
GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
 WUUSTWEZEL

JULI 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE

Op vakantie in
eigen land, of niet?

Win een boek van 
Dirk Zeelenberg



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

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

Bij Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels. 
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091
info@ecofl ames.be  |  www.ecofl ames.be

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!



Wij  zij n De Gele Flamingo, een 
online baby en kids concept store 
die bestaat uit een leuk team van 
mama’s. Bij  ons vind je de grote 
merken, maar we willen je vooral 
inspireren en onderdompelen in 
unieke producten, organische kle-
ding en hippe musthaves. Vergeet 
ook zeker het ruime aanbod houten 
speelgoed niet. Een geboortelij st 
bij  ons aanmaken doe je makkelij k 
zelf online.

Gewoon vanuit je luie zetel produc-
ten toevoegen en verwij deren. Heb 
je toch graag wat extra advies? 
Maak dan zeker een afspraak in 
onze showroom. Bij  het samenstel-
len van je geboortelij st delen we 
dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krij gt bij  het zien van je lij st en een 
nog blij er gevoel wanneer al die 
pakjes thuis geleverd worden!

De Gele 
Flamingo

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij  afsluit

Beheer je lij st 
makkelij k zelf

Geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 

GEBOORTELIJ ST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT 
TRIXIE
BABYLONIA 
KONGES SLØJD    
BABYBJÖRN 
CAM CAM  
COCO & PINE
JELLYCAT 
JOLLEIN
TIMBOO  
ERGOBABY 
LIEWOOD 
KID ‘S CONCEPT 

(Enkel op afspraak)
De Gele Flamingo
Ruiterij school 14
2930 Brasschaat
+32 468 45 31 51
geboortelij st@degelefl amingo.com

Flamingo?
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Belgische 
Grensstreek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van 
de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 
op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines 
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299

COLOFON

BELGISCHE GRENSSTREEK

ETTEN-LEUR

ROOSENDAAL

KAPELLEN

BRASSCHAAT DE KEMPEN

GEN OP ZOOM

WUUSTWEZEL

ESSEN

KALMTHOUT

VOORWOORD/JULI

Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

Bruisende lezer,

Het is zomer! Heerlijk... Langzaamaan keert het (nieuwe) gevoel van 
vrijheid terug, maar desondanks belooft het een andere zomer te 
worden dan we gewend zijn. Waar veel mensen normaal  gesproken 
in de zomer naar het buitenland zouden trekken voor een wel-
verdiende vakantie, blijven we dit jaar veel meer in eigen land. 

En hoewel dit voor sommigen misschien voelt als een domper, 
hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Vakantie in eigen land kan 
namelijk ontzettend leuk zijn. En daarvoor hoef je niet eens naar de 
andere kant van het land te rijden, ook in je eigen omgeving valt er 
nog genoeg te ontdekken. Zoals al die bruisende ondernemers die 
je elke maand in Bruist weer vertellen over hun mooie bedrijf.

Ben je niet van plan om je vakantiedagen deze zomer te gaan 
gebruiken? Dan kun je nog steeds genieten van het mooie weer. 
Trek eropuit met een goedgevulde picknickmand en zoek een 
plekje om heerlijk te picknicken. Je zult zien dat dit je toch zomaar 
een instant vakantiegevoel bezorgt, ook al is het maar voor even.

Geniet van de zomer! 
Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Inhoud
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VAKANTIE IN 
EIGEN LAND IS 

HELEMAAL GEEN 
GEK IDEE

ZYXWV
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Een begrijpelijke twijfel, helemaal omdat er nog 
steeds zoveel onduidelijk is. Waar mag je allemaal 
wel en niet naartoe? Welke restricties gelden er? Wat 
staat er allemaal nog te gebeuren? Een vakantie in 
eigen land is daarom helemaal niet zo’n gek idee. En 
nog ontzettend leuk ook, want er valt in België 
veel  meer te zien en te beleven dan de meeste 
mensen denken. Groot voordeel is daarnaast dat je 
waarschijnlijk beter op de hoogte bent van alle 
geldende maatregelen in eigen land. En mocht er 
toch nog een tweede golf komen, dan ben je in ieder 
geval zo weer thuis, mocht dat nodig zijn.

#supportyourlocals
Daarnaast speelt voor veel mensen nog een andere 
reden mee om dit jaar voor een vakantie in eigen 
land te kiezen: #supportyourlocals! Veel Belgische 

Gaat jouw voorkeur toch uit naar een vakantie in het buitenland? Denk dan eens aan een reisje 
naar Ibiza. Dit jaar een extra bijzondere vakantiebestemming. Op zoek naar een hotel? 

Wij kunnen je een verblijf bij Hotel Garbi Ibiza & Spa zeker aanraden.

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Maar waar je normaal gesproken 
waarschijnlijk allang een beslissing had genomen over je vakantiebestemming, 
twijfelen veel mensen dit jaar of ze überhaupt wel op vakantie gaan. En, zo ja, 

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

bedrijven hebben het zwaar als gevolg van de 
coronacrisis, dus die kunnen wel wat support 
gebruiken.

Of toch...
Ga je toch liever naar het buitenland op vakantie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Langzaamaan openen steeds 
meer landen hun grenzen voor toeristen. En na de 
afgelopen vreemde maanden klinkt een welverdiende 
vakantie onder de Spaanse, Franse of Italiaanse zon 
natuurlijk ook wel weer heel verleidelijk. Even lekker 
alles laten voor wat het is en weg uit je vertrouwde 
omgeving om jezelf weer volledig op te laden. 
Informeer van tevoren wel goed naar de ter plekke 
geldende restricties om teleurstellingen te voorkomen. 
Maar waar je ook naartoe gaat, altijd geldt: geniet! 
Je hebt vakantie, dus niks moet en niksen mag!

