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

WIJ GAAN 
VERHUIZEN!

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

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

Linda en Marc

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

onze nieuwe winkel zullen 
openstellen in de Statiestraat 18 

te Kalmthout

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

www.engelvolkers.be/antwerpen

Panden te Kapellen 
in de kijker!

Droomvilla’s op 
ca. 5000 m² met 

binnenzwembad.

Feniksdreef 2 - Kapellen - W-02DTXX

Patrijzendreef 6 - Kapellen - W-02DUFX

Kievitlei 6 - Kapellen - W-02BHMB

 945.000€ 

 995.000€ 

 995.000€ 
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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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Bruisende lezer,

Het is november. De laatste sporen van de zomer laten we nu 
(helaas) toch echt achter ons en de dagen worden alsmaar korter. 
Dit komt natuurlijk doordat de wintertijd inmiddels is ingegaan en 
het daardoor steeds vroeger donker wordt.

Aan dit gegeven kunnen we helaas niet zoveel veranderen. Maar 
heb je daarnaast ook niet af en toe het idee dat je dagen steeds 
korter lijken doordat je zó veel moet? Niet alleen doordat je alle uren 
van de dag volplant, maar ook doordat we ons, tijdens een momentje 
voor onszelf, alsnog onrustig voelen. Onze hersenen zijn het niet 
meer gewend om niks te doen, waardoor we telkens weer op zoek 
gaan naar iets om onszelf bezig te houden. 

En dat terwijl zo’n moment van rust juist heel belangrijk is. Maar 
hoe laat je alles los en kom je echt tot rust? Je leest er meer over 
in deze nieuwste editie van Bruist.

Gelukkig hebben onze ondernemers ook deze maand een momentje 
van rust gepakt en tijd vrijgemaakt in hun overvolle schema om ons 
meer te vertellen over hun bruisende ondernemingen. Zo lees je in 
dit magazine meer over All-In Beauty en Elfra Hoeve en komt ook 
Allure Skincare by Wanda uitgebreid aan het woord.

Heb jij ook behoefte aan een momentje van rust? Wij bieden de 
oplossing: sit back and relax, Bruist erbij en ontspannen maar!

Manuela Kolkman

VOORWOORD/NOVEMBER



Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie 
door te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf zodat 
je daarna weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

kom  jij echt tot rust?Hoe
Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks doen maar 
je telefoon blijft steeds trillen en je gedachten gaan van je 
belastingaangifte naar de strijk die er nog ligt. Dit zorgt ervoor 
dat we ons, tijdens een momentje voor onszelf, alsnog onrustig 
voelen. We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te doen. 
Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je even verveelt, 
krijg je de neiging om weer een nieuw dopamineshot - een 
beloning van gedrag - op te wekken door je e-mail of je 
Facebook te checken. 

TOCH IS HET HEEL BELANGRIJK OM REGELMATIG 
ECHT TOT RUST te komen. Maar hoe pak je dit nou aan? 
Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, misschien in je 
pauze, om heel even je ogen te sluiten en tijd in stilte door te 
brengen. Het sluiten van je ogen verbetert de kwaliteit van rust. 
Probeer het eens uit, het helpt echt. Blijft er tijdens zo’n 
rustmomentje van alles door je hoofd spoken? Om alle 
zorgen (tijdelijk) even uit te zetten, kun je drie minuten 
de tijd nemen om alle to-do’s op te schrijven. Door het 
opschrijven van deze dingen hoeft je hoofd er niet meer 

LAAT EVEN
ALLES  LOS!
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mee bezig te zijn, aangezien het allemaal op 
papier staat. Is één van je zorgen iets wat je 
niet op korte termijn kunt oplossen? Dan heeft 
het ook niet erg veel zin om er op dat moment 
over in te zitten. Klinkt logisch toch? 

PAK JOUW MOMENT
Weet je hoe vaak je even een momentje voor 
jezelf zou moeten nemen? Elke dag! Zorg 
ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan 
toe bent. Dat betekent telefoon, computer en 
televisie uit. Niet storen! Het is heel belangrijk 
dat je geest rust krijgt. Vijf minuten van stilte is 
effectiever dan dertig minuten voor de televisie 
zitten of je Facebookpagina checken.

EXTRA TIP  Gebruik je telefoon helemaal niet 
meer in de slaapkamer, zodat je slaapkamer 
altijd een plek is waar jij tot rust komt. Je 
telefoon is namelijk een van de hoofdfactoren 
van dat onrustige gevoel dat jij constant hebt. 
En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie 
leiden. WIE WIL DAT NOU NIET?

BRUIST/BODY&MIND

kom  jij echt tot rust?



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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All-In Beauty

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

Laat je eens goed en professioneel in de watten 
leggen bij het schoonheidssalon All-In Beauty.  
Nathalie De Ridder is zaakvoerder van het salon 
in de 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, wimper-
permanent, manicure. Kortom: heel het pakket.”  

