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Joaillerie

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di - za van 10 - 18 u.
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel 
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: di - za van 10 - 12.30 & 
13.30 - 18 u.
03/685.74.64

info@finess.be  |  www.finess.be

Finess 
Lingerie,  
een vaste 
waarde 
Met zowel de vaste topmerken 
als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor 
lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm 
en kwaliteit steeds centraal.

Naast het uitgebreide assortiment 
corsetterie (inclusief grote maten) en 
nachtmode, is er ook altijd een ruime 
keuze aan badmode, kleedjes en 
homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. En uiteraard 
hebben we ook een collectie voor heren!
Jong en trendy assortiment met bh’s 
vanaf € 50,-
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
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mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
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gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
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Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven je 
alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers volop 
door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij bruisende 
ondernemers als Ferenco en LaserClinique, die ook deze maand vol 
enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze zomer 
gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine te kunnen 
voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het zonnetje of tijdens 
die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Manuela Kolkman

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

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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STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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Specialist  
in pruiken

Onze hair-clinic bestaat al meer dan 40 jaar, hierdoor hebben wij een massa aan kennis 
en ervaring opgebouwd. Drie jaar geleden is de hair-clinic opgenomen in het concept 
van Café de Beauté. Hierdoor hebben wij het knippen van de pruiken nog kunnen 
optimaliseren. U komt dus steeds terecht bij een ervaren team. Wij hebben ervaring 
opgebouwd in pruiken, haartoevoegingenen, extensions en haarprotheses.

Kom gerust langs voor gratis advies of analyse.

Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118, Merksem - 03 644 12 74  |  info@hair-clinic.be  |  www.hair-clinic.be

Unieke pruiken en haarprotheses voor haar en hem, 
Hair-clinic werkt enkel met de beste pruiken en 
haartoevoegingen voor de man en de vrouw van vandaag.

Bij ons zijn haarwerken in zowel echt haar als speciale 
synthetische vezels te vinden. Zo kunnen wij steeds een 
kwalitatieve oplossing bieden voor uw probleem.

Bij ons worden alle haarwerken vakkundig geknipt op 
maat van de klant. Zo krijgt u steeds de oplossing die 
is aangepast voor u. Dit is het grote verschil met een 
pruikenwinkel die deze ervaring niet kan meegeven.

Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win
Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.be

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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Ze kunnen heel de dag vrij rondrennen op een afgemaakte 
speelplaats op gras en deels ook overdekt. 's Avonds mogen ze 
ook in huis wat rusten en voor het slapen hebben ze een mooie 
ruimte met een luxe bench of zachte hondenmanden waar ze vrij 
in kunnen slapen. De slaapruimte heeft camerabeveiliging alsook 
de speelplaats. 

Verder wordt er elke dag met je viervoeter gewandeld, gespeeld 
en denk- en hersenwerk gedaan volgens ras en leeftijd. Als extra 
kan je je hond laten masseren en zorgen we voor een lekkere 
gezonde maaltijd volgens de behoeftes van je hond, zoals 
glutenvrij etc. 

Omdat we aan kleinschalige opvang doen, is het gewenst 
om tijdig te reserveren zodat je viervoeter een fijn verblijf 
heeft, als jij er even tussenuit wil.
Live Love Bark

The Bark, Schilde
0475311909

thebark@outlook.be  

THE BARK is 
een leuke plaats 

waar kleine en 
middelgrote 

honden kunnen 
verblijven wanneer 

hun baasjes op 
vakantie zijn of er 

eens een weekend 
tussen uit willen.

Heeft uw viervoeter meer rust en verzorging nodig?

Ook 

gespecialiseerd 

in oudere 

honden

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

BELGIENED
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

            De  
op je snoet maakt

heel veel goed

      Zon

slipper
Vandaag neem

ik een
             dag

          De
speelt al buiten.

Kom je ook?

      Zon

Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan de producten 
waar ze mee werken en hebben ze heel bewust gekozen voor REDKEN 
en Oway. Alle REDKEN- en Oway producten zijn duurzaam en zeer 
zuinig in gebruik. Vraag ons voor meer informatie want voor  
iedereen is er een passend product in  
het gamma.

