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Reeds 50% 

verkocht!

Heeft u interesse in één van deze 
prachtige nieuwbouw appartementen?
Aarzel dan niet en maak een afspraak 
op ons kantoor!

Project Queen Parc nabij het centrum van Kapellen

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

www.queenparc.be
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nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Gorlima en 
Comfort Care Company. Zij geven je maar al te graag een kijkje in 
hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Manuela Kolkman



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 
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LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



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

WIJ ZIJN 
VERHUISD!
Vanaf 4 januari zetten wij met trots de 
deuren van onze nieuwe winkel voor u open.
U bent van harte welkom om de frisse look 
en creatieve mogelijkheden te ontdekken!

Wij bieden u een oplossing aan voor al uw 
raamdecoratie in een waaier van stijlvolle en 
decoratieve mogelijkheden.
Profi teer van onze jarenlange ervaring met 
kwaliteitsvolle service.

Dit alles vervaardigd in eigen atelier, met 
liefde vakkundig gemaakt en geplaatst.

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



CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

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. 

Resultaat
Het resultaat van de Micro Pulsed Plasma TM behandeling houdt circa 

2 tot 3 jaar. U kunt de behandeling daarna herhalen. Het is echter ook 

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

Zo houdt u uw behandelde zone altijd in prima conditie. Ook hier geldt: 

alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

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

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

•  Verslapte bovenoogleden
•  Kraaienpootjes
•  Rimpels en lijntjes onder de ogen
•  Fronsrimpels
•  Voorhoofdrimpels
•  MondrimpelsGorlima bvba
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door orientaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze 

leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. “Lezersactie#1 Xsensible”

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.com/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Je geboortelijst
bij Mon Bébé?

Mon Bébé, onze baby -en kinderspeciaalzaak, is in december 2018 
opnieuw geopend aan de Dorpstraat 36 te Kapellen.

We hebben alles in huis om de voorbereiding op de geboorte van je 
kindje compleet te maken. Je kan bij ons terecht voor:

- Geboortelijsten (steeds vrijblijvend advies)
- Kleertjes voor de allerkleinsten tot 6 jaar
- Baby artikelen groot en klein
- Educatief speelgoed
- Kinderwagens
- en nog veel meer...

“Bij ons staat persoonlijke klantenservice hoog in het vaandel. Bij 
Mon Bébé ben je een klant en geen nummer. We willen de mensen 
het gevoel geven dat ze met al hun vragen over producten bij ons 
terecht kunnen. Kwaliteit van de artikelen is bij ons ook belangrijk, 
zo werken we met verschillende merken die 100% organisch zijn. 
Uiteindelijk draait het om de toekomst van onze kinderen en daarom 
kan ons materiaal niet duurzaam en gezond genoeg zijn. Daar doen 
we het voor”, aldus Nicky.

Wil je graag meer weten van deze unieke baby- en 
kinderspeciaalzaak? Kom dan zeker eens langs.

Tot gauw in onze nieuwe winkel, Nicky.
Je kan ons vinden in de Dorpsstraat 36, 2950 te Kapellen

Passie voor kinderspullen
Dromen werd denken,
denken werd durven,

durven werd doen.
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Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

 03-294 54 22 - 0472-693 223    

Nieuwe 
collectie is 
binnen!
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Een gezonde 
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 verkozen 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. 

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!'

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.”

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



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

Wil je als eerste in alle rust de nieuwe kleding- en juwelencollecties komen ontdekken? 
Organiseer een privé shopping night met jouw vriendinnen. Wij geven jullie graag 
persoonlijk advies op deze avond. Maak er een gezellig vriendinnenmoment van! 

Elke week nieuwe collecties

Zin gekregen om al onze 
fashion musthaves te bekijken? 
Bezoek www.luxedy.com om 
online te shoppen of mail  
info@luxedy.com voor meer 
informatie m.b.t. een private 
shopping night in de winkel.

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night

Openinguren:
Dinsdag tot vrijdag 11:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 -18:00



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Dikketruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

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

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

Nieuw! Neem ook een kijkje op onze webshop
‘Kom zeker eens langs!’

