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Groenten & 
fruit

Dé zaak voor elke dierenliefhebber

Hoe het begon

In 2003 zijn we begonnen met onze vestiging in 

Schilde, later in 2008 zijn we ook in Kalmthout en Sint-

Job gevestigd. Wij verkopen alles voor honden, katten, 

knaagdieren, maar ook voor vogels, vissen en allerlei 

boerderijdieren. Voor ons primeert het natuurlijke 

aspect van dierenvoeding- en verzorging. Gezonde, 

niet-geraffineerde voeding. Het biologische back to 

nature-principe, zeg maar. Wij verkopen ook vers vlees, 

zoals diepvriesvoeding voor honden".

Gezondheid

“Bij ons krijg je een volledige uitleg van A tot Z over 

gedrag, voeding en verzorging. Onze medewerkers zijn 

ook allemaal dierenvrienden die zelf dieren hebben. 

Voor ons is dat essentieel. Kortom: met passie en 

overtuiging een verhaal over de natuur vertellen.  

Daar draait het om.

Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u beslist 
terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & Dogs. Verspreid over drie vestigingen (Schilde, Kalmthout 
en Sint-Job) is deze winkel dé referentie in gezonde dierenvoeding. En nog veel meer.

Cats & Dogs Sint-Job

Sinds 17 maart 2018 verwelkomen wij u graag in 

onze nieuwe winkel te Sint-Job waar wij u een 

uitgebreid productaanbod kunnen voorstellen.  

U vindt ons op de Handelslei nummer 6.  

Hier zijn wij geopend op:

ma - vrij van 09:30-18:30 en  

op zaterdag van 09:00-18:00.

Achterbroeksteenweg 1   2920 Kalmthout
Openingsuren: ma - za van 09:00 tot 18:00 uur

kalmthout@dogside.be  |  03 666 55 84

Turnhoutsebaan 399  2970 Schilde 
Openingsuren: ma - za van 09:00 tot 18:00 uur (di gesloten)

Zondag van 10:00 tot 18:00 uur
schilde@dogside.be   |  03 385 23 04

Handelslei 6   2960 Sint-Job
Openingsuren: ma - vr van 09:30 tot 18:30 uur

Zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur
sintjob@dogside.be   |  03 633 26 41



Voor al uw vastgoed in de 
provincie Antwerpen

Vraag uw gratis schatting aan

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

www.engelvolkers.be/antwerpen
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. De Belgische 
Grensstreek Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
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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
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nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Geen tijd voor een (korte) zomerbreak? Dan kan yoga een uitkomst 
bieden om toch wat ontspanning en rust te creëren in jouw drukke 
leven. Helemaal als je je bedenkt dat we tegenwoordig in één week 
net zoveel prikkels te verwerken krijgen als onze voorouders in hun 
hele leven. Hoe je dan het best met yoga kunt beginnen? Daar 
vertellen we je verderop in dit magazine meer over.

Ontspannen kan natuurlijk op nog veel meer manieren. Het juiste 
moment om te ontspannen is weliswaar wanneer je er geen tijd voor 
hebt, maar tijd kun je ook maken, wordt weleens beweerd. Creëer 
alleen al even een momentje van rust voor jezelf door je ergens op een 
heerlijk plekje te nestelen met dit magazine. We vertellen je namelijk 
niet alleen meer over yoga, maar spraken ook met ondernemers als 
Schrijnwerker Maikel en Chénesse Schoonheidsinstituut die op hun 
eigen bruisende wijze de zomer door komen.

Dus neem een Bruist-break, relax en geniet!
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

De zomervakantie is inmiddels in het hele land aangebroken. 
Maar terwijl er heel veel mensen genieten van een welverdiende 
vakantie, zijn er ook nog steeds meer dan genoeg die ook tijdens 
de zomermaanden keihard doorwerken. En dat terwijl de zomer
juist zo’n fijne tijd is om even helemaal tot rust te komen.



YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.
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is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fi jne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fi jn om eventueel een fl esje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? Op de website van Nederland Bruist 
vind je gegarandeerd een yogastudio in jouw regio.

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

BRUIST/BODY&MIND

CREËER ONTSPANNING EN 
RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN



Molenstraat 210, Zundert | 076 2031980 | info@bespokecloudsolutions.nl 
Vanuit België zijn wij bereikbaar op 03 8080324 | info@bespokecloudsolutions.be

DIENSTEN
• Webhosting
• Webdesign
• Cloudhosting
• Syteem- en netwerkbeheer
• Advies bij Cloud vraagstukken

Bij Bespoke Cloud Solutions bent u aan het goede adres!