Moerstraat 6, ‘s Gravenwezel  |  03 430 68 06  |  www.n-joybyyasmin.be

WIL JE STIJL HAAR?
Steil, glanzend haar is altijd wel in de mode en gelukkig voor 
mensen met krullend of golvend haar, zijn er diverse manieren 
om zelf je haar steiler te maken. Een steiltang werkt, maar te 
vaak verhitten kan je haar beschadigen

Tip 1 Koop haarproducten om je haar steiler te maken. Er zijn 
shampoos en conditioners om krullen te verwijderen. 

Tip 2 Was je haar met shampoo en conditioner. Laat de conditioner 
15 tot 45 minuten inwerken, afhankelijk van hoe droog je haar is

Tip 3 Spuit een serum op je haar waarmee je het beschermt tegen de 
hitte. Hiermee bescherm je de follikels tijdens het föhnen en het geeft 
glans aan je haar

Tip 4 Maak het af met een styling product. Als je haar volledig droog 
is, borstel je het en breng je met je handen zacht een mild styling-
product of mousse aan, om je haar in vorm te houden. 

N-JOY/HAARTIPS



Keramische vloertegels 
of natuurstenen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
“parketvloer kiezen”-fase, 
dan bent u bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Wilt u ook zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

MATTHEEUSSEN    VLOEREN

Laat je inspireren door  
onze mooie vloeren!

Bezoek onze  
nieuwe toonzaal

Waarom 
Mattheeussen?

Geniet deze zomer van uw buitenterras

Grote toonzaal waar u de tegels kan 
voelen en ervaren

Keramische vloertegels  
of natuursteen vloeren?  
De mogelijkheden zijn  
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
“parketvloer kiezen”-fase, 
dan bent je bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen?  
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet  
van de extra ruimte en  
mogelijkheden.

Vakmanschap met oog voor detail

Nauwkeurige meting ter plaatse

Overzichtelijke offerte zonder  
bijkomende kosten

Mattheeussen Vloeren richt zich op leveren en plaatsen van tegels, parket,  
natuursteen, pvc en laminaat. Nieuwbouw of renovatie, bij ons kan u terecht.

De mooiste combinaties parket- en tegelvloeren zijn bij ons mogelijk!

Gasthuisstraat 14 - 296, brecht  |  03/313 09 69  |  info@mattheeussen.be

Ontdek onze vernieuwde website: www.mattheeussen.be

NIEUWE OPENINGSUREN: woe - don - vrij van 15u tot 18u  |  zat van 10u tot 16u

EXTRA OPEN: Zondag 28 april

Vloeren Parket Badkamers

Wij bestaan 15 jaar

Superaanbiedingen  
met supercondities

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u de tegels kan 
voelen en ervaren.

Vakmanschap met oog voor detail

Nauwkeurige meting ter plaatse

Overzichtelijke offerte zonder 
bijkomende kosten

Waarom 
Mattheeussen?

De mooiste combinaties parket- en tegelvloeren  
zijn bij ons mogelijk!

Mattheeussen Vloeren richt zich op leveren en plaatsen van tegels, parket, natuursteen, 
pvc en laminaat. Nieuwbouw of renovatie, bij ons kan u terecht.

Wij bestaan 15 jaar

Superaanbiedingen  
met supercondities

Geniet deze 
zomer van uw 

buitenterras

Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be
14



DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

Zowel 's middags als 's avonds worden er 

lekkere en vooral verse gerechten geserveerd. 

Op de menukaart staat voor ieder wat wils, 

kleine gerechten zoals croques, pasta's 

en salades alsook uitgebreide lunch- en 

dinergerechten en wisselende suggesties.

Benieuwd naar onze lekkere gerechten?  
Onze menukaart kunt u bekijken op onze website
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Een specialist in schoonheidsverzorging

Gelnagels
Als u graag mooie nagels wilt, maar uw natuurlijke nagels 
niet wilt beschadigen, dan moet u gegarandeerd gaan voor 
gelnagels. Informeer bij Schoonheidsintuut Berkenrode naar 
alle mogelijkheden. Dit schoonheidssalon streeft ernaar de 
gel zo dun mogelijk op uw nagel te leggen. Op de manier 
bekomt u een mooie en natuurlijke look.

