

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

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

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
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Sinds 2005 ben ik werkzaam 
als pedicure, inmiddels in 
het bezit van het rijkserkende 
MBO 4 diploma Medisch 
Pedicure (vanaf 2016), met 
specialisaties oncologisch en 
geriatrisch voetzorgverlener 
en Medisch Sportpedicure.

Medisch pedicure betekent dat wij onze studie tot betrekking van ons vak 
hebben uitgebreid qua kennis en behandelings mogelijkheden. Als medisch 
pedicure weet je veel over systeemziekten, pathologische aandoeningen, 
voetonderzoek, voetstand, schoenadvies, ortheses, nagelcorrectie en 
nagelregulatie.

Sinds 2010 is onze praktijk gevestigd in gezondheidcentrum Kalsdonk 
(voormalige Heilig Hartkerk). We hebben in deze periode veel trouwe cliënten 
mogen ontvangen voor een pedicurebehandeling en een professioneel netwerk 
van Medisch Pedicures, podologen en podotherapeuten om ons heen 
verzameld om u nog beter van dienst te zijn in de toekomst.

Voor een reguliere pedicurebehandeling heeft u geen 
medische verwijzing nodig.

Voeten verdienen uw aandacht!
Maak nu een afspraak en wij stellen graag 
samen met u een persoonlijk behandelplan op!

Claudia Matthijssen-Willemen

MEDISCH PEDICURE
COLUMN/CLAUDIA

Heilig Hartplein 28 Roosendaal
0165-328367

info@pedicurepraktijkroosendaal.nl
www.pedicurepraktijkroosendaal.nl

SPECIALISATIES
pedicure  |  medisch pedicure
reumatische voet
spastische voet
oudere/geriatrische voet
oncologische voet
diabetische voet  |  risico voet
druk vrij technieken
ingroeiende nagels
schimmeldiagnostiek
orthese/prothesetechniek
nagelbeugel  |  nagelprothese
wratbehandeling  |  sportpedicure

Pedicure
Praktijk

Roosendaal
Wel of geenrisicovoet...

Iedereen heeft goede voetzorg nodig!
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Stationsstraat 4 Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon.be
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

Breng de zomer in je haar!

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

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

Producten met UV filter, leuke accessoires  

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

Een Ibiza Feather is verkrijgbaar in 

verschillende kleuren en lengtes.  

Deze kan je wassen, krullen en drogen.

Waarom naar Coenraads?

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

Dus tot ziens bij ons.

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

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

Kom het zeker zelf eens ervaren!

EEN 
BEGRIP 
IN DE 
REGIO



2 zussen delen dezelfde passie voor kinderspullen en alles wat daarbij komt kijken. 

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

Passie voor

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

Kom dan zeker eens langs.

MON/BÉBÉ

kinderspullen 

ACTIE! 

20% korting! 

vanaf twee 

stuks kleding



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

ZOMERBAR
Horendonk - Over d’Aa 229

VANAF 1 JULI
ELKE DAG OPEN 14.00u
WEEKENDS 12.00u

Vlakbij knooppunten 
22 - 52 - 55 - 95 - ..

ACTIE: knip dit artikel uit en ontvang een gratis aperitief/koffi e!

Kinderen
welkom

ELKE DAG OPEN 14.00u
WEEKENDS 12.00uWEEKENDS 12.00uSpringkastelen

Feestbenodigdheden
Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

ZomersoldenZomersolden
% %
%

%
%

%

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

Geboortelijsten - Kleding 0-10 jaar - Baby-uitzet

JE KAN ONS OOK VINDEN OP

Zomer - en lentecollectie t/m -50%
Outletkleding ronde prijzen tot 70%

Baby - en cadeauartikelen einde reeksen -50%
Betaling met res mogelijk!

%
Geboortelijsten 



Zorgeloos eropuit met 

Het is weer tijd om er lekker met 
de caravan op uit te trekken. 

Een fi jne kampeer vakantie 
staat of valt echter met het 

gebruik van goed materiaal. 
Met Caravan Centrum 

Ad Dekker in Raamsdonksveer 
bent u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! 
“Laat u

vrijblijvend
adviseren door één van onze 

verkoop-
medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker
■ Dealer van Hobby 
Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

■ Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

■ Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

■ Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Hoeveproducten  
vers van de boer!

Hoeve-ijs

Hoeve-winkel

Traiteur

Nieuwe reeks workshops manueel 
patroontekenen vanaf september 2018!

Achtzalighedenlaan 2, Kalmthout  |  + 32 (0)475 51 44 24  |  info@atelieresbe.be  |  www.atelieresbe.be

Als je graag zelf je kleding maakt 
maar de bestaande patronen 
beantwoorden niet aan jouw 

pasvorm, dan biedt Atelier Esbé dé 
oplossing: 

wij maken het patroon op uw 
persoonlijke maten.

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl
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www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties

DAMES - HEREN - KINDEREN
0478 79 78 37

aernouts_dorien@hotmail.com

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

AD HAIRSALON
SPECIALIST IN KLEUREN EN KNIPPEN

0478 79 78 37
aernouts_dorien@hotmail.com

Reserveer  
nu op  

afspraak!

AD Hairsalon  |  Popendonkseweg 70  |  2990 Loenhout

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

Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

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

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!
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34TH INTERNATIONAL DANCE COURSE 
ANTWERP
T/M 7 JULI 2018
De International Dance Course Antwerp biedt 
sinds 34 jaar een professioneel onderricht 
voor de amateur en professionele dansers en 
docenten. Er zijn zeker lessen voor jouw niveau 
en leeftijd! Tijdens de stage worden elke dag 
meer dan 40 opbouwende danslessen gegeven.
De lessen hebben elke dag plaats en dit 
gedurende 8 dagen. Het doel is techniek bij te 
brengen op een leuke manier. Ben je beginner, 
gevorderd, semi-professional of professional? Er 
zijn lessen voor iedereen!

Wanneer: t/m 7 juli 2018  
van 10:00 tot 17:00
Waar: Meistraat 2 2000 Antwerpen
www.dansstage.be

FIESTA EUROPA ANTWERPEN
18 T/M 22 JULI 2018
Fiesta Europa, de gezelligste en authentiekste 
Europese sfeermarkt, toert rond in Vlaanderen 
en omstreken.
Op 18, 19, 20, 21 en 22 juli strijken 
de marktkramers van de Europese 
specialiteitenmarkt Fiesta Europa neer in 
Antwerpen. 
Het bonte gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire specialiteiten en 
ambachtelijke producten mee uit alle hoeken 
van Europa.
Uiteraard genieten we ook weer van een natje en 
een droogje op ons terras met Live muziek.
Ook de kleinste rakkers kunnen zich weer 
uitleven op onze springkastelen.

Nieuw dit jaar is de avondmarkt op 18 juli: 
die avond kunnen de bezoekers tot minimum 
22u00 genieten van alle lekkers en moois.

Wanneer: 18 t/m 22 juli 
Waar: Groenplaats 2000 Antwerpen
Tarief: Gratis
www.fiestaeuropa.eu
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nLAMBERMONTMARTRE SCHILDERSMARKT

ZONDAG 29 JULI
'Lambermontmartre aan het Museum' is een 
internationale ontmoetingsplaats voor schilders, 
tekenaars en fotografen. Onder kleurrijke 
parasols tonen honderden exposanten hun 
werk. In 13 jaar groeide de markt uit tot een van 
Europa's grootste schildersmarkten. De markt 
trekt duizenden bezoekers en honderden 
exposanten. De sfeer is ongedwongen, 
nonchalant, à la Montmartre.
Live muziek, musette, accordeon en een 
zuiderse bar zorgen voor een zomerse ambiance 
rond het museum. 

Zondag 29 juli van 12.00 tot 17.00
Waar: Leopold de Waelplaats 2000
Tarief: Gratis
www.lambermontmartre.be

DE VROEMFABRIEK
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Tijdens de zomermaanden kun je hier lekker 
rondcrossen op elektrische crossbikes! 
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/DeVroemfabriek

ERLA AIRSOFT FACTORY
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Erla Airsoft Factory, met 10.000 m2 het grootste 
airsoft terrein van de Benelux waar iedereen 
avontuur, spanning en actie wil beleven!  
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/erlapewpew
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De leer is gebaseerd op  
de 5 elementen:
Ether, lucht, vuur, water en aarde 
die zich niet alleen in de natuur om 
ons heen maar ook in ons lichaam 
bevinden.

Ayurveda is een eeuwenoude 
holistische gezondheidsleer met haar 
oorsprong in India. Holistisch wil zeggen 
de benadering van het lichaam op zowel 
fysiek, geestelijk als emotioneel gevoel.

Ayurveda massage berust op 
kennis van de marmapunten. Dat zijn 
knooppunten waar aders, slagaders, 
pezen, botten en gewrichten bij elkaar 
komen. In het lichaam bevinden zich 
duizenden marmapunten waarvan ik er 
tijdens de veda massage 43 behandel. 
De massage werkt op de bloedsomloop, 
het zenuwstelsel en het lymfestelsel. 
De warme olie werkt diepgaand, 
ontspannend, intiem en met veel gevoel 
op ons grootste orgaan, namelijk de huid.

Massage op afspraak,  
bel 0494376336

Ayurveda massage  
op het volledige lichaam

Nieuw in Essen Overnachting voor 2 personen

t.w.v. € 80,-

wellness 
ontbijt 
breakfast 
zwembad 

tuin 
gasten 
gastvrouw 
bed

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

au
gu

st
us

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.d

eb
el

gi
sc

he
gr

en
ss

tr
ee

k.
be

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

www.keukenhof.be | keukenhof@keuken.com

Maak kans op een:

Op een unieke locatie 

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

 € 100,-

microdoek 
wasstraat 
onderhoud 
voertuig 

carwash 
waxlaag 
interieur 
basic
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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:

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

€ 100,-

CARWASH ESSEN

t.w.v. € 100,-€ 100,-

JES Carwash bestaat ondertussen 8 jaar. Nog steeds proberen 

wij innovatief te zijn op vlak van producten en technieken om 

het wassen van wagens naar het hoogste niveau te tillen.

Wat veel mensen niet weten is dat wij ook autointerieurs 

onder handen nemen. Als ook polieren of simoniseren zoals 

ze in de volksmond zeggen, behoort tot ons aanbod.

Als autopoetsbedrijf zijn wij klaar voor de komende 8 jaar met 

minstens evenveel enthousiasme aan te gaan.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE
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Ertbrandstraat 284, Kapellen  |  www.jdv.nu  |  info@jdv.nu  |  +32 3500 94 22

MEUBELEN  RAAMBEKLEDING MAATWERK DECORATIE VERLICHTING