Meer info: kijk op www.bespokecloudsolutions.nl

 Zoekt u een partner om
uw WEBSITE te BEHEREN? 
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Luxedy  |  info@luxedy.com  |  www.luxedy.com

Na meer dan 4 jaar een drukbezochte webshop te runnen, openen we binnenkort een 
eerste echte winkel! Deze zal gelegen zijn in de Heidestatiestraat 76 in Kalmthout.  
De opening is voorzien midden augustus dus aarzel zeker niet om eens een kijkje te 
komen nemen in onze nieuwe winkel!

Zien we jou binnenkort?

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
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ZOMERSE 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 Liv’ing Room naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
EDGAR of JOSEPH 
kussen t.w.v. € 20,-
2-kleurig kussen turquoise/

beige. 100% gerecycleerd 

katoen. Hoes met rits, beige 

achterkant,  45 x 45 cm

Ook verkrijgbaar in 

zwart/beige en bijpassende plaids

www.livinroom121.be

POEF ROMY
Unieke kleurrijke poef, geweven op een 
metalen frame. Op-en-Top IBIZA!
H 45 cm x Ø 43 cm
€ 95,-  |  www.livinroom121.be

INDISCH KASTJE  BLUELITA
Zeer mooi 2-deurskastje met blauwe verfresten en 2 schuifjes

Typisch Ibiza-look! H 123 cm x B 82 cm x D 36 cm, € 495,-
www.livinroom121.be

DECORATIEVE 
VISFUIKEN

Originele Indonesische 
visfuiken van riet, in 
verschillende maten

H 105 cm x Ø58 € 135,-
H 68 cm x Ø36 € 65,-
H 44 cm x Ø25 € 35,-
www.livinroom121.be

EMANUELLE 
STOEL CHANTI
Exotische Rotanstoel, 
naturel
B 100 cm x H 150 cm
Zithoogte, inclusief 
kussen, is 47 cm
€ 385,-
www.livinroom121.be

win
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Liv’in R� m 121Laat je
inspireren door

CACTUS FLUO
Grappige fl uo-roze cactus 
in kunsthars. 
H 24 cm x B 17 cm € 22,-  
H 50 cm x B 25 cm € 45,-
www.livinroom121.be

DECORATIEVE ANANAS
Vrolijke, houten uitgesneden ananas. 
Turquoise met een tikkeltje goudverf.

H 38 cm, € 39,-
www.livinroom121.be

HAARDMANDEN EN TASSEN
Leuke juten manden en tassen met handvaten 
voor multi gebruik, tweekleurig zwart/naturel

H 40 cm x Ø 40 cm € 35,-
H 40 cm X Ø 50 cm € 55,-
H 50 cm X Ø 50 cm € 65,-

www.livinroom121.be

SHOPPING/NEWS

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 gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 Liv’ing Room naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
CHINDY sierkussen 
t.w.v. € 45,-
Kleurrijk kussen met 
pailletten en roze achterkant.
Hoes met rits.
100% katoen
L 70 cm x B 30 cm
www.livinroom121.be

ZOMERSE LEZERSACTIE#2

Liv’in R� m 121
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Ontstaan uit een passie voor hout, gebruikt schrijnwerker Maikel enkel materialen van 
eerste keuze waar hij het volste vertrouwen in heeft. “Ik maak ontzettend graag mooie 
dingen met hout en ben soms nog steeds verwonderd wat voor verbazend mooie 
structuren en kleuren er uit oude trappen en meubels tevoorschijn komen.

MAATWERK
Maikel Schepers:  “Men kan beroep doen op onze ervaring. Wij gaan 
altijd samen met de klant voor een mooi resultaat voor zowel 
binnenafwerking als buitenschrijnwerkerij. We verzorgen uw 
maatwerk van algemene houten binnenafwerking (zoals meubels, 
deuren en keukens) maar ook plaatsing van ramen, deuren en 
gevelafwerking. Renoveren van houten meubels, trappen, vloeren, 
dakgebinten e.d. doen we door middel van zandstralen of 
luchtgommen.” 

LUCHTGOMMEN
“Luchtgommen is een techniek om het hout in vroegere staat te 
herstellen en af te werken op maat van het interieur. Bij ons kan u uw 
houten meubels, deuren of keuken laten luchtgommen en de 
oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur herontdekken. 
Zelfs door ons op maat gemaakte meubels kunnen wij stralen zodat ze 
een bepaalde structuur krijgen. Door onze fijne techniek kunnen wij 
verschillende soorten hout stralen, maar ook andere soorten zoals ijzer, 
steen en glas. Sinds kort maken wij ook mooie glazen met tekst op. 
Een prachtig en leuk cadeautje voor elke gelegenheid. 
De mogelijkheden zijn eindeloos.” 
 