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



Ga
voor

FAMILY: YOU LOVE THEM
OR YOU HATE THEM

Iedereen heeft familie. Familie komt in alle 
soorten en maten, maar wat betekent familie? 
Om die vraag draait het van 13 oktober tot en 

met 3 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Familie’ 
in het Stedelijk Museum Schiedam. Zo’n twintig 

(internationale) hedendaagse kunstenaars 
ontwikkelden hun visie over geboorte,

opgroeien, huwelijk en afscheid.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Groen
KEEP IT GREEN 

Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 
Deze thee zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen 

en mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek 
wordt. Cafeïnehoudende groene thee kan ook je middagdip 

verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 
groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,

€ 109,95  www.bredemeijergroup.com

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 november’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99

Gemaakt van soepel 

canvas, stijlvol met 

subtiele details. 

Handig en
waterafstotend!

(A
fb

ee
ld

in
ge

n 
ku

nn
en

 a
fw

ijk
en

)

VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
en daardoor uniek in Nederland. 

Amazona Krijtverf, kleur Evergreen, vanaf 0,75 liter,
€ 28,50  www.amazona.nl

Groen Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 november’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Princess Traveller Boston koffer t.w.v. € 99,99

De Boston koffer is een 
innovatieve koffer met een 
geïntegreerde paspoort-
en documentenhouder. 
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van Plantsome. Je koopt de plant(en) online en de 
volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ zorgt 

dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.com

GROEN,
GROENER, 
GROENST

In het interieur 
zien we al een 

tijdje opvallend veel 
groentinten. Groen 

toepassen in de badkamer 
kan makkelijk met bijvoorbeeld 

een plant of groene accessoires. Maar 
doe eens gek, en kies voor een groene 

opzetwastafel van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, 

verkrijgbaar in mint, sencha en cedar,
vanaf € 690,-  www.villeroy-boch.be
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Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03/501.51.39  |   www.frituur-mikeysplace.be

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

Voor alle info: 0468 / 35 99 50

*onder 50€ leveringskosten 3,50€



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

JE KAN ONS OOK VINDEN OP

Betaling met res mogelijk!
Zolang de voorraad strekt

Wij borduren een naam of tekst op o.a. bavetten, 
badcapes, handdoeken, rugzakken, toiletzakken, 
keukenschorten of badjassen. Zelfs op sweaters, 
handdoeken en meer! Ook leuk voor verenigingen. 

Wij maken van uw geschenk een persoonlijk geschenk!

Geboortelijsten - Kleding 0-10 jaar - Baby-uitzet

Najaarscollectie 0-10 jaar

NIEUW! Lampen met naam
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www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat

YG
DESIGN

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

bestel nu ook maatkasten in bouwpakket

10 % introductiekorting
+ gratis opmeting *

- bespaar geld
-volledig op maat
-3D ontwerp
-grote materiaalkeuze
-alle beslag meegeleverd

t/m 31/12/18 



Wij, Frans en Ellie Kools, houden al vele jaren varkens met veel plezier 
en passie: we zorgen voor hen van ‘zaadje tot karbonaadje’. U kunt bij 
ons een groot assortiment varkensvlees van hoge kwaliteit kopen welke 
wij u aanbieden via onze automaat. 

We vriezen ons vlees meteen in dus u kunt het 
langer bewaren dan vers vlees dat u daarna invriest. 
We kiezen zelf de beste varkens uit voor de 
automaat dus u eet het lekkerste en vooral magerste 
vlees. En gezond, want geheel antibiotica-vrij.
Op onze boerderij combineren wij strenge eisen 
voor dierwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Onze 
zeugen leven met zijn allen in een grote groep 
waar ze heerlijk rond kunnen lopen. Al onze 
varkens hebben speelvoorwerpen, ze zijn immers 
heel nieuwsgierig en speels. Het aanbrengen van 
interessante ‘speeltjes’ in de hokken van varkens 
vinden wij een goede manier om het natuurlijke 
gedrag van varkens te stimuleren. 
Wij vinden het erg belangrijk dat onze dieren zich 
goed voelen en bij ons een goed leven hebben!

Wilt u een kijkje komen nemen bij onze 
automaat, lekker in onze tuin ontspannen of 
door de ramen naar de varkens kijken? 
Dan bent u van harte welkom. 

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

Van zaadje tot karbonaadje
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DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te maken. Stap een 
halte eerder uit de bus en loop het laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, kan een dutje
  van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien erg kalmerend.
   Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
  Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
social media checken op je telefoon, maar je dag visualiseren.
  Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg ontspannende 
bezigheid. Kies voor een boek waar je blij of geïnspireerd van wordt.
  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

Vier ons 1-jarig bestaan mee
bij Beautystudio Uñas

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

Geldig t/m 30 november 2018

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

Kom ook naar

Beautystudio Uñas 

en laat uw haar 

kleuren, knippen of 

brushen door een 

professioneel

team.

Geniet deze maand 
van 10% korting op 
vertoon van deze bon!*

*Niet geldig op producten, maar enkel op behandelingen.
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  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 
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Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen 
voor een goede 

samenwerking! 

• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met 

ouderwetse service

Tel: 03/326.43.46  |  Contact@groep-alpha.com  |  www.alphaverzekering.be   |  Gratis service aan huis

Waarom naar Coenraads?

Ringweg 1, Essen  |  0032-36631091 / 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 parkeerruimte, want die is er
voldoende! DAAROM MOET JE NAAR COENRAADS!