Epilaties
Bij Schoonheidsinstituut Berkenrode zijn er heel wat 
mogelijkheden om uw lichaam te laten ontharen. Bij dit 
schoonheidssalon epileren ze met hars. Dat is een snelle 
en efficiënte manier om te ontharen, met een gladdere en 
mooiere huid als resultaat.

Pedicure en gelaatsverzorging
De pedicure bij Schoonheidsinstituut Berkenrode is er om 
uw pijnlijke voeten te verlichten. Informeer gerust bij dit 
schoonheidssalon uit Schoten naar alle mogelijkheden. 
U kunt hier ook genieten van een gelaatsverzorging. 
Monique gebruikt gerenommeerde producten die uw 
gelaat de beste schoonheidsverzorging garanderen.

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

Schoonheidsinstituut  
Berkenrode 
Grimbertlaan 26 - Schoten  
0499 43 40 64 (Monique) 
0497 48 06 22 (Patrick)

Schoonheidsinstituut Berkenrode 
is een schoonheidssalon te 
Schoten dat u laat stralen voor 
elke gelegenheid. Zaakvoerders 
Monique en Patrick geven 
uw lichaam en gelaat de 
zorgen die ze verdienen. 
Dit schoonheidssalon biedt 
verschillende soorten verzorging 
zoals gelaatsverzorging, epilaties, 
pedicure of gelnagels. Wilt u 
dus schitteren voor een speciale 
gelegenheid of gewoon stralen 
op elke dag? Spring dan gerust 
eens binnen.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen, zoals gelnagels, permanente 
make-up en epilaties. Een warm onthaal, brede expertise en het gebruik van 
kwaliteitsvolle producten, liggen aan de basis van de uitstekende service.
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Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

DE WIJNRANK SHOP Turnhoutsebaan 165, Schilde  |  03 435 87 57 
OPEN: di-wo-do-vr van 12u tot 18u  -  zaterdag van 10u tot 18u  -  ma, zon- en feestdagen gesloten

Gewoon 
gezellig!

“Wij zijn een taverne waar ik blij van word”, aldus 
Jeroen Proost, uitbater van taverne Den Inslag in 
Schilde. “De sfeer is hier echt heel leuk. We hebben 
zo veel vaste klanten. Je merkt het ook aan ons vaste 
team. Iedereen die hier werkt, werkt hier al lang. Wij 
werken hier graag en mensen komen hier graag. De 
klant is koning, wij zijn keizer. De bediening is los en 
familiaal, geen grand chic.”

LOCATIE
“We liggen in een mooie omgeving, langs een fietsroute, 
wandelroute en ruiterpad. Zeker als het zonnetje schijnt, 
zit ons terras helemaal vol. De zaak bestaat al 80 jaar, het 
gebouw iets van een honderd jaar. Vroeger kwamen mensen 
hierheen om te zwemmen in de vijver en om iets te drinken. 
Het is een heel oude hoeve, weer opgebouwd na een brand. 
En nog steeds heel kindvriendelijk met onze mooie speeltuin.”

ETEN EN DRINKEN
“Er wordt vooral veel gegeten bij ons. Onze keuken is lang 
open en goed. Bij ons kun je lunchen, dineren, zondags 
ontbijten of iets lekkers tussendoor nemen. Onze porties zijn 
groot, lekker en aan een goede prijs. De menukaart gaat van 
croque tot steak, heel divers dus. Je kan ook gerust gewoon 
iets drinken en een babbeltje doen aan tafel. Iedereen is 
welkom en we maken het mensen graag naar hun zin.”