REALISATIES
“Ik heb al vele traphallen gerenoveerd, zoals 
een eiken trap, gecombineerd met 
grenenhout in een oud herenhuis. Ontdaan 
van 4 kleuren verf en afgewerkt in grijze olie. 
Verder heb ik al verschillende materialen 
mogen stralen.  We doen voornamelijk 
renovaties van houten meubels en trappen, 
maar ook gevels, ijzeren onderdelen van 
auto’s/motors/fietsen en zelfs oude 
grafzerken. Op onze website vindt u enkele 
voorbeelden van onze realisaties. Zo kan u 
kiezen welke stijl het beste bij u past.” 

LAAT U VERBAZEN HOE MOOI 
HOUT KAN ZIJN… 

Wilt u graag meer informatie over de 
diensten die schrijnwerkerij Maikel 
aanbiedt?  Check onze website 
www.schrijnwerker-maikel.be

Schrijnwerker Maikel
MATERIAAL VAN DE 
BOVENSTE PLANK

BRUISENDE/ZAKEN
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Meubilair in 
oorspronkelijke 
staat herstellen

VOOR

GESTRAALD

AFGEWERKT





De beste zorg voor uw huid

Vanessa Wetzer is eigenaresse van Chénesse Schoonheidsinstituut in Kalmthout. Hiermee is 
een langgekoesterde wens waarheid geworden, een eigen bedrijf als schoonheidsspecialiste. 
Ze richt zich op persoonlijke aandacht, welzijn, professionaliteit en eerlijk advies.

Buiten alle klassieke behandelingen doe ik ook naaldloze 

mesotherapie (dit is het inbrengen van producten diep in 

de huid) en radio frequency (dit stimuleert de vorming van 

verstevigend collageen, wat een positieve invloed heeft op de 

uiterlijke tekenen van ouder worden, de huid wordt meer egaal).

Nieuw vanaf nu: Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oogleden 

waarbij de huid samentrekt met als gevolg dat rimpels minder 

zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor dat verslapte huid wordt 

opgespannen en de huid strakker wordt zonder littekens. Met 

een langdurig effect van 2 tot 3 jaar. 

Ik werk met de producten van Klapp (niet op dieren getest) 

en zij zorgen voor alle nodige opleidingen, waardoor ik bij kan 

blijven met de laatste trends.

 

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide 

ervaring met de huid, mijn persoonlijke maar eveneens 

professionele benadering en de toepassing van andere dan de 

doorsnee behandelingen. Het gebruik van producten 

van een supermerk voor de huid met prachtige 

resultaten. Kortom, redenen genoeg om naar 

Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

“Mensen blijven naar de salon komen door 
mijn uitgebreide ervaring met de huid” CHÉNESSE

schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

bij mij in goede handen



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

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.
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KOPIJCENTER COPY SERVICE CENTER IN KAPELLEN IS ER VOOR AL UW 
NODEN INZAKE KOPIËREN, AFDRUKKEN EN INBINDEN

Copy Service Center is een modern en dynamisch kopijcenter in Kapellen. Dag na dag garanderen we de 
kwaliteitsvolle behandeling van al uw papiernoden.

Dorpstraat 50-2950 Kapellen-België
copyservicecenter@skynet.be
www.copy-service-center.be

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67
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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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Je bent bij ons echt buiten, midden in de natuur.
“Ontdek Brabant op z’n best... Groen gastvrij landleven!”

Millseweg 13  |  5437 NB BEERS
0485 31 64 36  | bgg 06 22 447 254

receptie@barendonk.nl | www.barendonk.nl

Het Grote Huis Ontdek het rijke herenboerenleven!
Dit statige voorhuis heeft plaats voor 10 tot 13 personen. 

Het huis is zeer ruim en door de historische accenten extra sfeervol. 

Hier geniet u met alle comfort van het plattelandsleven. 

De Vlaamsche Schuur Het Vlaamsch gevoel van thuiskomen
De gerestaureerde Vlaamsche Schuur heeft plaats voor groepen 

van 16 tot 22 personen. Deze accommodatie is geschikt voor 

mindervaliden, heeft een riante keuken én een relaxruimte met sauna. 

Het Koetshuis “Kom maar uit de bedstee, mijn liefste…” 
Het Koetshuis heeft plaats voor 8 volwassenen en 4 kinderen. 

Extra leuk voor kinderen: ze kunnen slapen in een heuse bedstee! 

Door het klassieke houtwerk en landelijke accenten is Het Koetshuis 

een knusse groepsaccommodatie. 

