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

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

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

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

Bruisende lezer,

Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Winkeler en 
Kapsalon Younique. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Manuela Kolkman



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat
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SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad



De laatste jaren zijn 
wij al bij tientallen 

keukenrenovaties betrokken 
geweest. Het hele proces 

van een keuken kiezen tot 
de uiteindelijke afwerking is 
voor u een redelijk intensief 

traject, met name:

Uiteindelijk willen we allen 
waar voor ons geld!

• U gaat langs bij een toonzaal van keukens en bespreekt wat en hoe 
je het wil.

• Als alles naar uw wensen is koopt u de keuken.
• Vervolgens moet er iemand de nodige technieken aanpassen of 

nieuw leggen.
• U beslist tijdens het proces om dan toch ineens
 - het muurtje tussen de berging en de keuken uit te breken.
 - de raam van plaats te veranderen.
 - een nieuw plafond waar de dampkap in komt en ineens wat plafond  

 spots te plaatsen.
 - ook de vloer dan toch maar te vernieuwen.
 - en nog wat andere dingen gelijktijdig aan te pakken.
 - en deze dingen worden meestal niet door de    

 keukenleverancier zelf uitgevoerd.

• Als er dan bij u gewerkt gaat worden zit u met verschillende partijen. 
Onze ervaring leert ons echter dat hoe minder partijen er bij het 
project betrokken zijn hoe beter.

• Niet efficiënt werken, werken met meerdere partijen, onduidelijkheid 
over wie voor wat verantwoordelijkheid neemt… bespoedigen het 
hele proces niet, in tegendeel. Projecten duren langer, er wordt 
gekibbeld en uiteindelijk betaald iemand de rekening.

• Het is om die reden dat wij besloten hebben om, buiten de werken 
die we reeds deden voor de keukenleverancier, we vanaf nu ook de 
aankoop van keukens in eigen hand te nemen en dus het hele proces 
voor u beheren.

• Voor u is misschien het allerbelangrijkste dat, in geval u vragen of 
opmerkingen heeft of mogelijk wijzigingen door wilt geven, er maar 
één aanspreekpunt is en dat zijn wij.

Kom gerust langs om uw project met ons te bespreken.
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Doornenlaan 18, Kapellen  •  winkelerbob@gmail.com  •  www.winkeler.be  •  036 77 37 90   •  0478 76 84 08

waar voor ons geld!

“Tevreden klanten, 
dat is wat wij willen”



must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

Like de Facebookpagina 

van Nederland Bruist en 

van de glossy uit jouw regio. 

Share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! 

Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

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

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Mijn salon is gelegen aan onze woning in het centrum van Essen en 
voorzien van een ruime parkeergelegenheid. Younique staat voor een 
goede prijs-kwaliteitsverhouding in een huiselijke sfeer, waar dames, 
heren en kinderen welkom zijn. Ik werk alleen, zo krijg je telkens 
dezelfde kapster, service en kwaliteit. 

Met reeds 10 jaar ervaring in meerdere kapsalons werd het tijd om 
de stap te zetten en een eigen zaak te beginnen. Na de bouw van 
onze woning is mijn droom uitgekomen, mijn eigen salon! Eerst 
in bijberoep, maar al snel heb ik ervoor gekozen om me volledig te 
concentreren op Younique.

Meerdere keren per jaar volg ik bijscholing om op de hoogte te blijven 
van de nieuwste trends op gebied van kapsel, kleur en producten. Het 
merk Matrix helpt me hierbij. Dit is een jong en trendy merk, dat zeer 
sterk is door zijn goede prijs voor topkwaliteit. 

Op zoek naar een nieuwe kapster of gewoon eens benieuwd wat 
Younique jou kan bieden?

Voor inspiratie kijk op www.kapsalonyounique.be, Facebook 
of instagram. Ik kijk ernaar uit je te mogen ontvangen.

Uw haar, 
mijn passie

Omdat iedere klant uniek 
is, krijg je bij Younique 

de aandacht die je 
verdient. Heb je een hekel 

aan lange wachttijden, 
drukke salons en 

een onpersoonlijke 
benadering? Dan moet je 
zeker eens een afspraak 

maken bij Younique. 

Younique  |  Werf 11A, Essen  |  0473.50.88.41 
info@kapsalonyounique.be  |  www.kapsalonyounique.be



BRUISENDE/ZAKEN

Zondag & maandag: gesloten
Dinsdag & donderdag: 09:00-21:00

Woensdag & vrijdag: 09:00-18:00
Zaterdag: 08:00-15:30



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

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h



All-In Beauty

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

 Beauty Beauty

Laat je eens goed en professioneel in de watten 
leggen bij schoonheidssalon All-In Beauty.  
Nathalie De Ridder is zaakvoerder van het salon 
in de Heidestatiestraat, waar ook een kapsalon 
gevestigd is. Twee troeven onder één dak.  

“Het feit dat we gevestigd zijn aan een kapsalon, maakt 
All-In Beauty anders. Klanten moeten bij wijze van spreken 
maar één keer parkeren voor een totaalbehandeling.  Dat is 
zeker een troef en je bespaart er tijd mee.  Daarnaast vind ik 
persoonlijke aandacht erg belangrijk.  Tijd nemen voor je 
klant, luisteren, de juiste adviezen geven en de juiste 
behandeling aanbieden. Ik doe alles graag. Van massage, 
tot pedicure, ontharingen, gelaatsverzorging, gelnagels, 
wimperextensions, verven van de wimpers, wimper-
permanent, manicure. Kortom: heel het pakket.”  