Kom het zeker zelf eens ervaren!

EEN 
BEGRIP 
IN DE 
REGIO



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

Het gaat snel bij Luxedy. Elke week zijn er nieuwe items op de webshop én in de winkel  
te ontdekken. Ben je nog niet komen kijken? Laat ons jou verrassen met ons leuke 
aanbod van kleding en juwelen. 

Elke week nieuwe collectie

Heb je eens zin een ladies night te 
organiseren in de winkel? Wij openen 
special voor jou en jouw vriendinnen de 
winkel buiten de openingsuren. Jullie 
kunnen naar hartelust shoppen en wij 
voorzien uiteraard een drankje.
 
Zin gekregen om al onze fashion 
musthaves te bekijken? Bezoek  
www.luxedy.com om online te  
shoppen kom langs in de winkel.

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night



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!



Lefever Vastgoed  |  0497459410  |  nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Deze eigendommen 
werden verkocht  

door Lefever Vastgoed!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!kinderspullen 



BINNEN/BUITEN

De fi lm Bohemian Rhapsody is een ode aan 
Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke 
zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen 
stereotypes en verbrijzelde het conventionele 
om vervolgens uit te groeien tot een van de 
meest geliefde entertainers ter wereld. De fi lm 
volgt zowel de snelle opkomst van de band, 
als Mercury’s uit de hand gelopen levensstijl 
die bijna zorgde voor het ineenstorten van de 
band. Daarnaast zien we hun succesvolle 
reünie aan de vooravond van Live Aid, met 
een toen al ernstig zieke Mercury.
Bohemian Rhapsody, nu te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
GAME OF TONES 
FESTIVAL

FILMPJE KIJKEN
BOHEMIAN 
RHAPSODYD

Iedereen kent ‘Game of Thrones’, 
de wereldwijd bejubelde fantasy-
televisieserie. GAME OF TONES is 
uiteraard een dikke en duidelijke 
knipoog, maar er is meer. A game 
of tones betekent letterlijk een spel 
van klanken. En laat dat nu precies 
het onderwerp zijn van een nieuw 
en uniek muziekfestival dat de brug 
maakt tussen klassiek en elektronica. 
In de Sint-Willibrorduskerk, onder 
het toeziend oog van Sint-
Willibrordus, geschilderd door 
Rubens, ontvouwt zich drie dagen 
lang een spel met klassieke en 
elektronische barokklanken.
15, 16 en 17 november 2018 
Meer informatie vind je op 
www.gameoftones.be

BOEKJE LEZEN NIENKE GOTTENBOS
Je bent in verwachting, je kindje is net 
geboren of je hebt een gezellige kleuter om 
je heen rennen. Als je kinderen hebt, heb 
je ook huisdieren. Geen honden of katten, 
maar miljarden bacteriën! Ze leven in de 
oren, navel en vooral darmen van je kind. 
Je hebt ze zelf trouwens ook. Geen zorgen, 
jullie zijn niet vies. Deze jungle van 
bacteriën en andere micro-organismen is 
juist heel belangrijk en houdt jullie gezond. 
In dit boek lees je (van) alles over de 
bacteriën in de darmen van baby’s en 
kinderen en oorzaken en oplossingen voor 
het hele scala aan kinderpoepproblemen.
De Poepdokter-Junior van Nienke 
Gottenbos is nu te koop voor € 23,95
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#Partyhairdontcare
Extra geopend in december! 

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

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



www.wuustwezel.be

Ruimte om te ondernemen

Het gaat goed met Wuustwezel. De laatste jaren 
trekken heel wat handelaars naar onze gemeente. 
Zo zijn er extra restaurants gekomen 
(Napoleonshoeve & Il Divino di Milano), een 
exclusieve bruidswinkel en tal van andere leuke 
zaken. Ook hebben we nu al weet van twee extra 
restaurants die op komst zijn. 

Is dat dan zo belangrijk? 
JA. Het gaat enerzijds over leven in de brouwerij 
brengen en anderzijds over levenskwaliteit. 
Leven in de brouwerij kan je bijna letterlijk 
nemen: volle terrassen, het geroezemoes van 
mensen die aan het kletsen zijn… het brengt een 
instant-gevoel van gezelligheid. Je zou zo willen 
aanschuiven bij iemand aan tafel om een glaasje 
mee te drinken. 

De levenskwaliteit heeft veel te maken met ons 
verplaatsingsgedrag. We willen de wagen niet 
nemen om een leuk terras of goed restaurant te 
vinden. De wagen is duur, vervuilend en vooral 
loopt de mobiliteit niet vlot. 
Dus we willen graag alles bij de deur, op fiets- of 
wandelafstand.

Wat kunnen wij doen als gemeentebestuur om dit 
aan te moedigen of zo’n moedige ondernemers 
aan te trekken? Wij moeten de omstandigheden 
optimaliseren: zorgen voor een terrasruimte, 
zorgen voor groen en schaduw, zorgen voor nette 
straten, een bloem hier en daar..

Kortom: wij moeten zorgen dat Wuustwezel een 
plek is waar je wilt vertragen, waar je wilt stoppen 
en waar je even blijven wilt. 