Het Paardement Stap in… en droom weg
Wist u dat u bij De Barendonk kunt slapen in een oude postkoets? 

Het Paardement is nét even anders: u slaapt boven de oude paardenstallen 

met prachtig uitzicht over het landgoed. Proef de sfeer van vroeger!

Landgoed de Barendonk, ten zuiden van 
Nijmegen in het Land van Cuijk, biedt u 

4 leuke groepsaccommodaties

Het Paardement

Het Koetshuis

Het Grote Huis

De Vlaamsche Schuur



Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Oud A

elk seizoen nieuwe suggesties
Ze zijn er weer! Hollandse maatjes&

mosselen bodemcultuur!
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verjaardagen . vrijgezellen . teambuilding

 ACTIE . AVONTUUR
100% realistisch!

3u vanaf 40€
(incl. gear)

More info?      www.facebook.com/erlapewpew

 VERJAARDAGEN
 VRIJGEZELLEN
 TEAMBUILDING

MORE INFO?  WWW.FACEBOOK.COM/ERLAPEWPEW



BINNEN/BUITEN

Op een mooie, zwoele avond in Los Angeles 
maakt de jonge Sam (Andrew Garfi eld) 
kennis met zijn aantrekkelijke buurvrouw 
Sarah (Riley Keough). Wanneer zij de 
volgende ochtend op mysterieuze wijze 
blijkt te zijn verdwenen, begint Sam aan 
een surrealistische zoektocht. Beetje bij 
beetje ontsluiert hij een sinister complot 
dat de hele stad lijkt te beheersen.

Under the Silver Lake gaat op 
15 augustus in première.

 AGJE UIT
HET 
BOLLEKESFEEST

FILMPJE KIJKEN
UNDER THE
SILVER LAKED

HOUD 17, 18 EN 19 AUGUSTUS 
alvast vrij in je agenda, want dan is 
het Bollekesfeest in Antwerpen er 
weer. Het Bollekesfeest is een 
jaarlijks evenement dat in het teken 
staat van eten en drinken. Tijdens 
het evenement kan er onder meer 
geproefd worden van streek-
producten, wordt er her en der 
De Koninck getapt, is er live-
muziek en zijn er verschillende 
activiteiten. Of neem deel aan een 
wandeling of verken de haven 
met boot tijdens dit feestweekend.
Voor meer informatie over het 
complete programma en het 
inschrijven voor diversen 
activiteiten ga je naar
www.visitantwerpen.be/nl/
bollekesfeest-2018

BOEKJE LEZEN MAREIKE KRÜGEL
ZIE ME STAAN VAN MAREIKE KRÜGEL is 
een roman voor iedere vrouw die weleens 
verzucht of dit nou alles is. Wat moet je 
doen als je een knobbeltje in je borst vindt. 
Katharina wil nog graag één normaal 
weekend met haar gezin doorbrengen 
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
een of andere manier is niets meer 
gewoon. Het helpt ook niet dat haar man 
dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje 
niet naar huis komt. Katharina besluit 
iemand anders in vertrouwen te nemen. 
Wat begon als een gewone dag, eindigt in 
een emotioneel crescendo. 
ZIE ME STAAN van MAREIKE KRÜGEL 
is nu te koop voor € 18,99
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20%

20180710_Bruist augustus.indd   6 10-7-2018   17:26:45

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

DE SALE IS BEGONNEN 
Kom langs in onze SHOWROOM en profi teer 
nu van onze MOOIE SHOWROOMACTIES.

30%

40%

50%
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1. Terracotta Sun Protect van Guerlain, € 42,-  www.guerlain.com  
2. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.be 

3. Festivaltasje Oslo, € 17,99  www.nice-2-have-shop.nl 
4. Doosje gekleurde pleisters van Hansaplast, € 2,79  www.hansaplast.be

5. Hervulbare drinkfl es van Marie Stella Maris, € 29,-  www.marie-stella-maris.com
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4

2

1
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Festival



BEAUTY/NEWS

Ga je deze zomer nog een festival 
bezoeken? Get festival ready met de 
leukste fashion & beauty items!

6. Monsieur Big Waterproof mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  
  7. Endavor Hat van Barts, € 49,99  www.barts.eu 
8. Lippenbalsem van Eos, € 5,99  www.douglas.nl 

9. nail & cuticle tattoos van essence, € 1,99  www.essence.eu
10. Slipper Lenny Unity van Ipanema € 59,99  www.ipanema-slippers.nl

Ready
9

10

8

6 77

Ready
8

Festival
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Geef u tijdig op ( zie strookje datum) bij de Kloek en graag bij opgave betalen.
 Donderdag 6 september ( opgeven voor maandag 3 september) 
 Donderdag 11 oktober (opgeven voor maandag 8 oktober) 
 Donderdag 8 november (opgeven voor maandag 5 november)

Naam 

Komt met        personen.