BRUIST/ZOMER
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Het Fietsrapport 
voor Kalmthout

Kerkeneind 13, Kalmthout  |  03 620 22 11  |  info@kalmthout.be  |  www.kalmthout.be

In oktober 2019 vulden maar liefst 24.394 
fi etsers in Vlaanderen de publieksbevraging in 
van de verkiezing Fietsgemeente/-stad 2020. 
Een groots fi etsonderzoek, dat dus interessante 
resultaten opleverde voor de gemeenten. “In 
Kalmthout vulden 130 inwoners de vragenlijst 
in. Met de vragenlijst peilden de organisatoren 
naar de beleving, de infrastructuur en de 
communicatie. Daaruit blijkt dat we van de 
deelnemers als gemeente Kalmthout 80/100 
op ons rapport krijgen. Een score die ons op 
de achtste plaats brengt van de 83 andere 
gemeenten in de categorie ‘Kleine gemeente’”, 
gaat Van den Bergh verder. “Daarnaast geeft 
het ons heel wat info om het gemeentelijk 
fi etsbeleid verder vorm te geven. Zo willen 
we de komende jaren inzetten op een betere 
fi etsinfrastructuur en -voorzieningen. De 
voorbije jaren maakten we al werk van bv. 
camerabewaking aan de fi etsenstallingen van 
de stations én recent installeerden we twee 

nieuwe fi etsstraten. We leggen momenteel ook 
fi etspaden aan langs de Roosendaalsebaan en 
er zitten nog verschillende andere projecten in 
de ontwerpfase die we de 
komende jaren uitvoeren.” 

Wie onlangs het Stappersven passeerde, kan er niet naast kijken: de nieuwe kijktoren 
‘De Stapper’ van Natuurpunt, is een feit. En het mag gezegd worden: het is een pareltje. 
De 11 meter hoge uitkijktoren in de Kalmthoutse Heide, vlakbij parking Zuid en de 
Verbindingsstraat. Hij is volledig geïntegreerd in het landschap en biedt een prachtig 
uitzicht op het ven.

GEMEENTE/KALMTHOUT

Lukas Jacobs
burgemeester

03 620 22 14  |  mobiliteit@kalmthout.be  |  www.fietsgemeente.be  |  www.vsv.be/sensibilisering/campagnes
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Het is zomer!

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

Zonnebrandlotion SPF 30 is verrijkt met 
vitamine C en E, is vochtinbrengend, geeft 
de huid een natuurlijke glans en verfrist 

met een luxueuze tropische geur. Voor nog 
meer plezier, bescherming en een 

alohagevoel bij outdoor sporten, in de stad 
en op het strand. Prijs vanaf € 14,99.

www.hawaiiantropic.comEERLIJK EN HEERLIJK
GoPure chips neemt je mee op ontdekkingsreis naar eerlijke 

smaken, rijke texturen en unieke combinaties. Heel veel 
ingrediënten voor hun chips komen direct van het polderland, 

met vaak de klei er nog aan. GoPure staat voor eerlijk en 
heerlijk, je proeft wat erin zit. www.gopure.org

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win
EXPLOSIEVE SMAAK

Dutch Dynamite is een zoute 
droplikeur met de explosieve smaak 
van dubbelzoute salmiak. Je drinkt 

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

het kleine fl esje of uitgeschonken uit 
de grote fl es in een shotglaasje. 

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

www.dutchdynamite.com
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Het is zomer!

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #FAB 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

PROEF DE FILOSOFIE
Proef de bekende Pinkyrose-smaken 
Spiced Lemon & Rose en Floral Ginger 
& Orange. Pinkyrose is niet begonnen 
met een merk, maar met een fi losofi e; 
om unieke gastronomische smaken 
toe te voegen aan het frisdrankschap. 
Drink Pinkyrose direct gekoeld uit het 
blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

MEER DAN EEN TRAKTATIE
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen 

laten ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, 
koudgemalen cacao is. Ze streven naar 100% biologische 

kwaliteit en stoppen alleen hele stukjes (super)fruit en noten
in hun repen. Dat is écht genieten!

Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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VIER JIJ HET 5-JARIG JUBILEUM MEE?

Ruim 16 jaar geleden begon onze vriendschap. Op onze 
jeugdige leeftijd is dat al meer dan de helft van ons leven! 
Het klikte goed tussen ons vanaf het eerste moment. 
Na al die jaren beste vriendinnen voelen we elkaar heel 
goed aan. Wat het allemaal nóg leuker maakt: op 2 mei 
dit jaar werden we ook nog eens offi cieel schoonzussen! 

Het was een kinderdroom om kapster te worden. Samen 
dit parcours starten, leek niet alleen fi jn, dat wás het ook! 
We zijn altijd samen kunnen blijven: samen naar school, 
samen voor het eerst bij hetzelfde salon aan de slag en 
na enkele jaren samen beginnen dromen van iets anders. 

Het begon serieus te kriebelen. We wilden meer. 
We wisten dat we samen meer in onze mars hadden. 
We gingen aan de slag met ons verstand én met onze 
handen en bouwden op Spijker een mooi salon op. 
Een salon van onszelf, ’t Kapsalon. 

Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |  www.tkapsalon.optios.net

dames, heren en kinderen

2020 is op zijn zachts gezegd een heel bijzonder jaar. Corona deed haar intrede 
en maakte voor veel mensen het leven een heel stuk moeilijker. Toch is 2020 

voor ons eerder een feestelijk jaar. Op 16 juli vieren we ons 5-jarig jubileum als 
zaakvoerders van ’t Kapsalon. 

Na tweeëneenhalf jaar verhuisde onze zaak van 
Spijker naar het meer levendige centrum van 
Essen. We maakten van een bestaand salon onze 
nieuwe eigen zaak. 

De stap naar onze eigen zaak was een enorme 
stap. Dapper gooiden we al ons kunnen in de 
strijd. Met ons enthousiasme werkten we met 
plezier lange dagen. We leerden al heel veel nieuwe 
dingen en begeleidden met zorg al verschillende 
kapsters in spé. Na vijf jaar samenwerken, spelen 
we nog steeds heel goed op elkaar in. 

Het is onze wens om dit nog vele jaren te kunnen 
doen. We zijn ontzettend dankbaar voor het 
vertrouwen dat onze klanten ons tonen. 
Dat vertrouwen mogen genieten, is de mooiste 
beloning voor de verwezenlijking van onze droom.

VIER JIJ HET 5-JARIG JUBILEUM MEE?
Boek nu 
online!

Tkapsalon.optios.net

VOOR KLEURINGEN 
GELIEVE TE 

BELLEN

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.
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DITJES/DATJES

 Juli-kinderen zijn vaak gezegend met een goed gevoel  
  voor humor en zijn daardoor de zonnetjes in huis.
   Ongeveer 20 graden is de beste temperatuur om   
  de buitenkant van je huis te schilderen.
 Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
    21 juli is het weer zover: de nationale feestdag!
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
   Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
 De tweede helft van de maand juli behoort tot de 
   hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
      en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil     
  Armstrong zijn beroemde eerste stap op de maan zette.