Ann & haar team
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Kapelsestraat 29, Kapellen  |  03/265.82.58  |  info@steffi es.be  |  www.steffi es.be
Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Follow me on

FASHIONSHOW 
14 MAART 2019

ZAAL MASTENHOEVE KAPELLEN 
INFO VIA 032658258

OPENDEURDAGEN
15-16-17 MAART 2019



www.immopoint.be

GRATIS SCHATTING!

Immo Point - Quality Real Estate

BENT U BENIEUWD HOEVEEL
UW WONING ÉCHT WAARD IS?

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

Is uw huis te groot of te klein? Overweegt u om te 
(ver)bouwen of kijkt u uit naar een andere woning? 
Een correcte waardebepaling van uw eigen woning 
is de eerste stap naar een snelle verkoop en helpt u 
bij het realiseren van uw nieuwe woonplannen.

Interesse? Bel ons en maak een afspraak. 
Wij komen graag bij u langs!

BIJ IMMO POINT BENT U AAN  
HET JUISTE ADRES
Wij zorgen voor een gratis en vrijblijvende 
schatting van uw woning.

VERKOCHT!
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VAN HAVERE
T V  H I F I I T  T E L E C O M H O M E C I N E M A B A N G  &  O L U F S E N D O M O T I C A

Bang & Olufsen Kapellen
Essenhoutstraat 52 – Kapellen

Bang & Olufsen Antwerpen
Riemstraat 22B – Antwerpen

03 664 75 68 • www.vanhavere.be

Uw oude Bang & Olufsen toestellen 
zijn deze maand geld waard!

Koop in februari een nieuwe 
Bang & Olufsen tv of 

luidsprekers en ruil uw oude 
toestellen voor kortingen tot 

€ 2000,-*
(*voorwaarden verkrijgbaar in de winkel)
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Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Op zoek naar een feestzaal?
Een 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
Boerepaté met rozijnentoast en uienconfijt
Garnaalcocktail
Oostendse vissoep met toast en rouille
Vitello tonato        

Hoofdgerechten
Ossetong in madeirasaus
Lamsstoofpotje met linzen en rijst
Ossobucco in tomatensaus met pasta
Varkenshammetje met rookworst, spek en zuurkoolGebakken paling in roomsaus
Kikkerbillen in lookroom
Traag gegaard buikspek met knolselderpuree

Op reservatie
Mosselen natuur/look/witte wijn/Oud Antwerpen

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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D
BINNEN/BUITEN

Clint Eastwood speelt in The Mule de rol van 
Earl Stone, een eenzame man op leeftijd en 
werkzaam als bloemist. Financieel gaat het 
hem niet voor de wind waardoor hij zich 
genoodzaakt ziet de boeken dicht te doen. 
Wanneer hem een simpel baantje wordt 
aangeboden waarbij hij slechts moet rijden, 
neemt hij dit direct aan. Wat Earl zich niet 
realiseert, is dat hij nu een drugskoerier is 
voor een Mexicaans drugskartel. 
Naast Eastwood zijn er in de fi lm ook rollen 
weggelegd voor Michael Peña en Bradley 
Cooper.
THE MULE draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
THE MULE

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap.
MOEDERS LICHAAM van JORIS VAN 
CASTEREN is nu te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
PATEEKES WEEK 

De Pateekes Week zet de patissiers, 
koffi ehuizen en tearooms in 
Antwerpen in de kijker. Het is een 
proeverroute speciaal voor iedereen 
die van pateekes, ijs, koffi e of thee 
en ander lekkers houdt. Je kan dit 
individueel of in groep doen. 
Als je wilt deelnemen aan de 
pateekesweek koop je een 
pateekespas. Deze is verkrijgbaar 
bij alle deelnemende zaken en de 
Dienst Toerisme Stad Antwerpen, 
Grote Markt 13 te Antwerpen en in 
het Centraal Station Antwerpen. De 
pateekespas kost 10 euro en bevat 
10 bonnetjes die je kan inwisselen 
bij de deelnemende handelszaken.
Vrijdag 1 t/m zondag 10 februari.
Meer informatie vind je op
www.antwerpenkoekenstad.be

Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon-bij-zoe--maxime.optios.net

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

OP ZOEK NAAR 
EEN NIEUWE COUPE?

Met deze knipbon krijg je:
-10% KORTING!