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



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.

Kom gezellig eten in 
het groene Kalmthout!
Met een grote groep? Dan kunt u terecht in onze feestzaal 
(max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p. all-in! 

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

www.denbosduin.be

Vier verschillende voorgerechten 

******* 

Vier verschillende hoofdgerechten 

******** 

Dessertenpalletje 
35.00 €  

14  & 15  februari  
vanaf 19.00 tot 23.00

35.00 € 

14  & 15  februari 
vanaf 19.00 tot 23.00

Valentijnsmenu   2019

Gratis  
glaasje cava!*

Vermeld 2019009 bij uw 

reservering

*Één glaasje cava per volwassene.  
Niet geldig op het terras en bij valentijn.



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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Gelaatsverzorging van EsthetiQ

Naarmate de jaren verstreken, wist ik ook steeds beter 
wat ik wilde gaan doen in mijn leven. Ik wilde graag 
schoonheidsspecialiste worden. Een heerlijk beroep waar 
ik mijn positieve energie in kwijt kan en door kan geven 
aan mijn cliënten. Aangezien ik zelf geen makkelijke huid 
heb ben ik ook steeds op zoek naar het beste om u als 
cliënt nog beter te kunnen helpen. Ik ga regelmatig op 
trainingen om u het beste advies te geven, en het meest 
resultaatgericht te werken.

Ik wil u graag het beste bieden voor uw huid, 
daarom ben ik van mening dat we altijd een intake 
gesprek moeten voeren om uw huid de best gerichte 
behandeling te geven. Als u wilt kunt u bij mij ook zeer 
gericht werken aan een specifiek huidprobleem. Met 
de juiste behandelingen op korte termijn en de juiste 
producten kunnen we al ver komen. Wilt u graag eerst 
eens op een verkennend gesprek komen, boek dan 
gratis uw intake.

Als klein meisje vond ik het al 
heerlijk om met make-up en crèmes 
bezig te zijn. Ik stond dan ook 
altijd stiekem in het kastje van mijn 
moeder te inspecteren wat zij zoal 
gebruikte. 



www.esthetiQ.be
Like onze Facebook pagina voor meer informatie en acties! 

 EsthetiqEssen

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

Gelaatsverzorging van EsthetiQ
OxyGeneo® 
Zuurstofbehandeling
 
OxyGeneo is een innovatieve behandeling voor 
huidvernieuwing die 3 essentiële deelbehandelingen 
gelijktijdig uitvoert. Het exfolieert de dode cellen van 
de hoornlaag, brengt revitaliserende werkstoffen in de 
huid en stimuleert de zuurstoftoevoer van binnenuit.

Cosmétique Totale

EsthetiQ klanten verdienen enkel het beste, daarom 
is er een samenwerking van start gegaan met 
Cosmétique Totale. Sinds 2004 zijn ze uitgegroeid tot 
de marktleider op het gebied 
van hoogwaardige medische 
behandelmethoden voor 
definitieve ontharing, 
acne, littekens, kalknagels, 
pigment, couperose, 
huidverjonging en 
huidverbetering.

Oude Baan 12, Essen 
0032 (0)3 296 82 60 
www.esthetiQ.be

Cosmetique  
TOTALE dagen:

maandag 21 januari 
---

Linfinity permanente 
make-up 

vrijdag 18 januari
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Smakelijk genieten

De Lodge ligt aan de voet van 
Natuurgebied ‘Landgoed Visdonk’, 

een bijzondere plek om er echt 
even uit te zijn. Bij ons kunt u in 

een natuurlijke omgeving genieten 
van een heerlijke lunch of een 

smaakvol diner op onze veranda 
of binnen bij de haard. Bij Lodge 

Visdonk komt u helemaal tot rust.

Feesten, vergaderen of gewoon gezellig samenzijn 
Wilt u een familie- of personeelsfeest organiseren? Is het tijd voor 
een gezellige barbecue met vrienden of stapt u binnenkort in het 
huwelijksbootje? Lodge Visdonk maakt van elke gelegenheid een 
geslaagde culinaire en feestelijke dag voor zowel grote als kleine 
groepen. De Lodge is de perfecte plek voor een gezellige avond en/
of middag samen met vrienden, collega’s of familie. 

Wij heten u van harte welkom! 
Voor meer informatie of reserveringen neem gerust contact met 
ons op: +31165536629. Reserveren is ook mogelijk via onze website 
www.lodgevisdonk.nl. Wij zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur en 
beschikken over gratis parkeergelegenheid. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen,  
like dan onze Facebook pagina. 

TIP! Wilt u iemand verrassen?  
Dan is onze “Smakelijk Genieten” bon het perfecte cadeau!  Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag. 

Rozenvendreef 2, Roosendaal
walter@lodgevisdonk.nl
0165-536629
www.lodgevisdonk.nl

bij Lodge Visdonk

20



Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- compact formaat  
 (kan in een garage geplaatst worden)  
- 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 
 
Heeft u geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kun je deze huren?  
Je kun deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand of 
zelfs langdurig huren.