ZYXWV
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MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL
Vanaf de eerste stap die je zet in de 
toonzaal van Meubelmakerij Van Den 
Heuvel op de Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier mensen met 
passie voor het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren
03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of een keuken, met optimale 
benutting? Surf alvast even naar onze website: 
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, of kom langs in onze 
toonzaal met uw plan of benaderende maten.

Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, 
samen met hun vaste medewerkers, reeds 
meer dan 28 jaar voor het MAATWERK van 
KASTEN, DRESSINGS, SLAAPKAMERS, 
KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, daar 
waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van 
Den Heuvel werd opgericht.
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Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

V E R W E N  J E Z E L F 
E E N S  G O E D !

Zomeractie!

BOEK UW PEDICURE MET 
EEN GELLAK AAN -10%.

ALLE ONTHARINGEN 
AAN -10%.

Ons team is in deze tijd dat we gesloten waren, gegroeid. 

Wij - Annie, Chiara en Jenthe - verwelkomen onze klanten graag 

op een veilige manier. We werken nu ENKEL op afspraak, die u 

tevens online kunt maken.

In de tijd dat we gesloten waren, hebben we een webshop gemaakt om de 
klanten nog beter te kunnen helpen. Heeft u geen tijd om naar de winkel 

te komen? Dan kunt u ook een adviserende videocall boeken. Die werkt op 
afspraak en kunt u ook online boeken.

Kerkeneind 3, Essen   |   0032 (0)3 296 82 60   |   www.esthetiQ.be

LOGO

BEELDMERK

KLEURCODE GROEN

PANTONE:  3308 C

CMYK: 85 - 38 - 53 - 62

RGB: 12 - 65 - 64

HTML: #0c4140

PANTONE: 7605 C

CMYK: 11 - 27 - 25 - 1

RGB: 228 - 194 - 184

HTML: #e4c2b8

LETTERTYPE PATROON

Chloe

Lato Regular

KLEURCODE ROZE

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

Wat doen wij zoal bij EsthetiQ:

- Huidadvies

- Gelaatsbehandelingen

- Wenkbrauwen

- Pedicures

- Manicures inclusief gelnagels en gellak

- Ontharingen

- Make-up

Pe r m a n e n t e 
m a ke - u p 

l i n f i n i t y  i s  e r  o p :
w o e n s d a g  2 9  j u l i



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

GEEF JE HUIS 
KARAKTER!
Shutters zijn een nieuwe trend op het gebied van 
raamdecoratie. Ze zijn tijdloos en geven een 
blijvende toegevoegde waarde aan uw ruimtes.

De houten luiken worden al dan niet gekoppeld 
aan scharnieren in het raam. Zo kunnen de luiken 
openklappen, al volstaat het meestal om de 
lichtinval en doorkijk te regelen door het kantelen 
van de lamellen.

Soorten
Houten shutters
Ecowood shutters
Shutters voor uw dakraam

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

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieurdecoratie
en meer! Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAK-SECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO
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ZOO Antwerpen is een unieke oase 
waar mensen samenkomen, 
herinneringen ophalen én nieuwe 
herinneringen maken. Het is tevens 
het groene hart van de stad, bevolkt 
door meer dan vijfduizend dieren. 
Na meer dan 160 jaar is deze 
romantische Engelse ‘tuin van het 
leven’ nog steeds een unieke 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 
In deze verfi jnde omgeving kom je 
alles te weten over de wonderen 
der natuur. Het is een plek waar je 
de drukte van een wereldstad 
achter je kan laten om tegelijk 
dichter dan ooit bij de fauna en 
fl ora van onze planeet te komen.
Kijk voor de op dit moment 
geldende coronamaatregelen op 
www.zooantwerpen.be. 

 AGJE UIT
ZOO 
ANTWERPEN

De keizer van China besluit dat één man per 
gezin moet dienen in het keizerlijke leger 
om het land te kunnen verdedigen tegen 
indringers uit het Noorden. In het geheim 
neemt Hua Mulan, de oudste dochter van 
een respectabele krijger, de plaats in van 
haar doodzieke vader. Vermomd als man 
wordt ze bij elke training getest en gebruikt 
ze haar innerlijke kracht om haar ware 
potentie te kunnen tonen. Het is een mee-
slepende reis die haar zal veranderen in een 
strijder en haar het respect zal opleveren voor 
een dankbare natie... en een trotse vader.
MULAN is vanaf 22 juli te zien in de 
bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
MULAN 

BOEKJE LEZEN BONUSKIND
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend 
wakker met het gevoel dat haar moeder Jet 
iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen 
en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten 
liggen. In de vierentwintig uur die volgen 
ontvangt Lies geen enkel teken van leven. 
Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura 
schakelen de politie in. Ze geloven dat het 
te maken heeft met de mentale toestand 
van Jet; ze zou de scheiding nooit te boven 
zijn gekomen en heeft daarom besloten te 
verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker 
dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op 
onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.
BONUSKIND van Saskia Noort is vanaf 
2 juli verkrijgbaar.
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VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

Vastgoed kopen of verkopen? 
Daarvoor moet u bij Lefever 
vastgoed zijn. Uw regionale 
vastgoedmakelaar uit Kapellen 
helpt u graag verder met al 
uw immo.

Lefever vastgoed staat voor een 
persoonlijke aanpak en een 
professionele service. Wie kiest 
voor Lefever vastgoed, ontmoet 
een dynamische, gedreven en 
gemotiveerde makelaar.

Kortom, vastgoed is mijn 
passie en ik wil deze graag 
met u delen! Ik kijk alvast uit 
naar onze samenwerking!

Nathalie Lefever

Lefever Vastgoed
0497459410
nathalie@lefevervastgoed.be
www.lefevervastgoed.be

Staat uw eigendom hier 
straks ook tussen?

Wij regelen het voor je!

Gaan wij samen een pand 
bezoeken? Dan houden wij ons aan 

COVID-19 maatregelen!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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Werkwijze

We komen vrijblijvend bij de 
klant langs om de situatie te 
bekijken en op te meten. 
We bespreken de wensen  van 
de klant, de indeling van de 
kasten, de verschillende moge-
lijkheden, opties en materialen 
aan de hand van stalen. Ver-
volgens worden er 3D ontwer-
pen gemaakt en bijhorende 
offerte(s) die nadien terug bij 
de klant bekeken en besproken 
worden.