(niet comuleerbaar met andere kortingen/
studentenkorting en producten)

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.

Vanaf nu kun je online een afspraak maken! Voor 
mannen (+baarden), kinderen en vrouwen (alleen 
knippen en droogblazen). Vrouwen mogen voor 
overige behandelingen bellen naar het salon: 
03/636 21 29 
Kijk dus snel eens op www.t-kapsalon-bij-zoe--
maxime.optios.net en dan zien wij jullie graag 
terug in onze salon!

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

Wij verwelkomen zowel 
dames en heren als 
kinderen. U kunt bij 
ons terecht voor leuke 
opsteekkapsels met een 
touch of glitter or color.  
En wat dacht u van een 
leuke cadeaubon?

- Zoë en Maxime

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 
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Als je wilt deelnemen aan de 
pateekesweek koop je een 
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het Centraal Station Antwerpen. De 
pateekespas kost 10 euro en bevat 
10 bonnetjes die je kan inwisselen 
bij de deelnemende handelszaken.
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Meer informatie vind je op
www.antwerpenkoekenstad.be
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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!

Medische pedicure Permanente make-up

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

Nieuw!  
Cupping massage

Kleding 0-10 jaar -  

baby-uitzet en leuke cadeau-

artikelen - geboortelijsten - 

personaliseren van uw geschenk

Nieuwe voorjaarscollectieNieuwe voorjaarscollectieNieuwe voorjaarscollectie
Laatste  koopjes aan ronde prijzen!
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Project Brughmanshof, Kalmhout  -  FF-architecten bvba

Salveto beheert erkende assistentieflats met
een kleinschalig karakter in Kalmthout, Kapellen en Mariaburg.
Voor meer info over huur en zorg- en dienstverlening 
kunt u terecht bij Yo Buyens, 0479 66 10 88
of www.salveto.be

15 assistentieflats Brughmanshof, Statiestraat 80 te Kalmthout
• Zicht op arboretum
• Wonen in het groen en openbaar vervoer in handbereik
• Op een boogscheut van het marktplein en winkelcentrum De Beek
• Flats tussen de 77 en 107m²

Zoekt u een assistentieflat?
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.com
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www2.lancome.com 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrowncosmetics.com 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.be

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.be
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.com
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.com

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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Heerlijk genieten bij De Tijd

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

Heerlijk genieten bij De Tijd
Seniorenmaaltijd van dinsdag t/m zaterdag  
van 12.00 tot 14.00 uur voor € 9,75   

Maandmenu € 19,75  

Uitgebreide à la carte  
mogelijkheden. Mooi terras.

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

Like ons op 
www.facebook.com/BelgischeGrensstreek



“De Kloek ademt muziek”

Zoek je een nieuwe hobby? Het Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen
is de thuisbasis voor heel wat verenigingen. Je kan er sporten, repeteren, vergaderen en 
natuurlijk ook afzakken voor een kopje koffie of een frisse pint. Bij De Kloek kan je je nooit vervelen. 

Al 2 jaar runnen Monica en Fancy het 
Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen. 
Het is een plek waar altijd veel dingen tegelijkertijd 
gebeuren. Dat komt natuurlijk omdat er een 
sportzaal, cafégedeelte, vergaderruimtes en een 
feestzaal zijn, maar ook omdat de dames steevast 
voor ambiance zorgen. Iedereen is welkom om 
zijn hobby uit te oefenen, een kopje koffie te 
drinken of simpelweg de krant te lezen. “Als alle 
muziekgezelschappen tegelijk repeteren, kan dat 
voor een knotsgekke kakofonie zorgen,” lacht Fancy. 

Monica begon ooit in 
een pannen koekenhuisje, 
waar ze al uitblonk in klant-
vriendelijkheid. Fancy zat 
al in het vak als bazin van 
MFC De Biezen in Putte. 
Het synergetische duo sloeg 
de handen in elkaar en nam 
het MFC De Kloek over. Ze 
hanteren dezelfde filosofie, 
want ze geven graag dat 
extraatje aan hun klanten. 
“Als iemand eens even zijn 
verhaal kwijt wil, staat mijn 
luisterend oor altijd klaar,” 
legt Fancy uit. 