Meer weten of reserveren? Bel 03 482 41 43

Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting 
Woensdag gesloten (april tot oktober) 
Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45 
Zondag uitgebreid ontbijtbuffet van 9:00 tot 12:00

Taverne Den Inslag
Noorderlaan 16, 2970 Schilde  |  jeroenproost@hotmail.com
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 AGJE UIT
ZOMER VAN 
ANTWERPEN

D

ZOMER VAN ANTWERPEN is een 
uitbundig, cultureel zomerfeest dat 
in juli en augustus op de meest 
onverwachte plekken opduikt en 
voelbaar is in heel de stad.
Het programma bestaat uit erg 
uiteenlopende voorstellingen, vaak 
gratis en toegankelijk voor een 
breed publiek van alle leeftijden. 
Verwacht het mooiste theater, 
muziek uit alle windstreken, fi lms in 
de openlucht en het beste uit het 
internationale circus. Terugkerende 
elementen zijn openluchtbioscoop 
‘Cinema Urbana’, de prachtige 
circussen onder het thema ‘Circus 
& Zomerbar’, humoristische en 
fascinerende theatervoorstellingen 
binnen het concept ‘Theater & Zo’, 
en ‘Muziek in de Wijk’. 
Meer informatie op www.zva.be

In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN WARNER PREVOO
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK is het 
indringende verhaal van kankerspecialist 
Warner Prevoo die zélf longkanker krijgt. 
Hij vertelt open, eerlijk en met humor 
over zijn ziekteproces. Nu hijzelf patiënt 
is, wordt Warner geconfronteerd met de 
andere kant van kanker. De kant van de 
patiënt die ook vader, geliefde, vriend en 
collega is. De ziekte verandert zijn blik op 
kankerpatiënten voorgoed, evenals de 
vitale nuchtere manier waarop hij met 
tegenslagen omgaat: er is niets meer te 
verliezen, dus wat kan je nog gebeuren?
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK 
van WARNER PREVOO is te koop
voor € 12,99.

JOY OF 
YOGA

Wijnegemsteenweg 44a, 's Gravenwezel
0497506861  |  joy.of.yoga@telenet.be
www.joyofyoga.be
 joyofyogastudio
 yogaofjoy

YOGA IS VOOR IEDEREEN! 
Er is een zeer ruim aanbod van 
verschillende stijlen. Van zachte, rustige 
lessen naar meer spierkrachtige, zodat 
u kan kiezen waar u nood aan heeft.
Check onze website www.joyofyoga.be 
en contacteer ons voor meer uitleg, of 
spring even binnen voor meer info.

Elke ochtend, ook in het weekend, en 
elke weekavond gaan er lessen door.

YOGA WEEKEND CADZAND: 11-13 OKTOBER 2019
YOGA RETREAT ZWEDEN: 6-11 NOVEMBER 2019

Meer info joyofyoga.be

SPECIAL!

Ik ben het levende bewijs dat men op elke leeftijd kan starten 

met yoga. Yoga kwam vrij laat op mijn pad. Wat begon als een 

gewone “work-out”, werd al snel een dagelijks ritueel. Yoga 

is een belangrijke leraar in mijn leven. Het veranderde mijn 

bestaan drastisch, zowel mentaal als fysisch.

23



NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

Voorgerecht & show cooking vanaf 11 uur
Carpaccio •  met bonbon van Parmezaan

Vitello tonnato •  crumble van zwarte olijven 
Duo van Italiaanse ham & Siciliaanse Crackers

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 12 uur
Stoofpotje van Hert •  wintergarnituur, amandel kroketten

Roast Beef, Sjalotjes •  erwtjes, wortel, gratin 
Visserspannetje •  met spinazie en puree 

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

• • • • •  Tijdens de brunch is ko�e en thee inbegrepen  • • • • •

Prijs € 33,00 per volwassene - € 20,00 per kind

Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be • via Resengo 

Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

Cocktail van guacamole, grijze garnaal en rivierkreeftjes
of

Italiaanse ham - op de Berkel gesneden - met Galia meloen

Prijs € 48,00 p.p. - Prijs kinderen (tot 12 jr) € 25,00

Assortiment miniatuur dessert
IJs met aardbeien

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Moederdagdessert

Moederdagmenu 

Reserveer tijdig via 03/658 10 19
Mail naar info@brasserie-ciconia.be of via Resengo