Webshop

Op de webshop vindt U tal van 
leuke decoratie artikelen, een 
collectie handgrepen en ac-
cessoires voor keuken, 
dressing,  bureau- en TV meu-
bels.

www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

Werkwijze

We komen vrijblijvend bij de 
klant langs om de situatie te 
bekijken en op te meten. 
We bespreken de wensen  van 
de klant, de indeling van de 
kasten, de verschillende moge-
lijkheden, opties en materialen 
aan de hand van stalen. Ver-
volgens worden er 3D ontwer-
pen gemaakt en bijhorende 
offerte(s) die nadien terug bij 
de klant bekeken en besproken 
worden.

Webshop

Op de webshop vindt U tal van 
leuke decoratie artikelen, een 
collectie handgrepen en ac-
cessoires voor keuken, 
dressing,  bureau- en TV meu-
bels.

www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT
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Ernest Claeslaan 4, Brecht  |  0497 17 48 78  |  03/313 05 98  |  dirkbraspenning@hotmail.com

•  Aanleg terrassen
•  Vloer- en tegelwerken
•  Nieuwbouw & renovatie
•  Badkamerrenovatie
•  Totaalconcept

BRAVERA

Voor al uw 
tegelwerk!

Bravera regelt het voor je!

Huur wat extra koelte

De voordelen zijn: 
- werkt op 220V netstroom 
- kan vervoerd worden met rijbewijs B 
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast 
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen

Heb je geen trekhaak, dan bieden wij 
de service om onze koelwagen te leveren, 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kan je 
deze huren? 
Je kan deze per dag, per weekend, 
per midweek, per week, per maand 
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Vanaf nu beschikken wij over 
2 koelaanhangwagens. 
Namelijk 2 formaten: een van 7 m³ 
en een van 5,25 m³.
Mochten er toch nog vragen 
zijn, aarzel dan niet ons te 
contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, tuinfeest, 
communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest 
of babyborrel en voor 
evenementen en braderijen.

Rekken 

zijn vanaf 

nu ook 

verkrijgbaar!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE MOGELIJKHEDEN EN BEL
 06-10737941

Het WOW effect
Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 

een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de
 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

Het creatieve brein achter Artiventz.
In 2012 kwam ze voor het eerst in 
contact met de ballonindustrie. Ze 

werkte mee aan een groot project in 
Barcelona. Direct was ze verkocht 

door de impact die ballonnen hebben 
op mensen. De vrolijkheid en instant 

happiness, iedereen had een glimlach 
op zijn gezicht. Met deze inspiratie is ze 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen 

van Artiventz op 19-jarige leeftijd.
 

Nu is Denise een bekend gezicht binnen 
haar branche en wereldwijd actief als 

ballonartiest en -designer. Ze werkt mee 
aan grootschalige kunstprojecten en 

geeft les aan mede ballonprofessionals.
 

Haar missie: mensen verwonderen 
met haar ballonnenkunst, creatieve 

concepten ontwikkelen om evenementen 
en feesten memorabel te maken en 

geïnspireerd worden.

Den an De
Founder & Creative Director

  De ballon is namelijk veel meer 
dan alleen een decoratiemiddel, 
het is een communicatiemiddel.

Artiventz is opgericht in mei 2013.
Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 
 
Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 
Met onze kennis en 
ervaring kunnen we 
bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.
 
 Event Styling 
  Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 
niveau met verwondering, kleur en een 
onverslaanbare esthetiek die alleen 
ballonnen kunnen brengen. Wij brengen 
jou en je gasten in de stemming met 
levendige arrangementen, die volledig 
naar jouw smaak en budget kunnen 
worden aangepast.  Voor ieder thema 
en iedere sfeer is er een passende 

ballondecoratie. Wij denken met je 
mee en gebruiken onze kennis om de 
ballon zo goed mogelijk in te zetten 
voor jouw evenement en de gewenste 
look te bereiken.
  
 Bijzonder ballonentertainment
  Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 
ballonnen tot leven! 

De hype van dit moment: 
ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel
plezier, geweldige foto’s/video’s en een 
onvergetelijke ontmoeting voor je gasten.
 

Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 

Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 

bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.

Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 

Bijzonder ballonentertainment
  Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 

ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel

Berkenheuveldreef 11, Vught, Nederland   |  +31 (0)6 10737941  |  info@artiventz.nl  |  www.artiventz.nl
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Hoge kwaliteit laminaatvloerenHoge kwaliteit laminaatvloeren

De laminaatvloeren van de Parket en Laminaatwinkel zijn van 
uitstekende kwaliteit. De vloeren zijn niet alleen stevig en sterk, 
maar bovendien slijtvast. Zelfs met minimaal onderhoud gaat uw 
laminaatvloer van de Parket en Laminaatwinkel vele jaren mee. En 
omdat wij een grote collectie laminaatvloeren hebben, vindt u altijd 
wel een hoogwaardige vloer die aan uw eisen, wensen en 
verwachtingen voldoet.

De Parket en Laminaatwinkel is offi ciële kerndealer van Quick-Step. Dit 
betekent dat wij de volledige collectie laminaatvloeren, plinten en 
ondervloeren van dit gerenommeerde merk voeren. Wilt u een Quick-Step 
laminaatvloer aanschaffen voor uw woning of bedrijfspand? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag de perfecte laminaatvloer te 
vinden en kunnen deze vloer bovendien vakkundig, nauwkeurig en snel 
voor u leggen.

pvc 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com

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

Wij bieden standaardformules aan, maar 
ook deze zijn bespreekbaar en aanpasbaar 
naar wens. Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding 
met ijsjes en drank.

Kijk op onze website voor alle informatie!

Laat je ga sten genieten,

va n onze frieten!

Je feest 
compleet 
met onze 
foodtruck!

Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03 501 51 39  |  www.frituur-mikeysplace.be



Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Wij zijn een zelfstandige polikliniek voor cardiologische zorg. Ons streven is dat de patiënten 
met hart- en vaatziekten al binnen 24-48 uur terecht kunnen bij ons. Wij staan voor de beste 
innovatieve zorg met optimale service en persoonlijke begeleiding. Voor meer informatie over 
ons centrum kunt u terecht op onze website: www.cardiologiecentra.nl

Onze zorg klopt! BRUISENDE/ZAKEN

Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Binnen 24 uur een consult
Als u klachten heeft die zouden kunnen passen bij een hartziekte, 
dan wilt u zo snel mogelijk weten of deze klachten daadwerkelijk 
van uw hart komen en hoe ze eventueel behandeld kunnen worden. 
Daarom kunt u al binnen 24 uur bij ons voor een consult terecht. 
Alle nodige onderzoeken en het evaluatiegesprek kunnen indien 
mogelijk al binnen twee uur plaatsvinden. 

Tijdens het evaluatiegesprek zal de cardioloog met u de diagnose 
bespreken en zo nodig een behandelplan opstellen. Tevens kunt u 
bij ons terecht voor preventief onderzoek of een second opinion.

De belangrijkste klachten bij hartziekten zijn:
  Pijn op de borst
  Hartkloppingen
  Kortademigheid
  Wegrakingen / onwelwording 
  Vermoeidheid

Cardiologie Centrum Zeeland
Buitenruststraat 16, Middelburg  |  0118-689340
zeeland@cardiologiecentra.nl  |  www.cardiologiecentra.nl

Verwijzing via de huisarts
Heeft u een of meerdere van de genoemde 
klachten? Ga dan naar uw huisarts. Deze 
zal besluiten of het nodig is dat u wordt 
doorverwezen naar ons centrum. Indien u 
door uw huisarts wordt doorverwezen, 
wordt de door Cardiologie Centrum Zeeland 
geleverde zorg volledig vergoed door uw 
verzekeraar. Wij hebben contracten met alle 
zorgverzekeraars in Nederland.

24/7 bereikbaar
Patiënten en verwijzers kunnen voor 
informatie ten alle tijden contact met ons 
opnemen. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar.
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Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!SCHILDER 

NODIG?

Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

Wilt u een totale verandering van uw interieur 
of alleen een goede afwerking voor uw muren 
en plafonds? Ik geef u advies op maat! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

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

BORDUREN IS NIET DUUR HET IS DUURZAAM

n           03 667 1615 |  

Al  meer dan10 jaar is TheShirtfactory een begrip in de Noorderkempen en 
daarbuiten, voor het bedrukken én borduren van textiel en vele andere
producten. . Wij vinden een persoonlijke aanpak zeer belangrijk. 
Samen met u proberen we dan ook tot de beste oplossing te komen.

Wist u dat we niet enkel bedrukken, maar ook borduren?
Naast het bedrukken kunnen we uw logo of tekst ook borduren.
Dit is een duurzame oplossing op textiel of (kraam)cadeau’s. 
Wij gebruiken uitsluitend polyester borduurgaren, deze verkleurt  niet 
en krimpt ook niet in de was.

Wilt u meer weten hoe wij u verder kunnen helpen?
Kom vrijblijvend langs, maak een 
afspraak of bezoek eerst 
onze website.
We helpen u graag verder!

��������
��������
��������

BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN •   BALLONNEN 
 PLAKLETTERS & STICKERS  •   FESTIVALBANDJES   •  BUTTONS

CANVAS   •   FOTO OP HOUT of ALLUMINIUM   •  DRUKWERK 
RELATIEGESCHENKEN  •  TIJDELIJKE TATTOOS

Wij zijn een cadeau/webwinkel met leuke en betaalbare woonaccessoires en altijd op zoek naar nieuwe accessoires. Alle 
woonaccessoires worden uit voorraad geleverd. Via de webwinkel kan je een bestelling plaatsen, maar ophalen van uw 
bestelling behoort ook tot de mogelijkheden. U bent altijd welkom in onze showroom. U kunt ook een afspraak maken 
om op een andere dag/avond langs te komen, u kan dan contact opnemen via 06-16775556.

Joba Interiors Openingstijden: Dinsdagmiddag 13.00 tot 17.00 uur. 
Veldstraat 11, Zundert  |  06-16775556  |  www.jobainteriors.nl

Kom jij gezellig shoppen?

Betaalbare 
woonaccessoires uit 
voorraad geleverd
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Een echte man overleeft in de wilde natuur! Oh ja, is dat zo? Misschien vroeger 
toen mannen nog jagers waren, maar nu?! Zonder mobiel bereik slaat de 

paniek waarschijnlijk al snel toe. Tenzij je onderstaande tips goed onthoudt. 
Dan is er nog hoop…

Overleven 
in het wild

MAN/CAVE

In België zal het je waarschijnlijk niet snel gebeuren, maar 
mocht je een keer outdoor moeten overleven dan zijn drie 
dingen ontzettend belangrijk: water, onderdak en vuur. 

Ga je dus survivallen, neem dan genoeg water mee. Raak je 
verdwaald en heb je te weinig meegenomen, dan is er gelukkig 
vrijwel overal wel water te vinden. Helaas is niet al dat water 
even geschikt om te drinken. Stop dus voor de zekerheid altijd 
een waterfi lter in je survivaltas.

En dan het tweede punt: onderdak. Belangrijk daarbij is om 
jezelf tegen de elementen te beschermen. Het liefst door een 
dak boven je hoofd, maar in geval van nood kun je dat ook zelf 
creëren. En ben je toch aan het bouwen, zorg dan meteen dat 
je iets van de grond ligt tegen de kou (en ongedierte).

En dan als laatste: het vuur. Nuttig om warm te blijven, maar 
ook als noodsignaal mocht je echt verdwaald zijn. Nu zijn er 
tal van manieren om vuur te maken, maar stop gewoon 
een vuursteen of watervaste lucifers in je tas. Dat scheelt een 
hoop gedoe.

Kunt u geen keuze maken uit 
ons ruim assortiment thee? Is 
het de eerste keer dat u losse 
thee wil proberen maar niet 
weet waar te beginnen? Of wil 
je iemand bedanken, een hart 
onder de riem steken, een 
gelukkige verjaardag wensen?

Wij helpen u graag bij het 
samenstellen van uw keuze 
of pakketje!

Neem even een kijkje op onze 
website of kom langs in onze 
winkel!

Thee zoals 
thee hoort 
te zijn

Dorpsstraat 154 
2940 Stabroek, België

teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be

0032-495126473 | 0032-476908600

Welkom in de 
wereld van 
losse thee! 
bij Tee Kompleet

Veerle en L
udo

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

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online (via bestelformulier), betaal via 
iDEAL en ontvang een code waarmee je het vlees uit onze automaat kunt halen! 