Carnaval
“Ik voelde me soms als Puttenaar een vreemde eend in de bijt in 
Huijbergen,” getuigt Fancy. “Een aantal Carnavals geleden namen 
we als verklede nonnetjes aan de Tiestenprijs deel. Hoewel we niet 
wonnen, werden we wel uitgenodigd door de Grootste Boer en de 
Prins om samen soep te komen eten. Zo gastvrij! Sindsdien voelen we 
ons helemaal thuis in Huijbergen.” Het heeft hen geen windeieren 
gelegd, want ze tekenden onlangs een contract om De Kloek nog 
10 jaar langer uit te baten!
De deur van MFC De Kloek in Huijbergen staat altijd open, 
kom dus zeker eens langs in de Prior Borrekensstraat 1 
in Huijbergen.

BRUISENDE/ZAKEN

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

“Een belevenis 
voor jong en oud”



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

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

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

€ 29,95
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Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de

Meer informatie over 
Cook's Club vind je 
bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN
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URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN



Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties, 

uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warmwater en 

eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en 

sanitaire warmwater.

Maandag: 13.00 -18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00 tot 18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be

Geniet thuis van 
uw infraroodcabine!
Gun uzelf de 
kwaliteit van 
echte onthaasting.

Actie! 
Bij inlevering 

van deze advertentie: gratis plaatsing van uw infraroodcabine*

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 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

Een gezellige 

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



Kristof regelt jouw trip
naar één van de         hotels

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

Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid en levensstijl. En waar kan je elkaar 
beter ontmoeten en uitrusten na een dagje in de zon dan rond een tafel met soul food?

KRISTOF/HOLIDAYS

Cook’s  Club 
DE BESTE

DEALS
VIND JE

BIJ KRISTOF!



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

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

Kalmthoutsesteenweg 182, Essen  |  0471 11 11 04
nagelstylisteveronique@hotmail.com

Wil je mooie en 
verzorgde nagels?

Vanaf februari werk ik elke tweede 
zaterdag van de maand bij Diamond 
Beauty Center te Kapellen. Te vinden 
op Hoevensebaan 85, Kapellen.

Zorg voor 
je handen
Een manicurebehandeling 

is ontzettend belangrijk 
voor je handen, waarmee 
niet alleen de gewrichten 

van je hand en pols worden 
gemasseerd, maar ook je 

huid, je vingers en je nagels 
alle aandacht krijgen. 

Wellness & Beauty Salon Eunice
Baan 3A, Wuustwezel  |  +32 465197378
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Comfort Care Company B.V.  |  Klerkenveld 3/78 Roosendaal  |  06-55953344
Eigenaar: Nelleke Grootendorst  |  www.comfortcarecompany.nl

24/7 zorg in huis
Wil je graag thuis blijven 

wonen, maar gaat dat 
niet meer zonder hulp? 

Geen probleem, Comfort 
Care Company biedt 

de oplossing: 24-uurs 
inwonende thuiszorg.

“In Nederland en België zijn er heel 
wat mensen – jong en oud – die om 
wat voor reden dan ook (tijdelijk) wat 
extra hulp en zorg nodig hebben om 
thuis te kunnen blijven wonen. Zorg 
die vrienden en familie niet altijd 
kunnen bieden. En daar zag ik een 
kans”, vertelt Nelleke Grootendorst 
enthousiast. Het begin van Comfort 
Care Company. “Wat wij precies 
bieden? 24-uurs inwonende thuiszorg, 
oftewel zorg op maat.”

Contactpersoon ter plekke
“De zorgprofessionals met wie wij 
werken, komen hoofdzakelijk uit 
Slowakije. Mijn collega Marcela 
Madova rekruteert ter plekke de 

zorgprofessionals, checkt zorgvuldig hun antecedenten en kan zo de juiste 
zorgprofessional voor elke cliënt selecteren. Alle dames met wie wij werken, spreken 
prima Engels en/of Duits, dus de taal hoeft geen enkele barrière te vormen.”