Één dag: vanaf € 80,- excl. btw  
(gebruik +/- 24u) 
Weekend: vanaf € 100,- excl. btw
(gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). 

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

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 alsook voor 
evenementen en braderijen.

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Al vanaf 

80 euro  

per dag!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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D AGJE UIT
REIS-
HAPPENING

Interessante presentaties over onze 
verschillende rondreizen en de 
laatste dagen van de vroegboekactie: 
€ 50,- korting voor vertrekken in 
april en mei. Gezellig rondkuieren 
in de Zoo van Antwerpen en de 
laatste kans om te genieten van het 
China Light spektakel! De VTB 
Reishappening is open van 10.00 
tot 18.00 uur. We bieden u een 
gevarieerd en doorlopend 
programma aan. Indien u vooraf 
inschrijft, ontvangt u gratis toegang 
tot de VTB Reishappening. Toon 
uw bevestigings-mail aan de kassa. 
Zonder preregistratie betaalt u € 5,-
per persoon aan de kassa.
12 en 13 januari 2019
ZOO Congres Centrum – ingang via 
Carnotstraat 4, 2018 Antwerpen
www.reishappening.be

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT

Lefever Vastgoed | Pastoor Vandenhoudtstraat 27 | 2950 Kapellen 0497459410  | nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Omdat vastgoed mijn passie is!
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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



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

De feestdagen zijn nog maar nét voorbij en de nieuwste voorjaarscollecties hangen 
nu al in de winkel. De accentkleuren voor het aankomende seizoen zijn blauw, geel, 
oranje en lila. 

Elke week nieuwe collecties

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

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night

Wil je als eerste in alle rust de nieuwe collecties komen ontdekken? 
Organiseer een privé shopping night met jouw vriendinnen. Maak er 
een gezellig vriendinnenmoment van!
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrowncosmetics.com
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.com  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.com
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.com

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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winter
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4

1

BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.com
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.com
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.com
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www2.lancome.com
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winter
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‘Kalmthout in beelekes’
‘Kalmthout in beelekes’ is een stripverhaal 
over zeven Kalmthoutse legendes en 
dorps�guren. Velen hebben ze ook nog 
gekend, ook ikzelf.

Als 10-jarige trok ik af en toe met m’n vader en 
onze fietsen naar ‘den Theeuw’ in Nieuwmoer. 
Deze fietsenmaker was niet alleen gekend 
voor zijn goede stiel en zijn lage prijzen. 
Den Theeuw was vooral berucht voor al zijn 
moppen, anekdotes en verhalen. Zijn klanten en 
bezoekers, ze hingen aan zijn lippen

Als 20-jarige had ik ook regelmatig contact 
met ‘boer Leon’ of ‘den Brugheman’, zowat de 
bekendste Kalmthoutenaar in die tijd. Je kwam 
Leon vooral tegen in het café. Hij schuurde dan 
met zijn rug tegen de muur en stak zijn vinger 
in een pint bier, telkens met de opmerking: “dat 
is nu van mij”. De Leon was een ruwe kerel, maar 
tegelijk zachtaardige dorspfiguur.

Als jonge burgemeester kwam ik ook in contact 
met Pierre Cassimon, ‘den brouwer’. Die vertelde 
dan trots over zijn jeugdjaren en over hoe het 
ertoe aan toe ging in de Kalmthoutse cafés en 
het leven in de brouwerij aan het Noordeind. 
Vandaag zijn grote delen van die oude brouwerij 
nog erg goed bewaard. Die zijn een prachtige 
getuigenis van de tijd van toen. 



www.kalmthout.be

‘Kalmthout in beelekes’
Moeder Kee heb ik niet gekend. Ik heb er 
wel veel verhalen over gehoord. Moeder 
Kee hebben we ondertussen vereeuwigd 
met een mooi bronzen beeld tegenover 
de oude Cambuus op het Heidestatieplein. 
Het is een aandenken aan haar Cambuus 
op de heide.

De Sok, een bekende stroper/boswachter 
die vaak rondhing in de Achtzaligheden, 
ken ik ook enkel van de verhalen. Ik 
groeide op en woon nog steeds in 
Den Dijk, vlakbij de volkse buurt van 
Achtzaligheden. In de tijd van De Sok en 
zijn zielsverwanten moet het daar een 
boeiende en gezellige tijd geweest zijn. 
Zeker in het buurtcafé met de vermelding: 
‘In de slimme vos, ver van kerk en dicht bij 
het bos …’

Jaan den Turfsteker staat voor mij symbool 
voor het leven in Nieuwmoer, vlakbij 
de Maatjes met de vele turfvaarten, de 
prachtige vogels en de uitgestrekte natuur 
met vijvers en beken. Bij festiviteiten daar 
is Jaan altijd aanwezig, wel 5 meter hoog. 
En het Hanerijden in Heide, daar zijn maar 
weinig Kalmthoutenaren vandaag met 
vertrouwd. Het is een stukje geschiedenis 
dat nu opnieuw tot leven komt.