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMET 
compleet 

de luxe voor

€ 18,-

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online (via bestelformulier), betaal via 

Bestel eenvoudig je vlees online
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• beschermingvooriedereen.nl
bescherming van jezelf, betekent bescherming voor een ander 

chirurgisch mondneusmaskers 

FFPZ mondneusmaskers 

katoenen mondmaskers in diverse kleuren 

Il RO 1M) SE 

desinfecterende handgels 

Waarom een mondkapje dragen? 
Vanaf 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Daarnaast 
stellen ook vliegtuigmaatschappijen het dragen van neus- en mondbescherming op vluchten 
verplicht. Door preventief gebruik, bescherm je naast jezelf juist ook anderen. 

Hoe goed beschermt een mondkapje? 
De effectiviteit van een mondkapje valt of staat bij de wijze van gebruik. Het dragen geeft geen 
garantie. Bij correct gebruik, verkleint het dragen van persoonlijke bescherming wel de kans dat 
je een virus krijgt of doorgeeft. 

Welke types zijn er? 
Er zijn veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes in de omloop. 
Niet alle typen dienen hetzelfde doel. Op Beschermingvooriedereen.nl lees je duidelijk per product 
wat de eigenschappen zijn en wat het doel is. Je vindt er ook mondkapjes voor kinderen van 8 tot 
12 jaar. 

Hoe zit het met certificering? 
Alle beschermingsmiddelen van Beschermingvooriedereen.nl voldoen aan de hoge vereisten die 
horen bij het vermelde certificaat. Door de strenge richtlijnen en regelgeving worden onze 
producten vaak nogmaals getest in het land van verkoop. Onze persoonlijke bescherming is 
steeds veilig bevonden en goedgekeurd. 

Mondkapjes zijn door de overheid in ieder geval t/m 1 september vrijgesteld van btw. 
Daarnaast biedt Beschermingvooriedereen.nl lezers van Bruist een korting van 10% aan. 

Nu 10% korting met de code BRUIST10PROCENT 

0 Voor 14:00 besteld is vandaag verstuurd 0 Gratis verzending vanaf €40 0 Ook voor kinderen 0 Onze FFP2 mondkapjes zijn gecertificeerd 
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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! De  kracht 
van  perfectie

“Colebrants is een jong bedrijf in 
Wuustwezel, gespecialiseerd in 
schrijnwerk en interieur, kleine 
dakwerken en in de algemene 
renovatie van uw huis. De zaak 
is gestart in april 2018 door mij, 
Jitse Colebrants, maar de weg 
ernaartoe begon al een jaar 
eerder, op 1 oktober 2017. Toen 
startte ik er mee in bijberoep, 
door mijn passie voor schrijnwerk. 
Al snel kreeg ik het werk niet 
meer rond en begon ik mijn 
eigen zaak. Bij elke job die ik 
doe, is de afwerking het grootste 
aandachtspunt, daarom ook de 
slogan: ‘De kracht van perfectie’.”

+32 (0)475962859  |  info@colebrants.be
www.colebrants.be  |  colebrants

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief 
in Antwerpen en omgeving. U kunt bij ons terecht voor 
al uw schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en 
voor de totaalrenovatie van uw huis.

Wij, de Colebrants, gebruiken alleen maar 
kwaliteitsmaterialen. Dit wil zeggen dat wij u een 
zeer goede garantie kunnen geven en dat u altijd het 
beste eindresultaat krijgt. Alle werken worden eerst 
tot in detail besproken, zodat er geen misverstanden 
ontstaan. Wij streven naar perfectie en hebben oog 
voor detail. Bij Colebrants wordt uw droom ook onze 
droom en deze helpen wij dan uiteraard ook graag 
te realiseren.

Op onze website vindt u enkele voorbeelden van 
realisaties die door ons gedaan zijn. Wilt u graag meer 
informatie over de diensten die wij aanbieden?
Ga dan zeker naar onze website www.colebrants.be 
of vraag een gratis en vrijblijvende o� erte aan.



Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

White Shadow Healings, Massage & consulting
België: 0479/446518  |  Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be  |  wshmc-wuustwezel.be

Wilt u meer informatie?
Voor een afspraak kunt u mij bereiken 
via e-mail, telefonisch of bij natuurwinkel 
Margriet. Info bekomen op de Achter D’Hoven nr. 11 
te Wuustwezel. Tegen een vergoeding kan ik ook bij u 
thuis langskomen.
Bezichtig de nieuwe website: wshmc-wuustwezel.be
Heeft u vragen? Bel dan gerust!

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

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

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

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.

Alles voor 
de creatieve 
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

“We hebben een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires en we 
staan altijd klaar met de glimlach 
én advies op maat!”

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be

WIJ ZIJN WEER OPEN!
Open van maandag 
t/m zaterdag van 
10:00 tot 17:00.

staan altijd klaar met de glimlach 

All-In Beauty

All-In Beauty  
Kapellensteenweg 393, 2920 Kalmthout   
0472/ 47 11 07  |  allinbeauty.info@gmail.com
All-In-Beauty-1384747258257419

Straal als nooit tevoren en kies voor één van de 
uitstekende arrangementen voor gelaatsverzorging bij 
All-in Beauty van schoonheidsspecialiste Nathalie De 
Ridder. Ze is uitstekend thuis in het uitvoeren van 
allerhande verzorgingen voor lichaam en gelaat. 
Helemaal op maat van uw huidtype voert zij een 
verzorgde gelaatsbehandeling voor u uit. 

Huidanalyse en basisverzorging
Allereerst wordt er een huidanalyse uitgevoerd, bestaande 
uit een oppervlakkige reiniging. Vervolgens vindt een 
huidpeeling en een minimassage plaats. Een verzorgend 
serum en dag- of nachtcrème maken uw 
behandeling compleet.

Deluxe gelaatsverzorging
Bovenstaande behandelingen kunnen worden uitgebreid met 
de Deluxe gelaatsverzorging. In deze behandeling zorgt het 
epileren van wenkbrauwen en bovenlip voor een frisse look. 
De heerlijke schouder- en nekmassage ontspant u compleet.

Interesse? Kijk voor meer info op 
www.all-inbeauty.be/nl/gelaatsverzorging.
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Nola Fashion is een gezellig winkeltje in 
Essen waar persoonlijke service centraal 
staat. Geen grote boetiek waar je door de 
bomen het bos niet meer ziet. Persoonlijk 
stijladvies staat hier op de voorgrond.