“Als mensen met een hulpvraag bij ons aankloppen, ga ik eerst geheel vrijblijvend en 
gratis persoonlijk bij ze langs voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek noteer ik 
alle gegevens op basis waarvan wij kunnen bepalen welk type zorgprofessional het 
meest geschikt is. Met deze gegevens springen wij uiteraard zeer zorgvuldig om. Als 
wij vervolgens de juiste ‘match’ hebben gemaakt, krijgt de cliënt 24/7 zorg in huis. 
Onze zorgprofessionals kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging en bij licht 
huishoudelijk werk als koken, wassen, opruimen en het schoonmaken van badkamer 
en toilet. Zelfs 24/7 hulp tijdens een vakantie behoort tot de mogelijkheden, maar net 
waar een cliënt of diens naasten behoefte aan hebben. Echt zorg op maat dus!”

PGB
Heb je de juiste indicatie, dan kan je persoonsgebonden budget (PGB) ingezet 
worden voor de hulp van Comfort Care Company. Informeer dus gewoon eens 
naar de mogelijkheden.
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LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid

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

Inhoud
2 snacks naar keuze* +friet/saus à volonté   6,00

3 snacks naar keuze* +friet/saus à volonté   8,00

1 vleessaté + 1 snack naar keuze* + friet/saus à volonté  7,00

1 vleessaté + 2 snacks naar keuze* + friet/saus à volonté  9,00

1 snack naar keuze* + friet/saus à volonté   5,00

Enkele hamburger naar keuze** (op voorhand door te geven) 14,00

Dubbele hamburger naar keuze*** (op voorhand door te geven)

 + friet/saus à volonté      16,00

Mikey’s burger + friet/ saus à volonté    18,00

 *Keuze uit: curryworst, vlees-, kaaskroket, viandel, bitterballen, boulet.

 **Keuze uit: original, cheese, bacon, hot ’n spicy, mexico olé, funky chicken.

 ***Keuze uit: double cheese, double bacon.

Formule
1
2
3
4
Kids
Ham 1
Ham 2
Ham 3

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

Kim
Pedicure en Nagelstyliste

STEENOVENSTRAAT 97 • 2910 ESSEN
Tel. 0032 (0)475 84 76 03

• Medisch pedicure
• Gel op teennagels 
• Gelnagels
• Bruidsnagels
• Gellak 'Sopolish'

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

Ontdek de Thaise  
en Filipijnse keuken

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

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

Ook verkopen  we heerlijk hapjes uit de diepvries!

De mooiste houten vloerenDe mooiste houten vloeren

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

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

PVC 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
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CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangt een unieke collectie van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren?
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl



VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren?
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!
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Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel  
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be 
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag  
van 18:00 - 22:00 
Zondag van 10:00 - 13:00

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 



Noordeind 51, 2920 Kalmthout  | 0032-3-2989012 
www.dendruivelaer.be  |  info@dendruivelaer.be

ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

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

ELKE 
DONDERDAG 

STEAKDAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Heerlijk genieten!



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

Uw naam op verschillende manieren naar voren 
laten komen, daar kunnen wij zeker voor zorgen. 
Wij verzorgen momenteel de herkenbaarheid voor 
verschillende scholen, bedrijven, verenigingen, 
festivals, maar ook voor particulieren en dat voor 
vele artikelen, ook al vanaf één stuk!

Kom vrijblijvend langs, maak een afspraak of 
bezoek eerst onze website.

WIJ DRUKKEN OP  
BIJNA ALLES!

• BEDRUKTE KLEDING  
• POSTERS • SPANDOEKEN 

• BALLONNEN 
• PLAKLETTERS & STICKERS  

• FESTIVALBANDJES   
• BUTTONS • CANVAS
• FOTO OP HOUT OF   

   ALUMINIUM • DRUKWERK 
• RELATIEGESCHENKEN
• TIJDELIJKE TATTOOS

  Vaartstraat 58, Essen |  03 667 1615 |  info@theshirtfactory.be AL VANAF ÉÉN STUK MOGELIJK

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



Ram 21-03/20-04
Doordat je zo met jezelf en je carrière bezig 
bent, is er minder tijd over voor je partner. 
Zorg voor een goede balans tussen privé 
en carrière, Ram. 

Stier 21-04/20-05
Je bent in dezelfde stemming als jouw 
collega's en dat is de reden waarom 
teamwork zeer productief zal zijn. Doe
deze maand ook iets voor je lichaam. 

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen lossen kleine geschillen effi ciënt 
op en stellen een compromis voor dat gunstig 
is voor beide partijen. Je zult de harmonie 
herstellen tussen de mensen om je heen.