Passeer maar eens en je zal merken dat het 
vandaag al zo is. 
En het wordt alleen maar beter…

Dieter Wouters
Burgemeester  

gemeente/Wuustwezel

#trotsopwezel
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1. Hand Cream van Grown Alchemist, € 39,-  www.skins.nl/fr
2. Coconut Milk Shampoo van Mauï Moisture, € 12,99,  verkrijgbaar bij onafhankelijke drogisterijen 

3. Ultimate Day Oil van Living Natre, € 25,95  www.livingnature.com
4. Cire Trudon - Noël 2018 - Odeurs d’Egypte Gyzeh, € 75,-  www.debijenkorf.be

 5. Pure Eco Bamboo Soothing Gel, € 15,-  www.boozyshop.be

Met de                   van...groentjes

1

5

4

2
3

6

BEAUTY/NEWS

We willen weten wat we op onze huid 
aanbrengen en worden ons steeds meer 
bewust van de heilzame werking van natuurlijke 
ingrediënten. Deze producten zijn dan wel 
groen, maar echt geen groentjes meer. 

6. Smooth Sugar Scrub Zuiverend van l’Oréal Paris, € 12,99  www.loreal-paris.be 
7. Kure Bazaar Cuticule Oil, € 38,- ,www.shizo.nl   8. Pore Control van Clarins, € 55,-  www.clarins.com

9. Coconut Pulling van BLOOMR, € 29,95  www.bloomrstore.be
10. Skin Natural Face Care Set van Klapp, € 15,90  www.klapp-cosmetics.com

11. Tandpasta Villa Noacarlina van Lebon, € 18,50  www.cosmania.nl

Met de                   van...groentjes

9

10
11

8

7
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Een gezonde huid is mijn missie!

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

Allure Skincare by Wanda 
bestaat dit jaar 25 jaar. 

“Op mijn vijftiende 
werd ik gebeten door 

die passie en sindsdien 
heeft het me niet meer 

losgelaten. Ik blijf 
me bijscholen. Een 

gezonde, mooie huid is 
mijn missie.”

Ik maak als huidexpert het onderscheid doordat ik een totaalconcept 

aanbied. Ik zorg voor ontspanning door mijn harmonieuze en verzorgde 

interieur, warme onthaal en een gezond drankje. Mijn salon is een 

rustpunt, een beleving. Ik ben genomineerd tot ‘Schoonheidsspecialiste 

van het jaar’ en mijn totaalconcept met persoonlijke touch heeft er 

zeker mee te maken.

In mijn salon komen mensen met huidproblemen zoals acne en 

rimpels. Maar misschien heb je gewoon een huid die je gezond wil 

houden. Veel huidproblemen worden pas na verloop van tijd zichtbaar 

in de bovenste huidlagen.

Er wordt een grondige huidanalyse met foto's van ook de diepere 

huidlagen gemaakt. Mijn behandelingen begeleiden mensen naar een 

gezonde, stralende huid. ‘Ik gebruik 3 pioniersmerken’ Environ, jane 
iredale en Advanced Nutrition Programme en weet perfect wat ze 

doen, van binnenuit en van buitenuit.

Naargelang uw huidbehoefte adviseer ik graag welke productlijn het 

beste bij u past.

Een huid weerspiegelt het innerlijk. Ik kijk dus ook naar de 

levensstijl van mensen: beweging, ontspanning, voeding.  

Het hangt allemaal samen. 'Jouw gezonde huid

maakt míj blij!'



Een gezonde huid is mijn missie!
BRUISENDE/ZAKEN

“Mijn salon is 
een rustpunt, een 

beleving”
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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

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.

B&B Keukenhof,

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

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

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

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

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

U BENT VAN HARTE WELKOM.

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

zeer veelzijdig!



Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Recent vernieuwde feestzaalEen ideale gelegenheid voor uw familie-, zaken- of andere feestjes.De feestzaal is gratis beschikbaar indien men reserveert voor meer dan 20 personen. De gezellige inrichting biedt een maximale bezetting tot 100 genodigden. Wij hebben voor u speciaal een suggestiemenu gemaakt voor feestelijkheden.

Voorgerechten
Wildpaté met rozijnentoast en uienconfijt      Carpaccio van hert met veenbessen
Wildconsommé        

Hoofdgerechten
Fazant met gekarameliseerd witloof
Fazant met zuurkool
Wildragoût
Hertefilet met warme groentenkrans
Hazerug met rodekool
Trio van hert, haas en everzwijn met boschampignonsTrio van fazant, duif en eend
Geserveerd met verse gratin dauphinois of amandelkroketjesMosselen natuur/look/witte wijn/Oud Antwerpen
Kip Tikka Massala met rijst

Salades
Salade met geitenkaas in krokant spekfrakske
Caesarsalade (ijsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan)Salade met scampi, tomaat en basilicum  

elk seizoen nieuwe suggesties
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Kleurrijk

Kleurrijke huizen, een vriendelijke bevolking, vulkanische ondergronden, 
eindeloze stranden en een boeiend onderwaterleven. En misschien 
nog belangrijker: slechts op een goede zes uur vliegen van Brussel, 
rechtstreeks dankzij TUI fl y, en zonder jetlag. Genoeg redenen om 
eens naar de Kaapverdische eilanden (Cabo Verde) te trekken?