MoederdagBrunch
Donderdag 15 augustus 2019

Ontvangst om 11:00 uur

Tongrolletjes op Normandische wijze
of

Parelhoen suprême met Liefmans en witloof sla

Turnhoutsebaan 215, Schilde  |  +32 3 366 67 60  |  info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be

thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

Blijf UP TO DATE
Volg “The Gift shop Schilde” 

op Facebook

DIFFUSERS JUWELEN

HORLOGES DECORATIE

‘The Gift shop Schilde’ is hét adres bij uitstek 
voor toffe verrassingen, leuke hebbedingen en 
trendy accessoires.

vanaf 17:00 uur
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.com 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.be 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/be
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www2.lancome.com/ 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/be 

seasonFestival
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Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.



Cryolipolyse is een revolutionaire afslankmethode in België. Tijdens 
de cryolipolyse-behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren en 
vervolgens op een natuurlijke manier uit het lichaam afgevoerd. Geen 
naalden, geen speciaal dieet, geen operatie en bovenal geen hersteltijd.

Bij ons wetenschappelijk onderbouwde techniek. Snelle, eenvoudige en 
veilige behandeling. Pijnloos en zonder operatie. Kortom, een unieke 
behandeling met betoverende resultaten!

Intake is  
gratis en 

vrijblijvend!
Nailstyle By Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor  |  0477 85 14 43 
info@nailstyle-nathalie.be  |  www.nailstyle-nathalie.be

VOOR NA

VOOR NA

vrijblijvend!

PROMOPRIJZEN

Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharing behandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. Dit moet anders kunnen dacht ik bij mezelf.

Maak kennis met LaserClinique

LaserClinique
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor 
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer  
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

Freeze 
that fat

Ik ben op zoek gegaan naar andere permanente laserontharing 
toestellen en heb deze ook gevonden waarna LaserClinique 
geboren is.

Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit start 
met onze toestellen, meer bepaald diode lasers die gebruik 
maken van de SHR-methode of ook wel de Super Hair 
Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel dat de 
kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een supersnelle 
methode en op zeer lichte prikkeltjes na, volledig pijnloos. 

Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een 
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven voor 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fijne babbels tijdens de 
behandeling horen er natuurlijk ook bij. 

Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op 
locatie (de verschillende locaties vind je op onze 
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust 
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.

Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen 
verwelkomen!

Liefs,
Ellen van de LaserClinique
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Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: 

zowel onze vloeren, deuren 
en ramen zullen uw 

woonst een karaktervolle 
uitstraling geven zodat u 
na een harde dag werk 

tot rust kan komen in een 
warme en veilige omgeving! 
Uiteraard kunnen wij met 
onze materialen ook uw 
werksfeer optimaliseren!

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek 

eens onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Floors, doors & windows

Maandag:  07.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  07.00 - 18.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  07.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  07.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  07.00 - 17.00 uur

't Boerinneke  |  Turnhoutsebaan 147, Schilde  |  03 384 18 24

Puur genieten bij
't Boerinneke

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle 
producten, lange openingstijden, 
toplocatie met parking, 
vriendelijkheid en goede service? 
Dan bent u bij 't Boerinneke aan 
het juiste adres. De klant is altijd 
koning bij 't Boerinneke. 
U vraagt, wij draaien!

Er is een uitgebreide keuze en 
variatie aan Belgische producten, 
maar ook wordt er gekeken naar 
wat voor moois andere landen te 
bieden hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifieke 
producten, waarmee ze bij  
't Boerinneke met veel plezier en 
inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische 
leopolddruiven, Hoogstraatse 
aardbeien, kersen en nog zoveel 
meer.

Proef ook zeker eens de 
ovenschotels, gezonde 
rauwkostsalades, quinoasalades 
en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven 
van de nieuwe trends en zich 
daar in te verdiepen. Wat niet wilt 
zeggen dat de klassiekers geen 
blijvers zijn zoals bijvoorbeeld 
bloemkool in bechamelsaus, 
peekes en erwtjes.

Bij 't Boerinneke vind 
je niet alleen dagverse 
producten met het beste 
kwaliteitslabel, maar ook 
gerechten gemaakt op 
grootmoeders wijze. 

Gesloten wegens vakantie van 10 juli t/m 4 augustus



Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken op je eigen tempo. 
Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 

een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

Voor deze en meer goeie 
vakantietips ga je naar
Kristof Holidays.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kan gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

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

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

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

Door zijn bepaalde vormgeving, materialen en plantenkeuze uw 
tuin zijn persoonlijkheid laten uitstralen. Creativiteit, originaliteit en 
kwaliteit dragen we hoog in het vaandel.

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

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

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

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

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

Op zoek naar een unieke tuin?

Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
12:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00
Zaterdag en zondag:
18:00 - 22:00

Waarom Manifesto?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij 
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant, 
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis, 
verse hapjes, eigen koekjes bij de koffi e en 
binnenkort met een traditionele houtoven.”

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We leggen een fl inke 
speeltuin aan voor kinderen van 0 tot 12, zodat 
ouders ook langer kunnen blijven. We zijn het 
restaurant toegankelijk aan het maken voor ouderen 
en voor gehandicapten en we werken aan onze 
overdekte buitenbar. 

Komen eten bij ons wil zeggen; 
er even tussenuit zijn. Een 
paar uurtjes vakantie bij wijze 
van spreken.

Ristorante Manifesto  |  Winkelstap 75-77, Schoten  |  03.645.63.63  |  www.ristorantemanifesto.be

Elk gerecht 
is een 
kunstwerk!

Al 25 jaar een begrip!



LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE: in de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuid

Alfons Schneiderlaan 166, Deurne  |  03 297 12 96  |  info@haircare-at-home.be  |  www.hairandbodycarebyellen.be

Maak kennis met Hair & Bodycare 
by Ellen, een professioneel kapsalon 
dat gebruik maakt van natuurlijke 
producten. Naast knippen kun je hier 
ook terecht voor gelnagels, extensions, 
pedicure, wenkbrauwen of een 
gelaatsverzorging van Aveda.

Kapsalon •
Schoonheidsinstituut •

Nagelstudio •
Permanente make-up •

Wimperextensions •
Hairextensions •

Micro Haarpigmentatie •

Perfect verzorgde look

Spring gerust 

eens binnen voor 

informatie of 

maak online een 

afspraak

Binnenkort medische microneedling  
By Dr. Serrano bij onze gelaatsverzorgingen!

by Ellen
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk

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
•  Mondrimpels
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KAPSALON. .STUDIO Wittere 
tanden?

Style Schilde  |  Turnhoutsebaan 12-14, Schilde 
03 297 34 80  |  0470/80 43 83
info@style-schilde.be  |  www.style-schilde.be

DE 3 BESCHIKBARE BEHANDELINGSOPTIES
De drie beschikbare behandelingsopties zijn de Pearl 
Express, de Full Smile en de Pearl Smile. De Full Smile 
is de standaard behandeling, de Pearl Express is goed 
voor als u niet veel tijd hebt en louter het wit van uw 
tanden wilt onderhouden. De Pearl Smile is de meest 
uitgebreide behandeling die een verschil van wel  
9 tinten kan opleveren. 

Voor de behandelingen wordt er gebruik gemaakt 
van de Pearlsmile gel. Deze wordt nauwkeuring, met 
op voorhand vastgelegde dosering, boven en onder 
aangebracht in een Pearlsmile mondstuk dat u in uw 
mond aan kunt brengen. De Pearlsmile gel die een EU 
conforme hoeveelheid van 0,1% peroxide bevat wordt 
dan geactiveerd door koud LED-licht. Deze combinatie 
maakt het mogelijk om tanden snel en efficiënt te 
witten, zonder het veroorzaken van pijn. Hierdoor ook 
geniet de cosmetische Pearlsmile behandeling volgers 
over de hele wereld. Ervaar het NU zelf!

PIJNLOOS EN EFFICIËNT
Cosmetisch witten van de tanden is een geheel pijnloze 
en efficiënte procedure. Uw schoonheidsspecialist 
heeft hiervoor ook een speciaal door ons uitgevoerde 
opleiding genoten. Zo kunt u er zeker van zijn dat de 
behandeling door haar/hem optimaal wordt uitgevoerd.

Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan 
betekenen of wil je meer info over de behandeling? 
Kijk dan eens op www.style-schilde.be

Medisch bleachen kan, en mag, enkel 
uitgevoerd worden door tandartsen. 
Cosmetisch tanden witten mag ook uitgevoerd 
worden door uw schoonheidsspecialist. Beide 
behandelingen en de daarvoor gebruikte 
producten zijn EU conform.

DE 3 BESCHIKBARE BEHANDELINGSOPTIES

De 3 beschikbare behandelingsopties zijn 
de Pearl Express, de Full Smile en de Pearl 
Smile. De Full Smile is de standaard 
behandeling, de Pearl Express is goed 
voor als u niet veel tijd hebt en louter het 
wit van Uw tanden wilt onderhouden. De 
Pearl Smile is de meest uitgebreide behan-
deling die een verschil van wel 9 tinten 
kan opleveren.

Voor de behandelingen wordt er gebruik 
gemaakt van de Pearlsmile gel,deze 
wordt met nauwkeurig op voorhand 
vastgelegde dosering, boven en onder 
aangebracht in een Pearlsmile mondstuk 
dat U in uw mond kan aanbrengen. De 
Pearlsmile gel die een EU conforme hoe- 
veelheid van 0,1% peroxide bevat wordt 
dan geactiveerd door koud LED-licht. 
Deze combinatie maakt het mogelijk om 
tanden snel en efficiënt te witten, zonder 
het veroorzaken van pijn. Hierdoor ook 
geniet de cosmetische Pearlsmile be-
handeling volgers over de hele wereld. 
Ervaar het NU voor U zelf !

COSMETISCH TANDEN WITTEN, MEDISCH 
BLEACHEN, WAT IS HET VERSCHIL ?

Medisch bleachen kan- en mag enkel 
uitgevoerd worden door tandartsen.
Cosmetisch tanden witten mag ook uit- 
gevoerd worden door Uw schoonheids-
specialist.
Beide behandelingen en de daarvoor 
gebruikte producten zijn EU conform. 

PIJNLOOS EN EFFICIËNT

Cosmetisch witten van de tanden is 
een geheel pijnloze en efficiënte pro-
cedure.
Uw schoonheidsspecialist heeft hier-
voor ook een speciaal door ons uitge-
voerde opleiding genoten. Zo kan U er 
voor 100% zeker van zijn dat de behan-
deling door haar/hem optimaal wordt 
uitgevoerd.

Nu € 20 
korting!

Ter promotie 
van de nieuwe 
behandeling:

Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’
Bergsebaan 83  |  2960 Sint-Job-in-'t-Goor  |  0474/49 10 03 
trimsalonvansnoetjestotvoetjes@gmail.com
www.trimsalon83.wixsite.com/snoetjestotvoetjes

Laat je troetel weer stralen!
Was jij je hond  

liever zelf?  
Geen probleem! 
Huur de doggy  

self wash.

Is jouw hond toe aan een trimbeurt of heeft 
hij enkel een wasbeurt nodig? Bij trimsalon 
‘van snoetjes tot voetjes’ kan je terecht met 
alle honden, groot en klein!

Like ons op 
www.facebook.com/SchildeschotensgravenwezelBruist



COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze Chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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FEESTEN IN HET STADSPARK
6 & 7 JULI
Naar jaarlijkse gewoonte kan je de Vlaamse 
Feestdag vieren tijdens het grootste gratis 
tuinfeest van Antwerpen en dat in het hart 
van de stad. Het Stadspark wordt omgetoverd 
tot een zomerse en groene oase. Iedereen is 
welkom om tijdens dit gratis festival mee te 
feesten, dansen en genieten.

Zaterdag 6 juli kun je helemaal losgaan vanaf 
16:00 uur. Dan draaien de tofste DJ's zoals 
Danga en Discobar Galaxie.
Of kom zondag naar de opening van de 
rommelmarkt in 't Stadspark door Goegekregen.
Geniet van poëzie of eet lekker iets bij een van 
de foodtrucks die aanwezig zijn.

Kijk voor het volledige programma op:
www.districtantwerpen.be/feesteninhetstadspark

Waar: Stadspark Antwerpen
Aanvang: 6 & 7 juli
Tickets: Gratis toegang

SJOCK 2019
12 T/M 14 JULI
Het Sjock festival vindt jaarlijks plaats in het 
begin van juli in de Kempense plaats Gierle. 
De eerste edities gingen door in de "hof van de 
pastoor". De huidige edities vinden echter plaats 
op gemeentelijke terreinen in de Poeyelheide. 
Het Sjock festival is sinds 1976 een geslaagd 
festival concept voor alternatieve muziek in 
België!

Benieuwd naar de line-up van dit toffe festival? 
Kijk dan eens op www.sjock.com

Waar: Gierle
Aanvang: 12 t/m 14 juli
Tickets: Zie website

KLASSIEK IN HET PARK
13 JULI
Een uniek openluchtconcert op een 
prachtige locatie. Zaterdag 13 juli 
brengen we het beste uit de beroemde 
opera ‘Carmen’ van Georges Bizet 
met een unieke groep talenten. Al 
onze vocalisten en huisdirigent Robert 
Groslot zijn laureaten geweest van de 
prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. 
Samen met ‘The Groslot Gala Orchestra’ 
en het koor ‘Fine Fleur’ belooft het een 
bijzondere zomeravond te worden!

Traditioneel zetten we weer alle stoelen 
aan de kant na het hoofdprogramma en 
zetten we op onze dansvloer het grootste 
walsbal van Vlaanderen in met ‘The 
Groslot Gala Orchestra’.

Vanaf 18u kunt u al kuieren in de 
rozentuin en tussen de fonteinen in 
het park van Brasschaat, waar op 
verschillende mini podiums kleine 
ensembles muziek maken. 

Waar: Gemeentepark Brasschaat
Aanvang: 13 juli
Tickets: Kijk op de website voor meer info
www.klassiekinhetpark.be

FIESTA EUROPA
17 T/M 21 JULI
Op vraag van velen is onze eerste Voor het ultieme 
vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezelligste 
en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die 
rondtoert in Vlaanderen en omstreken.
Van 17 tot en met 21 juli strijkt Fiesta Europa 
naar jaarlijkse traditie neer op de Groenplaats van 
Antwerpen. Kuier langs kraampjes van marktkramers 
uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, 
typische streekproducten of culinaire specialiteiten 
meebrengen.

Vlei u neer op het internationaal terras om te genieten 
van al dat lekkers, terwijl de kinderen zich uitleven 
op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen 
een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle 
livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Waar: Groenplaats Antwerpen
Aanvang: 17 t/m 21 juli
Tickets: Gratis
www.fi estaeuropa.eu
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kapsalon 
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kwaliteit 
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Maak kans op:

  een cadeaubon 

t.w.v. € 25,-
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Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03/385.23.04
Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03/633.26.41
Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03/666.55.84

Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde 
schilde@dogside.be | 03/385.23.04
Handelslei 6, 2960 Sint-Job | 03/633.26.41 | sintjob@dogside.be
Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout
03/666.55.84  |  kalmthout@dogside.be
Openingsuren:  ma - za van 09:00 - 18:00  |  Zondag gesloten

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

www.dogside.be

BEZOEK ONS OP 
SPECIAL SUNDAY
VOOR EEN SMAKELIJKE SUNDAY ROAST 

SHARED DINNER VAN € 22,50 VOOR € 15,- P.P.!

RESERVEREN WORDT AANGERADEN 
VIA 0031 - 765 251 100

ZONDAG 21 JULI 
BREDA

Vol = vol. Deze aanbieding geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen, acties of 
arrangementen. Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ADV_BRUIST_SPECIAL-SUNDAY_162x162_NL_v2.indd   1 12/06/2019   15:36
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Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Klaar voor de zomer?

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website