Volg ons via Facebook en Instagram  om op 
de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 
Je kan ook je favoriete items bestellen via 
onze webshop!

Dus shop lekker online of geef iemand een leuke 
cadeaubon! Als je nu bestelt, is de verzending GRATIS!

Nola Fashion
Kapelstraat 30, Essen
+32 479 72 45 28
info.nolafashion@gmail.com
www.nolafashion.be

PRIVATE 
SHOPPING?
Kijk dan eens 
op onze website!

Heerlijk 
online shoppen!

FASHION

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, Stabroek   

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

In de schaduw van het fraaie 
kasteel van Stabroek en gelegen 
langs drie wandelpaden biedt 
restaurant-brasserie ’t Koetshuis een 
schitterende locatie om even halt te 
houden. Met zijn uniek historisch 
kader vormt het een innemend en 
ontspannen aanmeerpunt om op 
adem te komen en te genieten van 
de schitterende omgeving.

De keuken van ’t Koetshuis is 
zowel gericht op wandelaars die 
met iets kleins lekker snel terug op 
krachten willen komen of met een 
smakelijk biertje willen bijtanken, 
als op lekkerbekken die uitgebreid 
willen tafelen. Het concept? 
Eerlijke keuken, pure ingrediënten, 
wisselende suggesties en een 
ongedwongen sfeer.

Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis 
over een rustig en ruim terras dat de 
exclusieve locatie extra cachet geeft.

Een gezellige 
oase van rust
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B&B Keukenhof,

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

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

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

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

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

U BENT VAN HARTE WELKOM.

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

zeer veelzijdig!

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:
18.00 - 21.00 uur
Zaterdag:
13:00 - 17:00 uur
Zondag:
10.00 - 13.00 uur

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Ik leef mijn mooiste leven op mijn manier 
en als jou dat niet bevalt, heb ik daar geen 
last van. 

“Hoe ga ik om met kritiek van anderen, met wat iedereen 
vindt en roept?” Die vragen ontvang ik dagelijks. Waarom 
zou jij je druk maken over wat ‘ze’ zeggen en wat ‘ze’ 
vinden? Iedereen vindt overal wel iets van. Meningen 
worden gratis verspreid, maar je hoeft ze niet aan te 
nemen. Die keuze is aan jou. Je hebt geen toestemming 
van anderen nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef 
je leven volgens jouw eigen regels. Wel met compassie, 
begrip en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt 
volgekliederd door het lawaai en de rommel van anderen. 

Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en vrede in 
jezelf. En vergeet niet elke dag tweemaal 10 minuten een 
momentje voor jezelf te nemen. Op naar jouw mooiste 
leven! Alle goeds en Hasta la proxima,

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Wat  vind  jij?
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Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout  |  0498 14 63 29 

www.hanae.be  |  info@hanae.be

Gelaatsverzorging  |  Lichaamsverzorging 
 Epilatie  |  Pedicure  |  Manicure  |  Make-up

Hanaé
Schoonheidsinstituut

Jouw huid | mijn passie

Nood aan een huidgids op 
jouw maat?

Altijd al moeilijkheden gehad 
met wat jouw huidtype juist is?

Hoe kan jij het beste jouw huid 
verzorgen?

Welke producten zijn het beste 
voor jouw huid?

Kom dit stap voor stap te weten 
in de huidgids van Hanaé met alle 

tips en tricks speciaal voor jou!

Heb jij zin om te starten met 
jouw huidverzorgingsgids?

Laat het me weten via mail 
info@hanae.be

LEKKER ETEN, LEKKER GEZELLIG, 
LEKKER GEWOON!

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

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime 
porties! Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! 
En voldoende gratis parkeerruimte.

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse 
vleesgerechten. Naast onze menukaart hebben wij altijd 
vier à vijf suggesties voor u en de producten waar wij 
mee werken zijn altijd vers.

MENUKAART APP
Onze menukaart is in het 
restaurant te zien via een 
QR code. Zorg ervoor dat 
u deze app op uw telefoon 
installeert. Wij hebben 
gratis WiFi.

I.v.m. COVID-19 zijn wij nu OOK tijdelijk GEOPEND op donderdag vanaf 
17.00 uur. 

Wel reserveren.

ʼt ateljeeke Al 30 jaar een 
begrip in Zundert 

Kledingreparatie

Verkoop kleinvak

Depot stomerij

OPENINGSTIJDEN 
dinsdag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur 
ADRES

Molenstraat 103, Zundert 
0031-76-5971829

SOCIAL MEDIA
Kledingreparatie 't Ateljeeke

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur 
ADRES

Molenstraat 103, Zundert 
0031-76-5971829

SOCIAL MEDIA
Kledingreparatie 't Ateljeeke

MONDKAPJES in alle soorten en 
maten! Gewoon een effen kleur of 
liever een mooie print? Je vindt ze bij 
ons! De mondkapjes zijn wasbaar en 
voorzien van een fi lter.

AD 
HAIRSALON



Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be

GROTE JONGENS PAKKET
1 gem. entrecote 1/2
1 kalkoenbrochette ananas
1 barbecueworst
1 Buffalo spek

±8.90€
/pakket

     DAMES PAKKET
1 kipbrochette
1 gem. rundsteakje
1 bbq chipolattaworst

±5.99€
/pakket

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen
VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, 

BEREIDE GERECHTEN

OPENINGSUREN

Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 18:00

Zaterdag doorlopend: 09:00 - 16:00

GESLOTEN: Maandag en donderdag

PAKKET C
1 merguezeworstje
1/4 gem. kipfi let Toscane
1 lenteburger
1 gem. speklapje
1 gekookt, gem. spareribs(3)

±6.00€
/pakket

PAKKET A
1 hamburger
1 gem. kotelet
1 kippenboutje natuur
1 barbecueworst

±3.90€
/pakket

PAKKET B
1 gem. rundsteak
1 gekruide varkenssaté
1/4 gem. kipfi let Espagnol
1 bbq chipolatta

±5.15€
/pakket

BESTEL 
ONLINE!

Ram 21-03/20-04
Juli wordt een van de meest positieve 
maanden dit jaar voor Ram. Je zult het goed 
doen in alles wat je aanraakt, of het nu gaat 
om werkkansen of relaties.