Eventuele allergie 

BRUISENDE/ZAKEN

Prior Borrekensstraat 1 Huijbergen  |  0164 315586  |  06 40135627  |  mfcdekloek@gmail.com

“Een belevenis 
voor jong en oud”

Gezellig samen eten  
 in de Kloek

We willen hierbij een aantal datums doorgeven, waarop u uitgenodigd wordt om te komen 
eten in MFC De Kloek. De inloop is vanaf 16.45 uur, zodat we rond 17.15  uur met het 
eten kunnen beginnen. We hebben de volgende datums voor u gereserveerd;

Donderdag 6 september   
Pastabuffet met een heerlijke salade en een toetje na € 15,-

Donderdag 11 oktober  
Stamppotbuffet (boerenkool – hutspot – zuurkool) met worst en 
spekjes en een heerlijke jus. En het toetje mag natuurlijk niet 
ontbreken € 15,-

Donderdag 8 november  
Friet stoof of rijst met goulash en een heerlijk toetje. € 12,50

Geef u tijdig op ( zie strookje datum) bij de Kloek en graag bij opgave betalen.
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Een groot en zonnig tuinterras, rustig gelegen 
en zuid-oost gericht. Veel zon en naar de 
zomer toe ook een speeltuin waar nu alle 
voorbereidingen voor getroffen zijn. 

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

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

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

Prior Borrekensstraat 1 Huijbergen  |  0164 315586  |  06 40135627  |  mfcdekloek@gmail.com



#trotsopwezel



www.wuustwezel.be

Hoe zou een ideale zomer er uitzien?

Tijd met vrienden doorbrengen, op leuke 
plaatsen, liefst met hapje en drankje erbij. Ideaal 
gezien is er ook variatie in beleving: de ene keer 
sport, de andere keer muziek, dan weer cultureel 
of gewoon rondhangen. 
En als je dan helemaal mag kiezen hoe die zomer 
er uit mag zien dan kies je er ook voor om die niet 
alleen te beleven, maar met mensen om je heen.

Die oefening maakten wij ook enkele jaren 
geleden om dan vast te stellen dat…we al die 
zaken in onze gemeente hebben. Wat denk je 
van sportwedstrijden met duizenden supporters 

(Sterke Peer Triatlon, wielerwedstrijden), 
jeugdactiviteiten (Speelpleinen, kampen, 
buitenspelen), muziek (Beachweekend, Loenhout 
Zomert), cultuur (Bloemencorso)? Alles bij elkaar 
meer dan dertigduizend bezoekers. 

Dertig. Duizend. Bezoekers.
Doe mee en laat je onderdompelen in de dahlia’s, 
de beste DJ’s en sporters. 

Alle info kan je vinden op de facebookpagina van 
‘Zomer van Wuustwezel’ en onze website.

Dieter Wouters
Burgemeester  

gemeente/Wuustwezel

#trotsopwezel
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COMFORT
Je slaapt niet in een hutje of een tentje, maar in 
goede middenklassehotels, lodges of safari 
tentenkampen compleet met zwembad. Geen nood: 
je zal niet zonder warm water of elektriciteit zitten. 
Zulke kampen zijn trouwens favoriete overnachtings-
plaatsen, omdat je echt midden in de natuur leeft 
en ‘s nachts de geluiden van de savanne kan horen. 
Gevarieerde buffetten, afgestemd op de Europese 
smaak, stillen je honger. Je eet dus geen leeuw of 
krokodil... maar gewone maaltijden.

Ga eens op

NIET DOEN
Neem geen baby’s of peuters mee. Vanaf een 
jaar of zes kunnen kinderen probleemloos mee. 
Op safari gaan is geen aanrader als je baalt van 
lange autoritten over oneffen zandwegen. Als je 
een safaribusje niet graag deelt met twee tot zes 
andere toeristen, kun je een privé-safari boeken.

MEENEMEN
Een safari-outfi t hoeft niet, maar kan wel. Lichte 
kledij, een warme trui voor ‘s morgens en de late 

Over safari’s bestaan veel misverstanden. Met deze tips kun jij je 
wellicht een beter idee vormen van wat een safari eigenlijk inhoudt.