Dit boek geeft op een 
aangename manier een kijk 
op het leven van vroeger in 
‘Calmpthout’. Het is een boek 
om te koesteren, met fijne 
verhalen van enkel lokale 
‘wereldberoemde’ figuren.

gemeente/Kalmthout

Lukas Jacobs
burgemeester
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VOOR

GESTRAALD

AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen



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

Lekker gewoon & 
gewoon lekker!EEN 

BEGRIP 
IN DE 
REGIO

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit 
en ruime porties! Zeer uitgebreide 
menukaart, dus keuze te over! Niet zoeken 
naar parkeerruimte, want die is er voldoende!  
DAAROM MOET JE NAAR COENRAADS!



Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

Meer informatie over Orlando
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

BRUIST/REIZEN

prima driesterrenhotel. 
Ook hier geldt weer: goed 
vergelijken. Grote reis-
organisaties hebben mooie 
prijzen dankzij hun grote 
volume-inkoop. Verblijf je 
langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS

Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- en 
najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers



Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

Meer informatie over Orlando
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be
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Mijn reisbureau, mijn  job, hobby en passie

 Ook komend jaar 
zal ik het reisthema in de magazines van 
Bruist verzorgen. 

Ik belicht voor u vele 
mooie en favoriete 
bestemmingen.



Mijn reisbureau, mijn  job, hobby en passie
Sinds 1996 adviseerde en begeleidde ik duizenden mensen bij hun 
vakantiekeuze. Want het moeilijkste aan vakantie is ongetwijfeld het 
kiezen. Welke vakantie je ook wil, laat de uitwerking over aan een 
expert, aan iemand die dagdagelijks bezig is met het zoeken naar 
vakanties zonder zorgen. Aan mij dus . 

Mijn passie is reizen, maar ook 
reisprogramma’s in elkaar steken 
en op zoek gaan naar de beste prijs/
kwaliteitverhouding. 

Ik hecht groot belang aan correcte 
informatie en zorg ervoor dat jouw 
vakantie een echte belevenis wordt. 
Ik adviseer je graag over de reis die 
het beste bij je past, en help je bij de 
verdere uitwerking ervan. Zo kan jij 
uitkijken naar een vakantie zonder 
zorgen. 

Het is echt een must om er constant 
mee bezig te zijn. Iets wat vandaag 
goed is kan morgen helemaal anders 
zijn. Ik bezoek veel hotels en ga 
regelmatig naar presentaties over 
bestemmingen en hotels. Ik  zoek 
altijd naar dat tikkeltje extra, wat  

jouw vakantie speciaal zal maken.

Als je je vakantie vroeg boekt, heb je 
zekerheid van beschikbaarheid van de 
gewenste afreisdatum, de gewenste 
accommodatie(s), de gewenste 
reisroute en de gewenste (à la carte) 
totaalvakantie. Je boekt dan voor de 
beste prijs. Plus: je kan tijdens de gure 
wintermaanden al beginnen te dromen 
en uitkijken naar die deugddoende 
reis.

Na 24 jaar heb ik mijn beroepskeuze 
nog geen moment beklaagd. Mijn 
reisbureau is mijn job, maar ook mijn 
hobby en mijn passie. En daar doe ik 
nog veel jaren bij!

Kristof Joosen
Vakantieadviseur

BRUISENDE/ZAKEN

Kapellensteenweg 318, Kalmthout | www.goeiweer.be | 0032-3-6663349



B&B Keukenhof,

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

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

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

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

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

U BENT VAN HARTE WELKOM.

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

zeer veelzijdig!

www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties
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Beste klant,

Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij u 

hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de 

prettige samenwerking.

Wij blikken terug op een succesvol jaar waarin we heel 

wat wensen van onze klanten hebben verwezenlijkt.

We hebben het jaar afgesloten met een uitgebreid 

aanbod van verkochte en verhuurde panden.

Ook hebben we in 2018 onze nieuwe collega mogen 

verwelkomen.

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar en spreken de 

wens uit dat onze aangename samenwerking zich in 

2019 zal voortzetten.

Uw vertrouwde vastgoedmakelaar,

Immo Point Lahuis

Wuustwezel, 1 januari 2019

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

Ook voor een 
vrijblijvende 
schatting bent u 
bij Immo Point 
aan het juiste 
adres! ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

Bij ons komt u op de eerste plaats
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Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

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

   Werken aan 
een gezonde leefstijl

Di-leefstijl  |  Etten-Leur 
06 12411825  |  www.di-leefstijl.nl

Het is belangrijk, als je blijvend 
af wilt vallen, inzicht te krijgen 
welke oorzaken bijgedragen 
hebben bij het ontstaan van het 
overgewicht. Daarnaast doelen 
stellen die binnen je vermogen 
liggen en de tijd nemen om 
eraan te werken.

een gezonde leefstijl

Dimphie Coremans heeft al twintig jaar ervaring in het 
begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar een 
gezonde leefstijl.

een gezonde leefstijl

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

€ 16,-

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

Bestel eenvoudig je vlees online

LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

lief
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Gelegen in een prachtig gerenoveerd pand in 
de oude binnenstad van Antwerpen vinden we 
‘de Godevaart’. Tijdens een grondige renovatie 
werd van een oude vishandel een gezellig en 
huiselijk restaurant gemaakt. Door de 
authentieke elementen te bewaren kreeg het 
restaurant een stijlvol interieur mee.

Het meest unieke aan deze zaak echter vinden we 
achterin, waar je je echt in de Provence of Toscane 
waant; een prachtige binnentuin, enig in de 
binnenstad, nodigt je uit om op een zonnige middag te 
genieten van een lichte lunch of van een relax diner op 
een zwoele zomeravond.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond met 
uitgebreid en exclusief tafelen, werd door de nieuwe 

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse keuken 
met dagverse, seizoensgebonden producten. Alles 
draait om lekker eten in een leuke, ontspannen sfeer. 
Meergangenmenu’s hebben plaatsgemaakt voor een 
vaste kaart aangevuld met een aantal suggesties. Zo 
kan je voor de lunch, tussen het shoppen door, perfect 
binnenstappen voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan tafel 
zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit restaurant 
in handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

Stijlvol genieten!



De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag en maandag gesloten.

Wilt u echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor u op aanvraag!  
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kunt u ons altijd bellen of mailen.

DE GODEVAART



OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Voor afspraken telefonisch bereikbaar

Voor een mooi terras kunt u bij ons terecht. 
Bezoek onze mooie toonzaal en 
laat u inspireren. 

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

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT

Dare to be different

Handelsstraat 29, Essen | +32 (0)3 667 20 47 | gebr.vanhooydonck@skynet.be | www.gebroedersvanhooydonck.be

GROTE MAGAZIJNOPRUIMING
VANAF 8 JANUARI!

Alle tegels uit voorraad aan spotprijzen!

Marina 
helpt u 

graag bij uw keuze!

TEGELHANDEL 
GEBR. VAN HOOYDONCK 



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!

Proef onze heerlijke 
wildsuggesties



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

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat!  
 
In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

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

Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

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

Happy New Year
2019 
Love,

Joanna & Sofie

MADISON!
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Ons mooie tuinterras is overdekt en verwarmd 
zodat u ook tijdens koude dagen een fijne plek 
heeft om van onze gerechten te genieten!

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

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



Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel  
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be 
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

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

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

www.hanae.be  |  info@hanae.be

Schoonheids- 
instituut

Hanaé

Hanaé zorgt ervoor dat u even hard langs 
buiten straalt als dat u aan de binnenkant 

doet. Geniet daarom van verschillende 
ontspannende, kwaliteitsvolle 

behandelingen met deskundig advies.

Bij Hanaé kan u terecht  

voor een uitgebreide waaier aan 

verzorgingen;

*Gelaatsverzorging *Epilaties 

*Lichaamsverzorging *Pedicure

*Manicure, gellak, gelnagels

*Make-up



Hardlopen, fitness, voetballen, tennissen…. 
Sporten is populair. De een doet het om 
lekker in beweging te blijven en de ander doet 
het beroepsmatig.  

Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de voeten 
van sporters vaak heel wat te verduren hebben, 
mede doordat het lichaamsgewicht op de voeten 
tijdens het sporten erg hoog is. 
Om maar een voorbeeld te noemen; 
tijdens het hardlopen 
draag je 3 tot 4 keer je 
eigen lichaamsgewicht!

Heel belangrijk zijn dus 
de schoenen. Verkeerd 
schoeisel is vaak de oorzaak van veel klachten en blessures. Niet alleen aan de 
voeten, maar ook aan de enkel, knie en heup.

Ook de nagels krijgen er bij het sporten flink van langs; trauma nagels, 
ingroeiende nagels, ingescheurde nagels, stootnagels … We zien ze vaak bij de 
sporters terug, net als blaren, overmatige transpiratie, mycose en 
kloofvorming…

Voor een reguliere pedicure behandeling heeft u geen 
medische verwijzing nodig.

Voeten verdienen uw aandacht!
Maak nu een afspraak en wij stellen graag 
samen met u een persoonlijk behandelplan op!

Claudia Matthijssen-Willemen

SPORT PEDICURE
COLUMN/CLAUDIA

Heilig Hartplein 28 Roosendaal
0165-328367

info@pedicurepraktijkroosendaal.nl
www.pedicurepraktijkroosendaal.nl

SPECIALISATIES
pedicure  |  medisch pedicure
reumatische voet
spastische voet
oudere/geriatrische voet
oncologische voet
diabetische voet  |  risico voet
druk vrij technieken
ingroeiende nagels
schimmeldiagnostiek
orthese/prothesetechniek
nagelbeugel  |  nagelprothese
wratbehandeling  |  sportpedicure

Pedicure
Praktijk

Roosendaal
Wel of geenrisicovoet...

Iedereen heeft goede voetzorg nodig!
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Stationsstraat 4 Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon-bij-zoe--maxime.optios.net

We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

ONZE WEBSITE  
IS VERNIEUWD!

'T KAPSALON 
WENST U EEN MOOI 2019 TOE!

Vanaf nu kunnen mannen, studenten en  
kinderen online een afspraak maken!  
Vrouwen mogen voor hun behandeling bellen 
naar het salon 03/636.21.29.
Kijk dus snel eens op www.t-kapsalon-bij-zoe--maxime.optios.net 
en dan zien wij jullie graag terug in onze salon!

Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

Wij wensen u een gelukkig 2019! Of het nou gaat om privévervoer, 
luchthavenvervoer of goederenvervoer, uw Privéchauffeur staat ook 
in 2019 voor u klaar! Op www.uwprivechauffer.be kunt u zien wat 
ik voor u kan betekenen.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

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

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

Eindhoven v.a € 100,-

dames, heren 



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

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

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

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

Kwaliteit tegen  
een scherpe prijs, 

dat is waar je  
bij Boxspring  

Etten-Leur voor  
aan het juiste  

adres bent. 
Eigenaar Peter 

Adams vertelt...

Voor een goede nachtrust

Eigenaar: Peter Adams   |   Bisschopsmolenstraat 45, Etten-Leur   |   076-5018945   |   www.boxspringettenleur.nl
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BB Box  |  Gasthuisstraat 28, Brecht  |  03-3139996  |  bb-box@telenet.be  |  www.bb-box.be

JE KAN ONS OOK VINDEN OP

Betaling met res mogelijk!

Solden!

% %

%
Kleding 0-10 jaar -  

baby-uitzet en leuke cadeau-

artikelen - geboortelijsten - 

personaliseren van uw geschenk

%%
vanaf  
3 januari

MPD Service 

MPD Service in Sprundel verkoopt alle soorten aanhangers, 
eventueel geheel op maat en naar specifieke wensen van de 
klant gemaakt. Voor zowel particulieren als bedrijven.

aanhangers met een gunstig prijskaartje

INKOOP EN VERKOOP
ONDERHOUD EN 
REPARATIE VOOR ALLE 
AANHANGWAGENS

Korte Hei 15, Sprundel 
mpd.service@icloud.com

06-50285659  |  www.mpdservice.nl

Ook voor 
reparaties en onderhoud!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Feestdagen, en rouw
Nieuwjaarsdag is een feestdag waarop men lachend en vol voornemens begint 
aan een nieuwe periode. Dat gaat in sommige gevallen niet makkelijk als men 
dat jaar iemand heeft verloren.

U sluit een lastige periode af. Laten we het nieuwe jaar aangrijpen om naar 
de toekomst te kijken, met in onze gedachten diegene die we zijn verloren. 
Laat onze dierbare overledenen een lichtpuntje zijn in ons hart. 

Gelukkig nieuwjaar.

 Steve 
&  Evi

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te 
zijn van een uitvaartondernemer. 
Bij ons staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet is 
onze zorg!
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Feestdagen, en rouw
Nieuwjaarsdag is een feestdag waarop men lachend en vol voornemens begint 
aan een nieuwe periode. Dat gaat in sommige gevallen niet makkelijk als men 
dat jaar iemand heeft verloren.

U sluit een lastige periode af. Laten we het nieuwe jaar aangrijpen om naar 
de toekomst te kijken, met in onze gedachten diegene die we zijn verloren. 
Laat onze dierbare overledenen een lichtpuntje zijn in ons hart. 

Gelukkig nieuwjaar.

 Steve 
&  Evi

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te 
zijn van een uitvaartondernemer. 
Bij ons staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet is 
onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
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Vind bij ons dé  perfecte
trouwjurk

Trouwen. Het is één van 
de mooiste dagen van je 
leven. En verdient daarom 
niet alleen de nodige 
voorbereiding, maar ook de 
nodige voorpret. De grote 
dag wil je bewust beleven, 
zodat het een herinnering 
wordt waar je de rest van 
je leven met plezier op 
terugkijkt. Een bruidsjurk 
uitzoeken is ook een 
beleving en daar houden 
wij bij Senfina Bruidsmode 
rekening mee! 



Vind bij ons dé  perfecte
trouwjurk

Vier jaar geleden begon ik, Jessica 
van de Kasteele, mijn eigen 
bruidsmodezaak in Bergen op Zoom 
recht tegenover het station in een 
prachtig monumentaal pand. Een 
bruidsmodezaak, een wens die ik zelf 
al jaren koesterde. Voorheen heb ik zelf 
in bruidsmodeshows als mannequin 
gelopen. Daar leerde ik al heel snel 
hoe mooi het is om een bijdrage te 
leveren aan één van de mooiste dagen 
in iemands leven. Daarmee weet ik 
ook als geen ander hoe belangrijk het 
is dat een bruidsjurk goed moet voelen 
en bij je moet passen. Dat is wat ik 
met Senfina doe: Senfina betekent 
‘oneindig’ in het Esperanto. Daarmee 
laten we zien dat de mogelijkheden 
voor een bruidsjurk haast eindeloos 
zijn. Elke jurk heeft details die ‘m echt 
uniek maken. 

Luisteren is één van de belangrijkste 
aspecten in mijn vak. Dat betekent 
niet alleen dat we luisteren naar de 

wensen voor de jurk, maar ook hoe 
het paar de dag ziet, hoe ze zichzelf 
zien en waar ze van houden. Zo weet 
je DE perfecte jurk voor de bruid 
tevoorschijn te toveren. 

Op zondag 3 februari 2019 
organiseren wij een bruidsbeurs 
bij Intratuin Halsteren van 11.00 
tot 17.00 uur, met een grote 
bruidsmodeshow. De toegang is 
GRATIS. Je ontvangt alle info voor de 
huwelijksdag van diverse bedrijven.

BRUISENDE/ZAKEN

Stationsstraat 48,  Bergen op Zoom | 0164-854095 | info@senfinabruidsmode.nl | www.senfinabruidsmode.nl

Jessica van de Kasteele



FILM- & VINYLBEURS
13 JANUARI 2019
We verwelkomen alle fi lm- en platenliefhebbers 
op de achtste editie van de Cinema Roma-
fi lmbeurs. Bij de verschillende standhouders op 
de fi lmbeurs kan je je laten onderdompelen in 
de wondere wereld van het witte doek met oude 
fi lmaffi ches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule 
en zoveel meer. Maar ook de liefhebbers van 
vinyl komen aan hun trekken. Lp’s, maxi’s, 
singles en de daarbij horende platenhoezen... 
zowel verzamelaars als koopjesjagers komen aan 
hun trekken.

Daarnaast kan je een kijkje nemen in de 
volledig heringerichte projectiekamer van onze 
voormalige cinemazaal. 

Wanneer: zondag 13 januari 2019
Waar: Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Tickets: 4 euro

MAURO & HOLVOET-HANSSEN
19 JANUARI 2019
Van Debuutprijs tot Cultuur- en Arkprijs: 20 jaar 
na zijn bejubeld debuut Dwangbuis van Houdini 
rammelt (ex-stads)dichter en onnavolgbaar 
troubadour Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy 
Pop van de Nederlandstalige poëzie opnieuw en 
als nooit tevoren aan de kettingen van de taal. 
Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch 
testament Blauwboek. Gedichten voor de grote 
reuzin (Polis). Licht en donker, betovering en 
verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is 
uitgegroeid tot een niets ontziende reus. Daarom 
schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. 
De legendarische gitarist verklankt als geen 
ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee 
de kracht van het geluid én het woord. Samen 
gaan ze de reus tegemoet, enkel gewapend 
met betoverende klanken en verzen. Kunnen 
zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand 
brengen? Of gaan zij zingend en spelend ten 
onder? Een intense, unieke happening.

Aanvang: 20.30 uur
Waar: Cinema Rix, Deurne
Prijs: vvk: 12 euro, kassa: 14 euroEv
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We verwelkomen alle fi lm- en platenliefhebbers 
op de achtste editie van de Cinema Roma-
fi lmbeurs. Bij de verschillende standhouders op 
de fi lmbeurs kan je je laten onderdompelen in 
de wondere wereld van het witte doek met oude 
fi lmaffi ches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule 
en zoveel meer. Maar ook de liefhebbers van 
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volledig heringerichte projectiekamer van onze 
voormalige cinemazaal. 

Wanneer: zondag 13 januari 2019
Waar: Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Tickets: 4 euro

MAURO & HOLVOET-HANSSEN
19 JANUARI 2019
Van Debuutprijs tot Cultuur- en Arkprijs: 20 jaar 
na zijn bejubeld debuut Dwangbuis van Houdini 
rammelt (ex-stads)dichter en onnavolgbaar 
troubadour Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy 
Pop van de Nederlandstalige poëzie opnieuw en 
als nooit tevoren aan de kettingen van de taal. 
Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch 
testament Blauwboek. Gedichten voor de grote 
reuzin (Polis). Licht en donker, betovering en 
verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is 
uitgegroeid tot een niets ontziende reus. Daarom 
schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. 
De legendarische gitarist verklankt als geen 
ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee 
de kracht van het geluid én het woord. Samen 
gaan ze de reus tegemoet, enkel gewapend 
met betoverende klanken en verzen. Kunnen 
zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand 
brengen? Of gaan zij zingend en spelend ten 
onder? Een intense, unieke happening.

Aanvang: 20.30 uur
Waar: Cinema Rix, Deurne
Prijs: vvk: 12 euro, kassa: 14 euro

BIG BANG BUURT 
20 JANUARI 2019
Met BIG BANG, een avontuurlijk 
muziekfestival voor een jong publiek, 
verovert Zonzo Compagnie de wereld. 
Onder de noemer BIG BANG BUURT 
trekken ze nu met een mini-versie van het 
festival de stad in.

Zonzo Compagnie maakt intrigerende 
voorstellingen over het werk van 
fascinerende muzikanten en componisten. 
Eerder werd de muziek van John Cage, 
Miles Davis en Luciano Berio uitgepakt en 
aangepakt, nu Johann Sebastian Bach.

Zonzo Compagnie voert in 3ACH twee 
violisten op die je meenemen in de wereld 
van Bach. Ze weven Bachs melodieën 
langs onnavolgbare harmonieën. Ze 
staan midden in een videodecor dat 
door een wonderlijke kinderwereld wordt 
bevolkt. Samen ontdekken ze muziek die 
volgens velen de mooiste is die ooit werd 
geschreven. 3ACH, a stairway to heaven!