Dat TUI fl y enkele jaren geleden is begonnen met 
vliegen naar Kaapverdië heeft te maken met de 
mooie stranden en het aangename subtropische 
klimaat het hele jaar door. Op deze eilanden valt 
er tijdens het regenseizoen bijvoorbeeld slechts 
sporadisch regen.

AFRIKA EN EUROPA VLOEIEN HIER 
NAADLOOS in elkaar over. Op het eiland Boa 
Vista vind je totaal verschillende landschappen 
op een relatief klein oppervlak. 

Cabo Verde
Het ene moment waan je je in de Sahara, het 
andere moment in een Afrikaanse savanne. 
Dé plek op het eiland die je gezien moet hebben: 
het gigantische scheepswrak op Santa Maria 
Beach. Het ligt al zo’n veertig jaar voor de kust, 
maar het verdwijnt stilaan.

BRUIST/REIZEN

Cabo Verde
Meer informatie over de Kaapverdische 
eilanden vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.goeiweer.be

DE GOSPELMIS
OP ZONDAG IN
HET PROTESTANTE 
KERKJE IS EEN 
BELEVENIS

OP HET EILAND SAL (Ilha do Sal, Portugees voor 'Zouteiland') 
vind je wat meer couleur locale. Er is ook meer toeristische bedrijvigheid 
(winkeltjes, terrasjes) en in de haventjes is het leuk mensen kijken. De 
meeste hotels liggen in de buurt van Santa Maria, een knus stadje in het 
zuiden met een tiental straten. Daar kan je de vissers aan het werk 
zien op de pier en één van de kerkjes van het stadje bezoeken.

De gospelmis op zondag in het protestante kerkje is een belevenis. In 
Santa Maria vind je ook heel gezellige restaurants die nog typisch Cabo 
Verdiaans zijn en enkele toffe bars, zoals Palm Beach Chill Out Cafe 
en Disco Pirata. Sal is ook bekend voor zijn watersporten: windsurfen, 
bodyboarden, kitesurfen, snorkelen of duiken kan allemaal. 
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Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

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

#newtruffles
#neuhaus 

#illy

MADISON!

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



Cabo VerdeGa samen met  
Kristof Holidays naar

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

Kilometers witte zandstranden, historische steden, ongerepte natuur, walvissen en 
schildpadden, aangenaam weer, heerlijk eten & drinken en een Portugese sfeer. Een ideale 
vakantiebestemming voor iedereen! En bovendien op maar 6 uur vliegen vanuit Brussel.

KRISTOF/HOLIDAYS



Gelaatsverzorging van EsthetiQ

Huidverbeterende 
behandelingen

EsthetiQ is gespecialiseerd in huidverbetering en wil 
graag de huid van klanten gezond maken. Dit doen 
we zonder gebruik te maken van irriterende stoffen en 
ingrediënten die de huid verstoppen en onzuiverheden veroorzaken, 
zoals gedenatureerde alcohol, kleurstoffen en parfum. Wij werken 
met de producten van Dermalogica, Murad en YOUNGBLOOD. 

Linfinity permanente make-up:woensdag  7 november10% korting
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www.esthetiQ.be

Like onze Facebook pagina voor meer informatie en acties! 
 EsthetiqEssen

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

www.esthetiQ.be

Op DONDERDAG 15 NOVEMBER  
is er een HUIDSCAN aanwezig waarbij u 
een minifacial kunt boeken voor € 30,-

Bij uw aankoop op 15/11 van  
Murad producten krijgt u -10%

Bij 3 kuur behandelingen 

Bij 6 kuur behandelingen

-5%

-10%

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

- 10 %
op Youngblood make-up

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

ALLROUND TREATMENT light

€ 52,50 i.p.v. € 65,-
voor

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

Wij verwelkomen u graag op 
onze OPENDEURDAG op 

DONDERDAG 15 NOVEMBER 
van 9.30 u - 16.30 u

• Entree is € 30,-, waarbij u 10% korting 
krijgt op de producten!
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WEG MET KROES!

w w w . h e t s a l o n . c o m

Keratin Plus Gold van Jean Paul Mynè is een uiterst innovatief, professioneel 
product om het haar glad te maken en kroes te elimineren. Dankzij een 
succesvolle mix van carbohydraten en proteïnen is het product in staat de 
haarstructuur permanent te verbeteren bij hoge temperaturen. 

De Keratine Plus Gold versterkt en versoepelt het haar en maakt het zijdezacht 
met een lange houdbare glans. Na de keratinebehandeling wordt de personal care 
at home geadviseerd om de keratine thuis verder te ondersteunen.  

Wens je meer info of een afspraak te maken? Neem gerust contact op!

HAIR | MAKE UP | TANNING | FASHION 

HET SALON

KERATIN 

PLUS GOLD 

EXCLUSIVE 

SMOOTHING 

TREATMENT

VOOR NA
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Voorkom dat mannen te jong overlijden. Samen kunnen we een verschil 
maken voor de gezondheid van de man op het gebied van prostaatkanker, 
teelbalkanker en de mentale gezondheid in het algemeen.