Kreeft 21-06/22-07
De situatie ziet er vanuit een andere hoek 
niet zo moeilijk uit als het eerst leek. Gewoon 
goed nadenken, plannen hoe je verder gaat 
en de situatie onder controle houden.  

Leeuw 23-07/22-08
Tussen jou en het andere geslacht vliegen
de vonken ervan af. Niet afwachten en wees 
niet bang om initiatief te nemen. Het geluk is 
met wie goed voorbereid is 

Maagd 23-08/22-09
In relaties zullen Maagden de neiging hebben 
om eerder hun hart te volgen dan hun hoofd. 
Op zo’n moment zul je kwetsbaar zijn, dus 
kijk uit bij wie je jouw hart openstelt.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees niet bang om naar buiten te gaan om 
je lot te ontmoeten. Sla een uitnodiging voor 
een kopje koffi e of een drankje niet af, je 
weet nooit wat er kan gebeuren. 

Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen zullen genieten van veel geluk 
in hun privéleven. Een langdurige relatie zal 
stabiel zijn. Als je volhoudt, kun je in februari 
jouw doelen bereiken.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Soms is een vriendelijk woord genoeg zodat 
de andere persoon een mooie dag zal 
hebben. De beste manier om te ontspannen 
van je werk is door te gaan sporten. 

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok moet deze maand zijn mannetje 
staan. Je zult het beste ontspannen als 
koppel of met vrienden en hierdoor al je 
zorgen vergeten.

Waterman 21-01/19-02
Als je collega's jaloers op je zijn, denk dan na 
of er iets mis is met wat je doet en probeer 
aardiger te zijn. Geniet van een leuke avond 
met je partner.

Vissen 20-02/20-03 
Wees niet bang voor een blind date. Het stelt 
niet zoveel voor. Als de persoon niet bij je past, 
hoef je hem of haar daarna toch niet meer te 
zien. En anders geniet je er gewoon van.

Vissen
Wees niet bang 

voor een 
blind date. 

Het stelt niet 
zoveel voor.

Februari HOROSCOOP



Grensstraat 234A, Kapellen
0497 66 31 66  |  info@chipou.be  |  www.chipou.be

Je kan er terecht met zowel 
rashonden als niet rashonden, 
groot en klein, evenals katten en 
konijnen voor de gehele verzorging 
waaronder borstelen, wassen, 
knippen, scheren en/of plukken.

Dus is jouw trouwe viervoeter 
ook wel toe aan een frisse 
opknapbeurt?  
Kom dan snel eens langs!

Jouw viervoeter in   
    goede handen

Chipou
Hondentrimsalon

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

Patricia Mertens

Maak nu een afspraak 
voor een demo Energetix 
magneetsieraden! Bestel ook 
makkelijk via de webshop: 
www.cosyhair.energetix.tv

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

VALENTIJNSTIP!



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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DE ZAAK SCHUBERT
DINSDAG 5 FEBRUARI
Door Jan Van Gassen
De zaak Schubert of hoe de geschiedenis met 
de beste bedoelingen iemand kan 'mishandelen'. 
Jan vertelt het schrijnende verhaal van de 
jonggestorven componist die in armoede en 
ziekte prachtige muziek componeerde en laat 
ons genieten van zijn melodieën.

Waar: lokaal De Jos (Eugeen Dierickxlaan 45, 
Schilde - in 't Parkske naast de brandweer)
Tickets: lidmaatschap 15€/jaar 
www.ummagumma.be

MIDWINTER TALES 2 
VRIJDAG 8 FEBRUARI
Met Midwinter Tales 2 gaat Laïs een welluidend 
en door velen innig gewenst vervolg geven aan 
wat ze het beste kunnen: zingen op hemelse 
plaatsen met duivels genoegen en in perfecte 
harmonie
De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan de 
zonovergoten dagen vervaagt en maakt plaats 
voor een kille werkelijkheid vol bevroren sloten, 
koude tenen en gesloten deuren. Het leven is 
teruggebracht tot een kwestie van overleven, de 
naakte essentie van ons bestaan blijkt bar en 
karig.