DOEN
Probeer in korte tijd met verschillende parken, landschappen 
en dieren kennis te maken in plaats van één park grondig 
te verkennen en op één plek de dieren te observeren. De 
verschillende parken hebben hun eigen typische vegetatie en 
hun eigen fauna en fl ora. Wij raden aan om voor minstens één 
week op safari te gaan tot een maximum van twaalf dagen. 
Ga niet in op goedkope en drukke programma’s die sommige 
organisaties aanbieden, maar neem je tijd. Safari = relaxen!

Safari
avond, een lichte regenjas, sportieve schoenen en eventueel een 
zonnehoed volstaan. Zeker niet vergeten: een verrekijker (liefst één 
per persoon), fototoestel met telelens, adapter voor opladers, 
zonnecrème en anti-muggenspray met 30% DEET.

EEN HANDIGE TIP…
Uitslapen doe je thuis of tijdens de aansluitende strandvakantie. 
Opstaan rond half zes in de ochtend loont tijdens een safari echt de 
moeite: sommige dieren gaan al bij zonsopgang op zoek naar eten 
en drinken en houden zich tijdens de felle middagzon schuil.

Meer informatie over verschillende safari’s
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.goeiweer.be

BRUIST/REIZEN

LEEF MIDDEN IN DE 
NATUUR EN HOOR 
‘S NACHTS DE GELUIDEN 
VAN DE SAVANNE
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Heeft u een Amerikaanse 
wagen of oldtimer waarvoor u hier 
amper of zelfs geen onderdelen meer kunt 
vinden? Dan is de kans groot dat wij u wél 
kunnen helpen!

Wij zijn gespecialiseerd in onderdelen en accessoires voor 
Amerikaanse voertuigen en oldtimers. Maar ook voor 
carbon onderdelen en accessoires voor Europese wagens 
(Duitse & Italiaanse) en bepaalde populaire Aziatische 
modellen, doen wij wat we kunnen om u te helpen bij uw 
zoektocht! Wij zijn ook officieel dealer van Borla! Hiervoor 
werken wij met diverse contacten wereldwijd.

Ook voor het transport van voertuigen USA > EU 
kunt u bij ons een offerte aanvragen.

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

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Omdat Google niet
alle vragen kan 
beantwoorden.

Jouw body kan het,
je moet alleen je mind 

nog overtuigen.

Zomer
Even ophouden

met altijd 
maar doorgaan!

Zullen we samen
niets doen?

Vakantie



SafariGa samen met  
Kristof Holidays op

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

De mooiste dieren spotten en overnachten in de natuur, waar je de heerlijke geluiden van de 
savanne kan horen. Meer informatie over reizen naar Safari's vind je bij Kristof Holidays.

KRISTOF/HOLIDAYS

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Omdat Google niet
alle vragen kan 
beantwoorden.

Jouw body kan het,
je moet alleen je mind 

nog overtuigen.

Zomer
Even ophouden

met altijd 
maar doorgaan!

Zullen we samen
niets doen?

Vakantie



Trimsalon ‘t Kefferke, voor een gezonde en mooie 
hondenvacht. U kan bij ons terecht voor het trimmen  
van uw hond en voor alle vachtverzorging. 

Monika 

‘t Kefferke Hondentrimsalon
Galgenveld 7 A, Stabroek  |  +32 484 34 38 12
www.trimsalon-tkefferke.be

Maya Balance
Massagepraktijk

Ontspanning en relaxatie

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetreflexologie

● 

●

●

●

Schelpheuvelstraat 5, Essen
0485/97.97.17

info@mayabalance.be
www.mayabalance.be

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

0032-3-6058485  |  www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 
naam. Deze zaak draagt een mooie geschiedenis en 
dat weerspiegelt zich in de karaktervolle brasserie. 
Bovendien hangt er een gezellige sfeer, krijg je een zeer 
hartelijke ontvangst en bieden zij uitstekende service!

Zie je een bezoek aan ’t Koetshuis ook zitten? 
Bezoek de website voor meer informatie of loop 
eens gezellig binnen!

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

Een gezellige 

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde ’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 

Je hond komt weer  
als nieuw naar buiten!

Maak nu een afspraak!
+32 484 34 38 12



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 

van 28 juli  

tot 15 augustus 

zijn wij op 

vakantie!



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

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

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

Er zijn  
weer 
mosselen!

Mosselpan 

1,3 kg

€19,50

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Omdat Google niet
alle vragen kan 
beantwoorden.

Jouw body kan het,
je moet alleen je mind 

nog overtuigen.

Zomer
Even ophouden

met altijd 
maar doorgaan!

Zullen we samen
niets doen?

Vakantie



LOOKING/GOOD

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust 
te remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

kan je stemming 
beïnvloedenK leur

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energie-
balans te bepalen. Kleuren werken namelijk heel stimulerend en 
kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een specifi eke werking.
Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.
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Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

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

Betaling met res mogelijk!