Steun jij

Movember, de maand voorheen bekend als november, is 
een charitatief evenement waarbij mannen hun snor laten 
staan om aandacht te vragen en fondsen te werven voor 
de gezondheid van de man, met de nadruk op prostaat- 
en teelbalkanker.

Deelnemers aan Movember, beter bekend als Mo Bros, 
beginnen hun harige avontuur gladgeschoren op 
1 Movember. De rest van de maand laten ze hun snor 
staan en onderhouden ze deze, ondersteund door 
de vrouwen van onschatbare waarde in hun leven, 
Mo Sistas. Mo Bros en Mo Sistas gebruiken de 
kracht van de snor om aandacht te vragen en 
fondsen te werven voor Movember.

Laat je snor staan
Welke vorm of stijl je Mo in Movember ook heeft, je 
gezicht kan mensen inspireren om te doneren en 
gesprekken en echte verandering op gang brengen.

Movember.com streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen
aan een gelukkiger, gezonder en langer leven voor 
mannen. Deze ambitie is de basis van alles wat zij doen.

Ga naar de website be.movember.com en kijk wat jij 
kunt doen om Movember te steunen.

Movember ?
LOOKING/GOOD
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be

Hoeveproducten  
vers van de boer!

Hoeve-ijsHoeve-winkelTraiteur

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61 
www.xtra-damesmode.be

Voel je goed,
ook met een
   maatje meer!
“Bij Damesmode Xtra ga je met een tevreden 
gevoel naar huis. We hebben voor ieder wat wils, 
ook voor dames met een 
maatje meer”, zegt 
de enthousiaste 
zaakvoerster 
Vicky Devriese.

Ook zin in 
persoonlijk advies 
op maat? 
Dan ben je bij 
Damesmode Xtra 
aan het juiste 
adres. Spring gerust 
eens binnen!  

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

Neem niet de 
eerste de beste, 
maar kies voor
IMMO POINT
03 240 11 99

Sinds 2012 kent Wuustwezel haar eigen vestiging van Immo Point. 
Werkzaam in de regio Brecht, Essen, Kalmthout met Wuustwezel, 
Gooreind en Loenhout als kerngebied. Immo Point is een bekende 
verschijning. De herkenbare borden, de actieve lokale aanwezigheid 
en het gunstig gelegen kantoorpand dragen daar zeker aan bij.

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

Bij ons komt u op de eerste plaats

Immo Point een vertrouwd beeld!

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

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

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



www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be
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eerste de beste, 
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IMMO POINT
03 240 11 99

Sinds 2012 kent Wuustwezel haar eigen vestiging van Immo Point. 
Werkzaam in de regio Brecht, Essen, Kalmthout met Wuustwezel, 
Gooreind en Loenhout als kerngebied. Immo Point is een bekende 
verschijning. De herkenbare borden, de actieve lokale aanwezigheid 
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Bij ons komt u op de eerste plaats

Immo Point een vertrouwd beeld!
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Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

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

www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties



Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40 
info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be Steve & Evi

Uw verdriet, onze zorg
 Een overlijden komt altijd onverwacht. Afscheid nemen is niet eenvoudig.  

In deze moeilijke tijden staat Uitvaartzorg De Lelie u bij en verzorgt de 
uitvaart van uw geliefde of familielid.

Wij nemen u alle praktische beslommeringen uit handen  
en samen met u zorgen wij voor een uitvaart op maat.

Ons vrouwenteam
Het leven begint altijd bij een vrouw. Daarom bieden 
wij ook de mogelijkheid aan om de kist te laten dragen 
door vrouwen. Zo is de cirkel rond. De keuze ligt echter 
volledig bij jullie. Ons professioneel team heeft zowel 
mannen als vrouwen als dragers/draagsters. Het is ook 
mogelijk dat u zelf de kist of urne mee wil begeleiden. 
Alles moet mogelijk zijn om het afscheid op een eigen 
persoonlijke manier te verwezenlijken.
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Stationsstraat 4 Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon.be
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

NIEUWE COUPE VOOR 
DE FEESTDAGEN?

WIJ ZIJN WEER 
TERUG! 

NA EEN CURSUS 
IN LONDEN, 

ZIJN WIJ WEER 
FRIS VOOR DE 
FEESTDAGEN!

Dan bent u in ’t Kapsalon bij Zoë en Maxime aan het 
ideale adres! Wij verwelkomen zowel dames en heren 
als kinderen. Ook diverse bruidskapsels zijn mogelijk. 
We luisteren naar uw wensen en gaan op zoek naar 
een stijlvol kapsel dat bij u past. Daarbij hanteren we 
budgetvriendelijke all-in formules.

Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

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

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

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

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

Eindhoven v.a € 100,-



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

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

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

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

Kwaliteit tegen  
een scherpe prijs, 

dat is waar je  
bij Boxspring  

Etten-Leur voor  
aan het juiste  

adres bent. 
Eigenaar Peter 

Adams vertelt...

Voor een goede nachtrust

Eigenaar: Peter Adams   |   Bisschopsmolenstraat 45, Etten-Leur   |   076-5018945   |   www.boxspringettenleur.nl
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes. 