Op die momenten is dat kleine vleugje mystiek 
onmisbaar. Die warme gloed van saamhorigheid 
die zich zo thuis voelt als mensen zich 
verenigen. En dat is wat Laïs ons deze winter 
met graagte serveert.

Bezetting: Annelies Brosens, Nathalie Delcroix, 
Jorunn Bauweraerts, Seraphine Stragier (viool), 
Tim Vandenbergh (contrabas)

Locatie: Sint-Rumolduskerk, Deurne
Aanvang: 20:30 uur
Tickets: € 14,00
www.ccdeurne.be
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BAS BIRKER - JE MOEDER
ZATERDAG 23 FEBRUARI
Zeven jaar geleden verruilde comedian 
Bas Birker Nederland voor Antwerpen. Hij 
sloeg er een Vlaamse schone aan de haak 
en ze kregen een dochter. Het Antwerps 
dialect heeft hij bijna onder de knie, maar 
leven in een multi-raciaal-gezin blijkt toch 
lastiger dan gedacht.
Kamperen voor een school, creatief 
boekhouden en sluiproutes zoeken om 
de wodca-controle te omzeilen, Bas heeft 
alles al geprobeerd om in te burgeren. 
Maar het blijft wringen.
In JE MOEDER! beseft Bas nog maar 
eens dat stappen wandelen is, terwijl 
wandelen eigenlijk lopen is, lopen rennen, 
een kop een tas en een tas een sacoche. 
Alsof hij het moet uitleggen aan een 
kind. Zijn kind. Een verknipt kind. Je blijft 
tenslotte de dochter van nenollander en 
JE MOEDER! 

Aanvang: 20.00 uur
Waar: Cultuurcentrum Schoten - De 
Kaekelaar, Schoten
www.comedyshows.be Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -

RAF WALSCHAERTS - BIECHT 
DONDERDAG 7 FEBRUARI
Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij 
alleen op scène. Een handvol sterke verhalen en songs.
Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in 
de eenvoud: niks in de handen, niks in de mouwen. 
Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. Maar 
vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. 
Door de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook 
al zet hij zich schrap, weert hij zich als een duivel in 
een wijwatervat, houdt hij krampachtig de schijn 
hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en 
kieren zal ze druppelen, de waarheid. Gutsen. 
Bulderen. Niet te stelpen. Een bres in zijn verdediging. 
De bolster op barsten. Om dan plots… open en bloot. 
Voor u. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. 
Onbeduidend. Weerloos. Al te menselijk. Omarm hem. 
Toon hem de liefde. Hij is alleen. Biecht.
Aanvang: 20u30 - Prijs: €16 / ADK €18
Kaarten via ticketgang: https://be.ticketgang.eu/event.
php?key=58528, of www.kalmthout.be

53



Liefde gaat door de maag, ook op Valentijnsdag. Verwen je geliefde met deze snelle en 
heerlijke gerechten. Want ze lukken altijd, ook als je geen echte keukenprins(es) bent.

SLA HOUD JE VERS
in een bakje met 

vershoudfolie of in 
een plastic zakje, maar 
leg er wel een stukje 

keukenpapier bij.

MAAK JE 
MAGNETRON 

SCHOON door een 
bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

Weinig ruimte op je 
aanrecht? Leg een 
SNIJPLANK op de 

openstaande 
besteklade.

Leg een FLESJE 
BIER gewikkeld 
in nat keuken-

papier in de vriezer 
en het is in 

no-time koud.

bieten
Schil de rode bieten en snijd in blokjes. 
Schraap de wortel en snijd in plakjes. 
Breng de bouillon aan de kook en voeg 
de rode bieten, wortels, appel en 
sjalotjes toe. Laat de soep 20 minuutjes 
zachtjes koken. Pureer de soep met 
een staafmixer. Breng op smaak met 
wat peper en zout en roer de 
appelmoes erdoorheen. 
Serveer de soep in kommetjes met 
zure room en wat bieslook.

INGREDIËNTEN
300 gr rauwe rode bieten

2 middelgrote wortels
1 liter groentebouillon

1 appel, geschild en in stukjes
2 sjalotjes, fi jn gesnipperd

peper en zout
2 eetl appelmoes

125 ml zure room
bieslook

Staafmixer

Soep van rode
4 PERSONEN - 35 MINUTEN

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

GId



Liefde gaat door de maag, ook op Valentijnsdag. Verwen je geliefde met deze snelle en 
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BRUIST/RECEPTEN

Voeg een beetje 
soda toe als je 
een ei kookt 
en het pellen 
is een eitje.

EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.

PLAATS DE BAK IJS 
in een zakje met 

zipsluiting in de vriezer, 
dan blijft het ijs heerlijk 

zacht.

GEBRUIK EEN 
EIERSNIJDER 

voor het 
snijden van 

champignons 
of aardbeien.

snijbonen
Doe de aardappels in een pan met kokend 
water en kook ze 15 à 20 minuten. Kook ook 
de snijbonen in een pan met water in circa 
10 minuten gaar. Bak de spekjes licht krokant 
in een koekenpan. Snijd de puntpaprika’s in 
reepjes, snipper de ui en bak kort mee met 
de spekjes.

Giet de aardappels af, stamp fi jn met een 
stamper en maak smeuïg met een scheut 
melk en een klontje boter. Schep de gekookte 
snijbonen gevolgd door de gebakken spekjes, 
ui en paprika erdoor. Breng de stamppot op 
smaak met een snufje peper en eventueel 
een snufje zout. 

INGREDIËNTEN
 1 kg stamppot-

aardappels (geschild)
400 gr snijbonen 

(gesneden)
250 gr spekjes

2 puntpaprika’s
1 ui

scheut melk
  klontje boter
peper en zout

Stamppot met 

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

v
k3
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STRIP/FEBRUARI

Lachen
met Bruist



STRIP/FEBRUARI

Lachen
met Bruist

HC_BRE_ADV_BRUIST_VALENTIJN_162x162_BE_v2_OL.indd   1 09/01/2019   17:22
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honden 
katten 
knaagdier 
vogels 

aquaria 
huisdier
kapsalon 
voeding

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

Maak kans op:

3x een cadeaubon 

t.w.v. € 25,-
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Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  
03 666 55 84 | www.dogside.be

Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout 
Openingsuren:  ma - za van 09:00 - 18:00
 Zondag gesloten
kalmthout@dogside.be  |  03 666 55 84

Te besteden 
in de winkel

Dé zaak 
voor elke 
dierenliefhebber
Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u 
beslist terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & 
Dogs, in drie vestigingen (Schilde, Kalmthout 
en Sint-Job).

"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.“

Groenten & 
fruit

Schilde Sint-Job Kalmthout
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Schilde - Turnhoutsebaan 175C  |  0477 462 655
Kalmthout - Kapellensteenweg 127  |  0499 110 100

@bellefashion.be  |  fb.com/bellefashion  |  www.belle-fashion.be

Februari is Valentijn-maand, de moment bij uitstek om 
wie je lief is te verrassen en te laten weten dat je hem/haar 
graag ziet. Wij selecteerden speciaal voor jullie enkele 
cadeau-ideetjes, fi jn om te geven en te krijgen.  

Benieuwd naar onze nieuwste collecties? 
Bezoek www.belle-fashion.be en shop jouw 
b’Elle-musthaves online, haal ze 
gemakkelijk af in onze winkel of laat 
ze versturen naar jou thuis. 

stijlvol 
shoppen 
boutiques 
trends 

dames 
hip 
team 
accessoire

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

Maak kans op een: 

cadeaubon 
t.w.v. €50,-

Let’s keep in 
touch!

’E e

Mooivoor jou

Jij bent mooi

Wist je dat je een cadeaubon ook 
heel gemakkelijk online kan aankopen 
en deze direct bezorgd wordt via e-mail?  

’E e
fb.com/bellefashion  |  www.belle-fashion.be

’E e
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CLEANING

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

CLEANING

  SERVICES

Cleaning Services
Antwerpseweg 34
B-2340 Beerse

T +32 (0)14 61 87 01
info@jscleaning.be www.jscleaning.be

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

Algemene schoonmaak van  
   bedrijven, toonzalen, traphallen, 
      scholen,… en ramenwas

BEL NU 

VOOR EEN 

GRATIS OFFERTE!
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014 61 87 01

WIJ ZOEKEN

SCHOONMAKERS

(M/V)
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contacteer ons 

voor meer info
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