Stier 21-04/20-05
Stier zal in staat zijn om zijn of haar doelen 
en ambities te bereiken en ze zullen het 
vertrouwen ook overdragen op het gebied 
van liefde. 

Tweelingen 21-05/20-06
Alle gevoelens die je in jezelf hebt verzameld 
willen naar boven komen. Of je nu verdriet, 
woede of teleurstelling voelt, laat het maar 
komen.

Kreeft 21-06/22-07
De Kreeft is deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Jouw onzekerheid kan een 
gevoel van onbehagen geven, dus probeer 
dicht bij je familie en vrienden te blijven. 

Leeuw 23-07/22-08
Pas tijdens deze periode op voor buiten-
sporige uitgaven. We raden je aan om een   
fi nanciële reserve te creëren, omdat hoge 
kosten je zelfs jouw huis kunnen kosten.  

Maagd 23-08/22-09
De laatste dagen van juli brengen een 
onverwacht aanbod dat je niet zou moeten 
weigeren. Ga deze nieuwe uitdaging aan, 
ondanks je angst.

Weegschaal 23-09/22-10
Juli brengt je veel energie, die je veelal inzet 
bij verscheidene sociale gelegenheden. De 
Weegschaal voelt zich nu het best in 
betekenisvolle kameraadschap. 

Schorpioen 23-10/22-11
Hoe zit het met het nadenken over het 
project dat al een tijdje door je hoofd loopt? 
Schorpioen moet weten dat met genoeg wil 
alles mogelijk is. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je niet tevreden bent met je huidige werk, 
is het niet logisch om daar te blijven, 
ongeacht het geld dat je verdient. Een te 
stressvolle omgeving is erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Elke Steenbok zal erg genieten van juli als
hij focust op sport en in de natuur zijn. Je 
hebt veel energie, dus gebruik die om elk vrij 
moment actief te besteden.

Waterman 21-01/19-02
Het is zomer en dus kan de Waterman op 
een welverdiende vakantie. Alle problemen 
waar jij je zorgen om maakt worden opgelost 
en je kunt van je rust genieten. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je nadenkt over vakantie kies dan geen 
gevaarlijke locaties, maar ga naar een plek 
die je kent. Wees niet bang om wat rust te 
nemen, je leidinggevende begrijpt dit.

HOROSCOOP

Geniet in juli van de lange dagen

De Kreeft is deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Jouw onzekerheid kan een 
gevoel van onbehagen geven, dus probeer 

Kreeft
Jouw 

onzekerheid 
kan een 

gevoel van 
onbehagen 

geven.
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Artisanale zuivelproducten 
recht van bij de boer!

Hoeve-ijs

Hoevewinkel

Traiteur

B&B: Hemelrijk 77, 2910 Essen  |  www.bnbq.be  |  info@bnbq.be
Herberg: 0032 (0)3 252 46 72  |  www.herbergq.be  |  info@herbergq.be

“Bij ons komen mensen om te onthaasten, 
te fi etsen en nadien lekker te eten”

Even weg uit de
hectiek van alledag

HERBERG QUARANTAINE biedt u
Gerenomeerde bier- en wijnkaart · Fresh, fruity en healthy drinks · Eigen 
theemengelingen · Fingerfoood, snacks en wereldse dagschotelsNagels waarmee je 

gezien wilt worden

Nagelstudio Elia is een salon waar je hoge kwaliteit kunt 
verwachten. Eigenaresse Els plaatst gelnagels volgens 
de laatste modetrends of juist heel subtiel en natuurlijk. 
Eén ding is zeker: bij Nagelstudio Elia loop je naar buiten 
met nagels waarmee je gezien wil worden.

KLEUREN VOLGENS DE LAATSTE TRENDS  |  KIES VOOR KWALITEIT  |  MEER DAN MOOIE GELNAGELS

Dr J. Goossenaertsstraat 27, Kalmthout
0032 478 43 69 08

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist



Zuider Buiten Spaarne 76B 
2012 AB Haarlem  |  0031 (0) 629 57 25 35
contact@nieuwwater.nl  |  www.nieuwwaterwinkel.nl

Water blijkt bijzonder beïnvloedbaar en is ook gewillig: 
het helpt je door alle lichamelijke processen te regelen en 
verzorgen. Zowel van binnen als van buiten zorgt water 
altijd voor jou. Zorg jij voor je water?

Het water regelt alles: ontgiften, ontzuren en de levering 
van voedingstoffen, energie en antioxidanten. Het mooie 
is dat dit weer kan leiden tot gemakkelijker afvallen, 
betere sportieve prestaties en hydratatie van je cellen. 
Hydratatie zorgt ervoor dat je huid glad blijft en je organen 
goed blijven werken. Belangrijk dus voor je hersenen, je 
hart, nieren, etc.

Wat zou je 
willen dat het 
water voor 
jou doet? 

Wil jij ervoor zorgen dat het water dat je eet, drinkt en waar 
je je mee wast in optimale staat is om dit voor je te doen? 
Neem dan de waterkwaliteit zelf onder handen en maak 
het weer zuiver, vitaal en actief functioneel!

Neem contact met mij op om te ontdekken wat het 
water op jouw locatie nodig heeft om optimaal voor jou te 
kunnen werken.

NB: ook werkzaam tegen kalkaanslag!

Ik maak jouw water 
persoonlijk, omdat geen mens 
hetzelfde is en: het ene water 
is het andere water niet!

En vraag 
kosteloos de 7-delige 

e-mail serie Gezond Water aan: 
www.nieuwwaterwinkel.nl/
email-serie-gezond-water/

COLUMN/GIOVANNA, DE WATERVEREDELAAR
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.
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C
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1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.belgiebruist.be.

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf 
1 aug. staat de oplossing op www.belgiebruist.be.

PUZZELPAGINA

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

g j a v o n t u u r s 

rugzak
van Gaastra,

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen, 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk, 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke 
klant in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Toch verhuisplannen? 
Voor een nieuwe thuis bent u bij 
ons aan het juiste adres!

Bij Immo Point richten we ons op een gediversifi eerd 
vastgoedaanbod van appartementen, rijwoningen, gezinswoningen 
tot residentiële villa's. Sinds 2012 kent Wuustwezel haar eigen 
vestiging van Immo Point. Werkzaam in de regio’s Wuustwezel, 
Brecht, Essen en Kalmthout.