COSY HAIR  -  Willaart 7, 2990 Wuustwezel
0477.18.96.22  (graag op afspraak)  -  www.cosyhair.be

Patricia Mertens

Boys:  
Someone - Moodstreet - Mayoral 
Name it - Noppies - Tom Tailor 
Babyface- Woody

Girls:  
Someone - Bampidano - Mayoral 
Name it - Quapi - Noppies Tom 
Tailor - Babyface - Woody

Nieuwe collectie 
0-10 jaar

Geboortelijsten 

Laatste stuks 

aan ronde 

prijzen!



Medical Beauty Center Bergen op Zoom
Grote Markt 36
4611 NT Bergen op Zoom

Medical Beauty Center Hoogerheide
Antwerpsestraatweg 2
4631 NL Hoogerheide

0164 - 65 21 87
info@medicalbeautycenter.nl
www.medicalbeautycenter.nl

T
E
I

Nu met bijpassend oogverzorgingsproduct 
voor na de behandeling t.w.v. €48,30

Li� en van de bovenste oogleden met Plasmamedical is 

een unieke, revolutionaire en veilige behandeling zonder 

chirurgische ingrepen, prikken of snijden. De Plasmamedical 

behandeling hee�  bovendien een relatief korte hersteltijd. 

Deze techniek gee�  uw oogleden een mooi en li� end geheel. 

Daarnaast kunnen ook bovenlip rimpels, kraaienpootjes, 

neuslippen plooi, acne-littekens en vochtwallen onder de 

ogen worden behandeld. Hoe vaak kijk je niet naar jezelf

in de spiegel en erger je jezelf aan je oogleden, de 

streepjescode op je bovenlip of andere rimpels? Waarom

zou je er dan niet wat aan laten doen? Dat kan nu met de

Plasma oogli�  techniek. Tijdens een gratis en vrijblijvend 

adviesgesprek bekijken we samen of je in aanmerking komt 

voor deze behandeling en wat de mogelijkheden zijn. Neem 

contact op via 0164 - 652187 voor meer informatie of kijk 

op onze website www.medicalbeautycenter.nl

Plasma oogli�  
zonder operatie! 
Altijd al een oogli�  gewild, maar nooit de stap durven nemen?

Deze aanbieding is geldig t/m oktober 2018 op vertoon van deze advertentie.

Medical Beauty Center is aangesloten bij:

VOOR DE BEHANDELING TIJDENS DE BEHANDELING 7 DAGEN NA DE BEHANDELING



’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

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

Seniorenmaaltijd van dinsdag tm zaterdag  
van 12.00 tot 14.00 voor € 9,75   
Maandmenu € 19,75  
Uitgebreide a la carte  
mogelijkheden. Mooi terras.

Heerlijk genieten bij De TijdHeerlijk genieten bij De Tijd

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Kies voor € 17,88 per jaar (per 

Dat is

 handig!
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www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat

years
experience
in design

verjaardagskorting*

 

10%
&waardebon webshop

t.w.v 50 EUR*

* 10 % korting op elke offerte aangevraagd voor maatwerk van
  4/06 t/m 31/08 met bestelling vóór 30 september 2018.    
  Actie niet geldig op buitenkeukens, offertes uit het verleden 
  of in combinatie met andere kortingen tenzij aangegeven. 
* waardebon bij bestelling vanaf 2500 EUR ,te besteden in de webshop ac
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MUSEUMNACHT ANTWERPEN
ZATERDAG 4 AUGUSTUS
Ontdek de Antwerpse musea met één ticket!
Stap je niet vaak een museum binnen? 
Zaterdag 4 augustus is hét moment om 
kennis te maken met de musea in Antwerpen. 
Dan zwaaien ze 's nachts hun deuren open 
en verleiden je met lekkers en concerten, 
dansinitiaties, speedrondleidingen en 
workshops!

Extra’s:
Afterparty: +6 euro
Huurfiets: +6 euro
Fietstocht met gids: +6 euro

Wanneer: 4 augustus 2018  
van 19:00 tot 01:00
Waar: Antwerpen centrum
www.museumnacht.be
Prijs: € 12,-
(1 ticket = 22 musea + pendeldienst)

JAZZ MIDDELHEIM
9 T/M 12 AUGUSTUS 2018
Sinds 1969 en dit al 37 edities lang, tovert 
Jazz Middelheim het Antwerpse Park Den 
Brandt telkens opnieuw om tot een oase voor 
jazzliefhebbers.

Donderdag 9 augustus: Black Star ft Yasiin Bey 
(Mos Def) & Talib Kweli with Hypnotic Brass 
Ensemble, Kamasi Washington, TaxiWars, Bram 
Weijters' Crazy Men // Nordmann, Dijf Sanders, 
MDC III, Steiger
Vrijdag 10 augustus: Melanie De Biasio, Philip 
Catherine Reunion Band, De Beren Gieren, 
FONS ft. Logan Richardson // [Brussels Jazz 
Orchestra:] We Orchestrate Words, 
We Have A Dream, Kaneelvingers, Footprint
Zaterdag 11 augustus: Ben Sluijs Quartet, Robin 
Verheyen Quartet, Fred Hersch Trio, Jazz Loves 
Disney // Sylvain Rifflet & Joce Mienniel Duo, 
Sylvain Rifflet Moondog Influences, 
Sylvain Rifflet Mechanics, Sylvian Rifflet Re-Focus
Zondag 12 augustus: Aka Moon, Baron - De 
Looze - Verheyen, Steve Coleman & The Five 
Elements, Archie Shepp Tribute to John Coltrane 
// Mäâk 4tet, Mâäk Five, Mâäk 5tet, Big Ensemble

Wanneer: 18 t/m 22 juli 
Waar: Beukenlaan 12, 2000 Antwerpen
www.jazzmiddelheim.be
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ZATERDAG 11 AUGUSTUS
3 bands en een geweldige DJ zorgen voor een 
avond vol ambiance en bruisende muziek! Een 
greep uit verschillende muziekgenres dus voor 
ieders wat wils! Sticky Notes is onze eerste band 
op Coverfest 2018!
Een zevenkoppige allround coverband met 
gemotiveerde en ervaren muzikanten. 
Sticky Notes speelt muziek van allerlei genres en 
voor alle leeftijden. Pop, rock, rock 'n roll, 
Nederlandstalig en nog veel meer. Alles passeert 
de revue, van Abba tot ZZ-top.
De tweede Coverfestnaam op de affiche is  
Stage Revolver. En oh wat hebben we zin in die 
Rebel Yell!
We vervolledigen de affiche met Ambush. Alle 
bekende meezingers uit de 80's rockscene 
passeren de revue en zetten de boel 
onverminderd in lichterlaaie. U bent 
gewaarschuwd!

Wanneer: Zaterdag 11 augustus  
van 19:00 tot 03:00
Waar: Sint-Job-In-'t-Goor
Tarief: € 7,-
www.coverfest.be

CULTUURMARKT VAN VLAANDEREN 2018
ZONDAG 26 AUGUSTUS
De Cultuurmarkt van Vlaanderen geeft het 
feestelijke startschot van het nieuwe cultuurseizoen. 
Een gratis cultuurfeest in Antwerpen, met een 
reuzegrote infomarkt en live optredens op 25 
locaties. Helemaal gratis. 
De laatste zondag van augustus geeft de 
Cultuurmarkt van Vlaanderen het startschot van 
het nieuwe cultuurseizoen. Overal in de Antwerpse 
binnenstad vind je informatie om je culturele 
agenda voor de volgende maanden te vullen. Van 
aan het Station tot aan de Schelde. Helemaal gratis.
Op de reuzegrote culturele infomarkt 
presenteren 170 organisaties uit de Vlaamse 
kunst- en cultuursector hun nieuwe programma. 
Muziekorganisaties vind je op de Grote Markt, de 
musea presenteren zich op de Meir, theaterhuizen 
spelen op de Groenplaats, het vormingsaanbod kan 
je mee beleven op het Steenplein.
 
Kijk voor meer informatie op:  
www.cultuurmarkt.be

Wanneer: 26 augustus 2018 van 11:00 tot 18:00 
Waar: Antwerpen Centrum
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Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

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

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

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

dames, heren en kinderen

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.

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

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 135,- 

Eindhoven v.a € 100,-



 

waspas
t.w.v.

 € 100,-

car 
schoon 
waspas 
essen 

winkels 
glimmend 
waxlaag 
details
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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:

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

€ 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. 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 om aan te gaan.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE
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Danskamp 
20 t/m 24 augustus 2018

Voor jongens en meisjes van 
3 t/m 12 jaar, in 2 leeftijdscategorieën! 
Zonder overnachting, afsluiting met 
toonmoment op 24 augustus om 18.00!
Met o.a. dansstijlen zoals, kleuterdans, 
streetdance & musicaldance.

Inschrijven kan via info@diluna.be

Dansstudio DiLuna  |  Hoevensebaan 79-81  |  2950 Kapellen
03 293 71 97  |  0488 14 66 56

info@diluna.be  |  www.diluna.be

€135,- 
voor 

5 dagen!