Locatie: Deurne Podium, 
Frans Messingstraat 36, Deurne
Aanvang: 14.00 uur
Tickets: 6 euro

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
TOURIST LEMC (TRY OUT) 
VRIJDAG 11 JANUARI
Gemeente Kalmthout haalt, in samenwerking met Club 
Bokal, Johannes Faes, aka den Tourist of nog beter 
Tourist LeMC naar Kalmthout. Als een product van 
zijn omgeving – de Seefhoek, spreekt Johannes Faes 
een aardig mondje Arabisch en Pools. Hij leerde dat 
integratie tweerichtingsverkeer is. Op droefgeestige 
hiphopbeats fi leert en bekritiseert hij de maatschappij. 
“Eigenlijk ben jij hier de toerist, zei een vriend hem 
jaren geleden. Een bijnaam is het nooit geworden. 
Johannes is het dan maar als artiestennaam gaan 
gebruiken. ”Johannes ‘Tourist LeMC’ Faes. Kortweg 
Tourist LeMC
Tickets via www.clubbokal.be

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 13 JANUARI 2019
Maandelijks organiseert MIMUZE op zondag een 
JAMM SESSIE! Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 
18u mee te komen 'jammen' in de concertzaal van 
Mimuze te Kalmthout! Breng zeker uw instrument 
mee want alle muziekstijlen zijn welkom! Heb je zin 
om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te 
improviseren samen met andere muzikanten of kom je 
graag gewoon genieten van deze inspirerende muzikale 
avond?
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda Ev
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Mijn slogan is: Keep dreams alive…
Als je ’s ochtends in de spiegel kijkt en je 
begint de dag al met een vermoeid gezicht, 
je haar wild en pijn in heel je lichaam, hoe 
kan je dan op een positieve en prettige 
manier prestaties leveren. 

Als je regelmatig je huid verzorgt: echt 
diep reinigen, een masker en crèmes 
met voedende en helende ingrediënten, 
als je je lichaam laat verzorgen door de 
huid te reinigen en te stimuleren en alle 
oneffenheden en ongemakken aanpakt, 
dan kan je er weer tegen aan. Je voelt 
je opgewekt, hersteld en krachtiger. 
Een manicurebehandeling is ontzettend 
belangrijk voor je handen en ik bedoel 
dan een echt rustgevende en herstellende 
behandeling, waarmee niet alleen de 

gewrichten van je hand en pols worden gemasseerd, maar 
ook je huid, je vingers en je nagels alle aandacht krijgen. 
Handen hebben heel veel te verduren. 

Als allround schoonheidsspecialist heb ik een speciale passie 
voor de gezichtsbehandeling van mijn klanten. Ik voel precies 
aan wat mijn klanten willen en wat bij hen past. Of het nu 
gaat om wenkbrauwen accentueren, de ogen nét dat tintje 
uitdaging te geven of de lippen tot hun recht te laten komen 
met de juiste kleur. Als nagelstyliste gebruik ik de nieuwste 
soorten gel- en acrylnagels en samen met de klant zoeken wij 
een mooi design waar de klant happy mee is. 

Dieptereiniging, in een ontspannen sfeer je lichaam laten 
herstellen of de juiste keuze maken uit de vele duizenden 
producten met allemaal een andere werking, dat kan je zelf 
niet. Daar moet je voor naar een professional die weet wat 
zij doet. Het is mijn passie voor schoonheid, mijn kennis en 
gevoel voor wat het beste is voor je lichaam dat ik hier mijn 
beroep van heb gemaakt. Ik wil mijn klanten weer energie 
geven, met een positieve lading voeden, maar ik ben vooral 
tevreden als zij trots met dat stukje extra eigenwaarde mijn 
salon verlaten. 

Of mijn klanten nu voor de eerste keer mijn salon verlaten, 
of als zij later terugkomen, telkens voel ik mij dan happy en 
denk: ‘Yes, I did it well…’

Vrouwen leveren heel veel 
inspanningen om succesvol 
te zijn in het dagelijks leven. 
Maar ik zie ook dat diezelfde 
vrouwen onvoldoende aan 
zichzelf werken. Je lichaam, 
je huid en je bloedvatenstelsel 
moeten onderhouden worden.

Eunice, Wellness & Beauty Salon

Wellness & Beauty Salon Eunice
Baan 3A, Wuustwezel  |  0465197378



 

waardebon
t.w.v.

 € 40,-

waxing 
polish 
ontharen 
gelnagel 

manicure 
gelaat 
massage 
wuustwezel
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Maak kans op een:

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

Te besteden bij een 
behandeling van 
tenminste 40 euro.
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Eunice, Wellness & Beauty Salon
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

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

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

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

 € 50,-

bodemwas 
interieur 
softwash 
reinig 

carwash 
poetsbeurt 
proper
auto
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CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

Maak kans op een:

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

€ 50,-

CARWASH ESSEN

€ 50,-€ 50,-

In onze vestiging aan de Kalmthoutsesteenweg 257 in Essen-

Wildert beschikt J&S Cleaning Group over één Softwash 

tunnel. Wij werken in deze wasstraat met microdoeken om 

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

techniek garanderen we een krasvrije behandeling van uw 

auto en een beter wasresultaat.

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

welke behandeling u uw wagen wil laten ondergaan. Zo kan 

u de basic onderhoudsbeurt uitbreiden naar Basic+ met 

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

VIP komt daar nog het aanbrengen van een beschermende 

waxlaag bij.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE

ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO