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

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

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

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

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

€ 29,95

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

www.rooieoortjessexshop.nl
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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

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

www.hanae.be  |  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.

Bij Hanaé kan u terecht  

voor een uitgebreide waaier aan 

verzorgingen;

*Gelaatsverzorging *Epilaties 

*Lichaamsverzorging *Pedicure

* Manicure, gellak, gelnagels

* Make-up

Medische pedicure Permanente make-up



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

www.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! 

Speciale openingsuren tijdens de feestdagen:
Van woensdag 19 december t/m 24 december: vanaf 16.00 
Kerstdag: vanaf 12 uur 
Van 25 december tot en met 30 december: vanaf 12 uur
Van 31 december tot 3 januari gesloten

Sfeervol dineren met Kerst!

Wenst u met kerstmis in een sfeervol kader te dineren 

zonder zelf te moeten koken? Wij toveren voor u onze zaak 

om tot een winter wonderland. Vanaf december tot 10 januari.

 Kerstmenu  35.00 p/p 
Brood met tapenade  

*******  
Carpaccio, ibericokroketje en magrat con tomate of 

Gerookte zalm, gegratineerde mosselen en gamba’s of 
Gerookt hert, wild kroketje en stoofpotje wild 

********* 
Tournedotjes van poldervarken en steak met coqnacsaus of 

Mix vis kabeljauw zalm en roodbaars bieslookroomsaus of 
Vliegend wild  :fazant duif en eend wildsaus of 

Loslopend wild :haas, everzwijn en hert rode wijnsaus  
Dit alles met passende seizoensgroenten en fruit  

******************* 
Chocomousse, brownie en ijs 

Rijstpap, appelflapje en bolletje ijs  
Tiramisu en bolletje ijs  
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel  
03-4256091 
info@ecoflames.be
www.ecoflames.be

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

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u 
terecht voor alle types 
kachels.  
Wij verkopen o.a. 
pelletkachels, houtkachels 
en -haarden, gashaarden 
en -kachels en elektrische 
sfeerverwarming.



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

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

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

Dé haard 
voor jouw 
huis!



Specialist in harde  vloerenSpecialist in harde  vloeren
Op zoek naar een nieuwe vloer? Loop dan zeker eens binnen bij De Parket & Laminaatwinkel 
in Bergen op Zoom. “Met een extreem brede collectie vloeren in pvc, laminaat, parket en kurk 
hebben wij voor iedereen wel een vloer naar wens”, aldus eigenaar Sjaak Honkoop.

Persoonlijke aandacht en service
“Wat in 1983 ooit begon als vloerenbedrijf 
met tapijt en tapijttegels, is inmiddels 
uitgegroeid tot dé specialist in harde vloeren. 
Een bedrijf dat gezien mag worden en dat in 
de hele regio bekendstaat om de persoonlijke 
aandacht en service. Dat zijn dan ook dingen 
die bij ons zeer hoog in het vaandel staan en 
waarvoor klanten graag bij ons terugkomen.”

Ruime keuze
Maar dat is niet het enige waarin De Parket 
en Laminaatwinkel zich weet te onder-
scheiden. “We hebben een gigantische 
collectie, in alle prijsklassen, dus voor 
iedereen wel een passende vloer. Zo hebben 
de klanten alleen al de keuze uit zeshonderd 
verschillende soorten laminaat en 
vierhonderd verschillende pvc-vloeren. 
Doordat wij bovendien maar liefst 16.000 m2 
vloer op voorraad hebben liggen, kunnen wij 
in veel gevallen direct leveren en kun je je 
vloer als je dat wilt dezelfde dag nog mee 
naar huis nemen.”

Verkopen én leggen
De Parket en Laminaatwinkel beperkt zich overigens niet puur tot de 
verkoop van harde vloeren en toebehoren als ondervloeren en plinten 
in alle soorten en maten (en een kleine collectie raamdecoratie), ook 
het leggen van de vloer kunnen zij voor hun klanten verzorgen. “Dit 
doen we geheel in eigen beheer. We meten ter plekke in en zorgen er 
vervolgens voor dat de geselecteerde vloer netjes wordt gelegd en tot 
in de puntjes wordt afgewerkt, precies zoals de klant het wil. 

 Ben je dus toe aan een nieuwe vloer? Loop dan gewoon eens bij 
ons binnen, we helpen je graag bij het vinden van de vloer die 
aansluit bij jouw wensen.” 

BRUISENDE/ZAKEN

Specialist in harde  vloerenSpecialist in harde  vloeren
“Maar liefst 

16.000 m2 vloer 
op voorraad”

De Parket en Laminaatwinkel  |  Eigenaar: Sjaak Honkoop |  Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com
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De Parket en Laminaatwinkel  |  Eigenaar: Sjaak Honkoop |  Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com
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WIJNWEBWINKEL TORENHOF 
Uw wijnwinkel thuis. Gemakkelijk en voordelig!

Online kwaliteitswijnen tegen groothandelsprijzen.
Prijzen vanaf € 5,10 per fles

www.wijnwinkeltorenhof.be  |  Tel. 03 6671890
BTW nr. BE 0662.868.702  |  Leveringen HORECA en RETAIL, tegen speciale voorwaarden! Vraag vrijblijvend informatie!  

GRATIS levering vanaf 12 flessen!

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist

 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

Dat is

 handig!

 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

Dat is

 handig!

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

Je hond komt weer  
als nieuw naar buiten!



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

Hiervoor werken wij met diverse contacten wereldwijd!
(Wist u dat een groot aantal onderdelen uit de USA ook een stuk 
goedkoper zijn dan welke u hier kan verkrijgen voor diverse merken)

Wij werken meestal op bestelling, wat wij in voorraad hebben staat 
aangegeven in de shop, net als de levertermijn per onderdeel.
De onderdelen aangeboden op onze shop voor Amerikaanse 
voertuigen en de banden die op de website staan zijn slechts een 
selectie van wat wij u allemaal kunnen leveren,

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

Vertel ons welk onderdeel u zoekt en wij bekijken met onze 
internationale contacten wat mogelijk is.

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

www.NaxcarParts.com

Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in:

●  Onderdelen en accessoires voor Amerikaanse voertuigen en  
 oldtimers
●  Exclusieve Carbon onderdelen voor hoofdzakelijk Italiaanse  
 wagens en sommige andere merken. (Wij zijn officieel dealer  
 van KOSHI Carbon)
●  Borla® Performance Uitlaten voor alle voertuigen
●  Offroad- / All-Terrain banden & White Walls / Redline /  
 Klassieke banden

PATISSERIE-KOFFIEBAR MEEUSSEN
DORPSSTRAAT 59 - 2990 WUUSTWEZEL

03/298.39.93 - WWW.PATISSERIE-MEEUSSEN.BE

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

Een unieke 
combinatie van 
patisserie en 
koffiebar



 

waardebon
t.w.v.

 € 50,-

brasserie 
karakter 
gezellig 
verwennen 

stabroek 
lunch 
diner 
charmant

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 

de
ce

m
be

r 
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

Maak kans op een:

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

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

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

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN
 PLAKLETTERS & STICKERS  •   BALLONNEN

 FESTIVALBANDJES   •  BUTTONS   •  CANVAS  
FOTO OP HOUT of ALLUMINIUM

RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERK  •  TIJDELIJKE TATTOOS

  Vaartstraat 58, Essen |  03 667 1615 |  info@theshirtfactory.be  

WIJ DRUKKEN OP BIJNA ALLES!

AL VANAF ÉÉN 
STUK MOGELIJK



 

waspas
t.w.v.

 € 50,-

softwash 
proper 
reinigen 
krasvrije 

auto
basic 
cabrio 
waxlaag
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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:

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

In onze vestiging aan de Kalmthoutsesteenweg 257 in Essen-

Wildert beschikt J&S Cleaning Group over één Softwash 

tunnel. Wij werken in deze wasstraat met microdoeken om 

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

techniek garanderen we een krasvrije behandeling van uw 

auto en een beter wasresultaat.

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

welke behandeling u uw wagen wil laten ondergaan. Zo kan 

u de basic onderhoudsbeurt uitbreiden naar Basic+ met 

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

VIP komt daar nog het aanbrengen van een beschermende 

waxlaag bij.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE
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Onze heerlijke gerechten hebben 
we geëtaleerd, zodat je kunt 
kiezen en aanwijzen wat jouw 
voorkeurs-gerechten zijn. Je kunt 
gezellig een tafeltje uitkiezen en 
kiezen voor een snelle lunch of 
een heerlijk diner.

Neem je de gerechten liever 
mee? Ook dat kan! Je kan de 
maaltijd koud ophalen en deze 
thuis in no-time opwarmen. Hoe 
gemakkelijk is dat?
Uiteraard kan je de gerechten ook 
warm meenemen.

Ontdek de Thaise en Filipijnse keuken
Turo-Turo komt uit het 
Tagalog (Filipijnse taal) 

en betekent ‘wijzen’. 
(wijzen naar welk 
gerecht je wenst).  

Dit is een Filipijnse 
benaming voor zaken 
waar het eten reeds is 

voorbereid en wijst naar 
wat je wenst te eten.



 

kortingsbon
t.w.v.

 € 50,-

tagalog 
thais 
filipijns 
noedels 

gerecht 
koken 
restaurant 
bestellen
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Turo-Turo  |  Heidestatiestraat 37, Kalmthout
03 344 91 07  |  www.turo-turo.be

Maak kans op een:

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

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

Ontdek de Thaise en Filipijnse keuken
Elke maand bieden we nieuwe Aziatische gerechten 
aan. Afwisseling verzekerd! Steeds anders, steeds vers, 
steeds lekker.

Dit is een origineel, lekker en gemakkelijk alternatief 
voor een frietje uit de frituur of een hamburger van een 
burgerketen.

Wil je meer weten over deze bijzondere 
eetgelegenheid?
Surf dan snel naar onze overzichtelijke, 
gebruiksvriendelijke website www.turo-turo.be

Van harte welkom,
tot binnenkort!

Te gebruiken voor  
consumptie ter plaatse of 
afhaal van minimum € 50,-
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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO


