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

Bijna 5 jaar geleden startte ik met het 
Luxedy avontuur! De visie was erg simpel: 
prachtige juwelencollecties verzamelen die 
luxueus zijn én toch betaalbaar.

Vanaf het begin is het voornaamste doel 
om onze klanten te inspireren door het 
aanbieden van een aangename shopping 
ervaring. Wij leveren daarbij altijd 
uitstekende klantenservice, zowel online als 
in de winkel.

De - voornamelijk Belgische - juwelen-
collectie werd al snel uitgebreid met 
enkele hippe kledingmerken. We kiezen 
we steevast voor eigentijdse merken die 
comfortabel zijn én betaalbaar.

- Dorien Claes

Betaalbare 
én luxe 
fashion

Nieuw! 
Organiseer 

jouw Ladies 
Night

Op zoek naar een ruim luxe-appartement 
dat baadt in het groen en duurzaam 
gebouwd is?

+32 3 666 00 90  |  Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

W-02GQJW

Nieuwbouwproject Hortensiahof
Kapellen

vanaf  730.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!
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• De winter is de ideale periode voor uw binnen 
schilderwerken

• Wij adviseren u over kleuren en 
verftechnieken om zo aan al uw wensen  
te voldoen

• Er wordt gebruikt gemaakt van de beste 
materialen en verfsoorten zodat u weer jaren 
zorgeloos kunt genieten van uw interieur

• We staan er voor gekend om zeer  
punctueel te zijn

 
Wilt u een totale verandering van uw interieur of 
alleen een goeie afwerking voor uw muren en 
plafonds, ik geef u advies op maat!

Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!

Wil je weten wat Jens voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 0494-875055.

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

VOOR ELKE VRAAG  
HEEFT JENS PROFESSIONEEL 
SCHILDERWERK  
DÉ OPLOSSING!

Alles weer strak buiten?
VOOR

NA

Wil je weten wat Jens voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
Wil je weten wat Jens voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
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of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is als 
van de zomer? Lekker in de zetel, met misschien zelfs al wel een warm 
dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag duidelijk 
zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in ons landje. Trek er dus toch 
eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld een dagje (of misschien zelfs 
weekendje) naar Gent. Waarom Gent? Niet alleen biedt deze stad een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 
Ook is het hier deze tijd van het jaar prachtig doordat de vele bomen 
rood, oranje en geel kleuren wat de stad een warm aanzicht geeft. Meer 
over wat Gent zoal te bieden heeft, lees je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je op 
papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als EsthetiQ en Jens Professioneel Schilderwerk die je 
maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Manuela Kolkman

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

Bruisende 

Inhoud
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SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit

Gent
@
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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www.esthetiQ.be
Like onze Facebookpagina voor meer informatie en acties! 

 EsthetiqEssen

Wist je dat we bij EsthetiQ sinds 
kort met zijn tweeën werkzaam 
zijn? Ik stel je graag voor aan mijn 
nieuwe collega, Chiara. Net zoals 
ik, voert ook zij haar beroep met 
veel passie uit. We kunnen er onze 
positieve energie in kwijt en deze 
ook doorgeven aan cliënten. We 
gaan steeds op zoek om jou als 
cliënt op de best mogelijke manier 
te helpen. 

Regelmatig gaan we op trainingen. 
Hierdoor kunnen we het beste 
advies geven en resultaatgericht 

werken. Wij willen je graag het beste 
bieden voor jouw huid. Daarom houden 
we altijd een intakegesprek vóór we 
van start gaan met de behandeling. 
Zo kunnen we jouw huid de beste en 
meest gerichte behandeling geven. Ook 
kunnen we dan zeer gericht werken aan 
een specifiek huidprobleem. Met de 
juiste behandeling in combinatie met de 
juiste producten, kunnen we heel wat 
bereiken. 

Wil jij graag eens zien wat EsthetiQ kan 
betekenen voor jouw huid? Boek dan 
online een gratis intake!

Gelaatsverzorging van EsthetiQ
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 producten van de 
merken Dermalogica, Murad en 
YOUNGBLOOD.

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

Droge huid
Pigmentatie

Gevoelige huid
Acne

Rosacea

Heeft u hier ook last 
van? Wij hebben de 
juiste behandelingen 
om uw huid te 
verbeteren!

OPENDEURDAG

Wij verwelkomen u graag op onze Opendeurdag 
met Dermalogica op 21 oktober van 9.30 - 
16.30 uur

• Boek een QuickFit Facial aan € 15,- (incl. goodiebag)
• Vrije inloop gedurende de dag
• 10 minuten make-up

Bij een nieuwe set gelnagels krijg je 
een handcrème GRATIS (merk Faby)

t.w.v. € 19,95

Bij afgifte bon / geldig t/m 31-12-2019

Bij afgifte bon / geldig t/m 31-12-2019

Bij afgifte bon / geldig t/m 31-12-2019

ALLROUND TREATMENT MEDIUM  
voor € 72,50 i.p.v. € 85,-

VRIJDAG 29 NOVEMBER is er een HUIDSCANNER aanwezig. 
Wij meten hiermee uw huidconditie en u krijgt nadien een Quick Fit Facial (duur 45 min) 

aan € 15,- (incl. goodiebag)

NIEUW BIJ ESTHETIQ!

Allround TREATMENT light van Apoem 
voor € 58,- i.p.v. € 68,-
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WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

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. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met
dans en rap voor jong en 

oud is te zien vanaf
19 oktober in Hasselt (B) 

en verder in Den Bosch, 

Haarlem, Rotterdam en 

Tilburg.

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

SHOPPING/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. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

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

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

SodaStream Flavors, € 4,99.  www.sodastream.be/fl avours

BRUISENDE SMAKEN 
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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

Verzorgde 
voeten

Wellness & Beauty Salon Eunice
Baan 3A, Wuustwezel  |  +32 465197378

Eelt, ingegroeide nagels, 
likdoorns of kloven? Een 
heerlijk reinigend voetbad, 
daarna worden oneffenheden 
en pijnlijke plekken 
behandeld, uw nagels 
worden geknipt, gevijld en 
verzorgd, waarna uw voeten 
heerlijk verwend worden met 
een speciale voetencréme.

In onze vriendelijke en huiselijke sfeer  
zijn zowel vrouwen, mannen en  
kinderen welkom.  
U kunt bij ons terecht voor:
- verschillende soorten kleuringen
- moderne en klassiekere snitten
- opsteekkapsels voor bruiloften,  
 feesten of communie
- brushingen

Heeft u vragen over type kleuring of 
verzorging van uw haren?  
Maak dan eens een afspraak!

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Een kapsalon met kwaliteitKapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd  
en geholpen wordt.

VOOR
NANA

Verbetering van de huid
bij Beautystudio Uñas

De Velasmoothtechniek werkt met infrarood licht, bipolaire radiofrequentie en een 
bindweefselmassageroller. Je wordt gemasseerd met de kop van het apparaat tot de huid rood en warm 
wordt. Door de behandeling krimpen vetcellen; vet, vocht en afvalstoffen worden via het lymfesysteem 
afgevoerd en de huidelasticiteit verbetert.

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

Voor de aanpak van cellulitis, vetophopingen 
en huidversteviging!

VelaShape maakt gebruik van de ELOS technologie 
en wordt ingezet voor het behandelen van de 
buikzone bij mannen en cellulitis en vetophopingen 
bij vrouwen. De resultaten: drastische vermindering 
van cellulitis, centimeterverlies, huidverstrakking, 
een betere bloedcirculatie en het verminderen van 
spierpijnen. De behandeling is FDA goedgekeurd 
(=zekerheid dat het werkt!). Bovendien is de 
behandeling wetenschappelijk bewezen en 
gedocumenteerd. VelaShape is wereldwijd erkend 
als de meest betrouwbare behandeling voor een 
ingrijpende fi guurverbetering, zonder snijden.

Wat zijn de effecten van de 
VelaShape-behandeling?
VelaShape is een niet chirurgische behandeling om 
plaatselijke vetophopingen te verwijderen, de huid 
te verstevigen en cellulitis glad te strijken. Billen, 
armen, heupen, buik, ‘lovehandles’. Geschikt voor 
probleemzones bij mannen en vrouwen. 
VelaShape pakt plaatselijke problemen aan.



DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Laat je inspireren 
door onze mooie 
vloeren!

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

Wij komen vrijblijvend 
langs zodat er geen 
verrassingen zijn. 
Degelijk advies en 
correcte prijzen.

Schelpheuvelstraat 5, Essen
0485/97.97.17
info@mayabalance.be
www.mayabalance.be

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetreflexologie
Cupping 
Lichaamspakkingen

● 

●

●

●

●

●

Maya 
Balance

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

Wil je mooie en 
verzorgde nagels?

Vanaf februari werk ik elke tweede 
zaterdag van de maand bij Diamond 
Beauty Center te Kapellen. Te vinden 
op Hoevensebaan 85, Kapellen.
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

IETS MEER 
PRIVACY?
Glasgordijnen of vitrage gordijnen behoren 
tot de klassieke raamdecoratie.

Hun functie is het afschermen van de inkijk, 
zonder het uitzicht naar buiten te 
belemmeren. U krijgt zo privacy zonder dat 
u het gevoel heeft dat u opgesloten zit.

Bovendien hebben glasgordijnen een 
verzachtende invloed op de sfeer in de 
kamer.

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
•  Interieur decoratie
en meer!

CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oogleden waarbij de huid samentrekt met als gevolg 
dat rimpels minder zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor dat verslapte huid wordt opgespannen en 
de huid strakker wordt zonder littekens. Met een langdurig effect van 2 tot 3 jaar. 

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

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

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

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

geldt: alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke en professionele benadering, 

mijn anders-dan-doorsnee-behandelingen en het gebruik van 

huidproducten van een supermerk voor prachtresultaten. Kortom, 

redenen genoeg om naar Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

Vanessa Wetzer  |  van Dammedreef 5, Kalmthout  |  0032-486487906  |  vanessa.wetzer@telenet.be

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

•  Verslapte bovenoogleden
•  Kraaienpootjes
•  Rimpels en lijntjes onder de ogen
•  Fronsrimpels
•  Voorhoofdrimpels
•  Mondrimpels



Elke zondag open 

Een kleine boetiek met persoonlijke service. 
Vlotte damesmode tot maat 46.  
Wij gaan voor een juist prijskaartje in verhouding 
tot de kwaliteit en een goede pasvorm. 
 
In de regio het adres met de ruimste keuze aan 
MAC broeken. MAC heeft voor ieder type vrouw een 
jeans die mooi past en lekker zit.  
Met uw klantenkaart altijd korting. 
 

Antwerpsestraat 47, Putte NL 
 www.demoodesjoo.nl 

o.a.  MAC  -  Batida  -  S.Oliver  -  Comma 
Golléhaug  -  Frankwalder  -  YourConcept 

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 de 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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D
BINNEN/BUITEN

D BASTAARD is een fi lm van Mathieu 
Mortelmans, met hoofdrollen voor Spencer 
Bogaert, Bjarne Devolder en Tine Reymer. De 
fi lm vertelt het verhaal van Daan. Twee jaar 
na de dood van zijn broer staat de zeventien-
jarige Daan aan het hoofd van een verscheurd 
gezin. De rouw lijkt onoverwinnelijk tot de 
familie de dakloze tiener Radja ontmoet. De 
moeder van Daan biedt de jongen onderdak 
aan om de leegte te vullen. Als Daan zich 
vastbijt in Radja’s mysterieuze verleden, 
vreest hij dat de indringer alle kenmerken 
van een psychopaat heeft. BASTAARD 
draait vanaf 2 oktober in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BASTAARD

Elk leven kent één allesbepalend moment 
waarop duidelijk wordt: dit ben ik. In 
ALLES IS OKÉ lees je het verhaal van 
mevrouw Stevens. Tegenwoordig slijt ze 
haar dagen in een fl at, terwijl de spinnen 
in haar hoofd langzaam wegvreten wat 
haar dierbaar was. Ooit was ze een 
bevlogen lerares die opstond tegen het 
onrecht van de demonische 
schooldirecteur Pauwels. Uit alle macht 
probeert haar zoon deze geschiedenis om 
te smeden tot een heroïsche tragikomedie, 
voordat die voorgoed met haar verdwijnt. 
ALLES IS OKÉ van IVO VICTORIA is 
vanaf 19 september 2019 te koop
voor € 21,99

BOEKJE LEZEN IVO VICTORIA
Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in België vaste prik geworden. 
Door het hele land worden talloze 
leuke feestjes gehouden. Op 4, 5 
en 6 oktober vindt het enige echte 
Oktoberfest in Antwerpen plaats. 
En  op 18 en 19 oktober kun je 
jouw lederhose aantrekken voor 
Oktoberfest Lommel. Proost!
Kijk voor meer informatie op 
www.oktoberfest-antwerpen.be 
of www.oktoberfestlommel.be

 AGJE UIT
OKTOBERFEST

Een eerlijke & lekkere keuken
‘‘Langs de ene kant bieden we in ons restaurant Vlaamse 
en Italiaanse klassiekers aan, maar u kunt in de loop van 
de dag ook komen smullen van een pannenkoek, wafel 
of koffi e met appelstrüdel. In het weekend serveren we 
lunchgerechten en in onze bistro kunt u natuurlijk ook van 
ons huisbereid ijs smullen dat u kent van onze ijssalon.” 

Wijn proeven, wijn kopen
“We creëerden ook een speciale wijnhoek. Hier kunnen 
de klanten steeds enkele wijnen proeven, die zij bij ons 
ook kunnen kopen. Bistro Tutti is een erkend smaakpunt 
van Het Wijnhuis. Zo bieden wij lekkere wijnen uit alle 
windstreken aan.”

Openingstijden: 
Wo, Do & Vr vanaf 17u. Za & Zo vanaf 11u.

Bistro Tutti  |  Stationsstraat 107, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  |  www.bistrotutti.be  |  info@bistrotutti.be
23



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 alsook voor 
evenementen en braderijen.

Rekken  

zijn vanaf  

nu ook 

verkrijgbaar!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be

De enige echte
computerwinkel in België!

Wij leveren en herstellen computers, notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.com

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl/fr
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.be 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.be 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.be

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.be
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BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.com/be 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.be

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.com
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.be

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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Voor grote feesten zoals bedrijfsfeestjes en evenementen, 
maar ook voor kleine, gezellige privéfeesten!

Wij bieden standaard formules aan, maar ook deze zijn 
bespreekbaar en aanpasbaar naar wens. Zoals de uitbereiding 
naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.

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

Onze eigen foodtruck!

Voor alle info: 0468 35 99 50

Onze eigen 

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

Dagelijks staat ons 
team garant om u de 
beste kwaliteit met 
dagdagelijks, verse 

producten en een snelle 
service voor te schotelen. 

Wij hebben voor u een 
uitgebreid pallet en 

zijn 7 dagen per week 
geopend. Een zaak met 

verzorgd interieur en een 
rustgevende tuin (120 

zitplaatsen) met speeltuin 
voor de allerkleinsten.

Kom gezellig eten in 
het groene Kalmthout!

Buiten hapjes 
*******Stoverij van de zachte wildsoorten*******Consommé van duif met stukjes gerookte duif

*******Trio van wild tartaar*****Trio van wild met bijpassende groentjes en fruit
*****

Chocolade fantasie

Reserveer
op tijd!

25 okt - 8 nov

€ 49,90 p.p.

Wij verwelkomen u met glühwein 

of appelthee en hapjes op basis 

van wild, onder begeleiding van 

de valkeniers van Schijf. Deze 

zullen met vier jachthoornblazers 

aanwezig zijn en 12 vogels.

Tijdens de maaltijd geven ze u 

uitleg over deze muziek, de 

vogels, het wild dat u te eten 

krijgt en de jacht.

Tussen de gangen door zullen zij 

voor u passende jachthoorn 

muziek spelen.

25 okt - 8 nov

€ 49,90 p.p.
€ 49,90 p.p.
€ 49,90 p.p.
€ 49,90 p.p.Wildavonden

Ons menu

Reservatie verplicht

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



Wij nemen alle zorg  
uit handen

Bij een overlijden hoeft u enkel telefonisch een afspraak te 
maken. Wij komen tot bij u of u kan ook bij ons langskomen 
tijdens de openingsuren of op afspraak. Wij bespreken met 

u alles wat u wenst en regelen voor u alles met pastoor, 
crematorium, drukker van uw keuze, gemeente. 

VOOR

BUDGET-

VRIENDELIJKE 

BEGRAFENISSEN  

EN CREMATIES

Dorpsstraat 23, Wuustwezel  |  03 256 82 40  |  0487 62 19 02 
begrafenissendewilg@scarlet.be  |  www.begrafenissendewilg.be

In onze eigen drukkerij is er voldoende keuze uit een modern en stijlvol 
gamma rouwbrieven en doodsprentjes, zowel met als zonder foto.
 
De gediplomeerde begrafenisondernemer zorgt voor een eigentijdse 
en persoonlijke begeleiding van de nabestaanden in deze moeilijke 
tijden. Op een menselijke, kwalitatieve en tactvolle manier toont hij u de 
verschillende mogelijkheden bij alles wat bij de regeling van een uitvaart 
aan bod dient te komen. Naast het diploma begrafenisondernemer 
heeft hij ook de tweejarige cursus thanatopraxie met succes volbracht.

Thanatopraxie is het toebrengen van tijdelijke bewaarzorgen waardoor 
de natuurlijke ontbinding van een stoffelijk overschot tijdelijk wordt 
gestopt. In onze regio wordt de techniek niet courant toegepast, maar 
hij kan belangrijk (zelfs noodzakelijk) zijn bij een internationaal transport 
of de opbaring van een overledene thuis.
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

Kristof  Holidays help u graag 
met het plannen en uitwerken
van uw reis. Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

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

Een cruise op het Nassermeer is geen cruise op de Nijl! Dus niet die snelle opeenvolging van tempels, 
niet de geprogrammeerde ‘ambiance’ van die Nijlschepen. Op het Nassermeer kan u rekenen op een 
gepersonaliseerde service. Dit is charme, dit is luxueuzer en dit is genieten van de stilte, 
van het eindeloze landschap en van de geredde tempels.En Kristof Holidays kan 
u van dienst zijn voor het boeken van deze onvergetelijke cruise.

KRISTOF/HOLIDAYS

DE BESTE
DEALS

VIND JE
BIJ KRISTOF!

Geniet van de
stilte op het Nassermeer

Bestel een Chef’s Taste 3-gangendiner* in Holland Casino Breda en maak
o.a. kans op dinercards en waardecheques! Bij vooraf reserveren is 
onze entree gratis. Voor reserveringen belt u +31(0)76 52 51 100.

* van 28 t/m 31 oktober bij deelname aan het buffet.

PRIJZENREGEN
1 T/M 31 OKTOBER

Bestel een Chef’s Taste 3-gangendiner* in Holland Casino Breda en maak
o.a. kans op dinercards en waardecheques! Bij vooraf reserveren is 
onze entree gratis. Voor reserveringen belt u +31(0)76 52 51 100.

PRIJZENREGEN
1 T/M 31 OKTOBER

HC_BRE_PRIJZENREGEN_ADV-BRUIST_IS_162x162_BE_v3.indd   1 06-09-19   15:18
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Mandala’s in een mandalakleurboek
HEB JE HET TE DRUK EN 
HEB JE EEN MOMENT VAN 
RUST EN STILTE NODIG? 
Ga dan mandala’s inkleuren en 
kies je eigen kleuren. Sommige 
mandala’s zijn alleen om naar 
te kijken. Wat doen ze dan
met je?

INTERESSE GEWEKT?

Bestel dan het boek op

www.elikser.nl

HEB JE HET TE DRUK EN HEB JE HET TE DRUK EN 
HEB JE EEN MOMENT VAN HEB JE EEN MOMENT VAN 
RUST EN STILTE NODIG?RUST EN STILTE NODIG?
Ga dan mandala’s inkleuren en Ga dan mandala’s inkleuren en 
kies je eigen kleuren. Sommige kies je eigen kleuren. Sommige 
mandala’s zijn alleen om naar mandala’s zijn alleen om naar 
te kijken. Wat doen ze dante kijken. Wat doen ze dan
met je?

INTERESSE GEWEKT?

Bestel dan het boek op

www.elikser.nl

Eind 2016 begon Guido van Stappen met het tekenen van mandala’s die zo spontaan 
in zijn hoofd verschenen. Het zijn ontwerpen die gechanneld zijn, of het zijn creatieve 
ontwerpen vanuit spirituele gevoelens, die gebaseerd zijn op een vorm van wiskunde. 
Ondertussen is hij bezig met de 85e mandala, geen idee wanneer dit eindigt. Het zijn 
ontwerpen in zwart-wit. 

Mandala’s in een mandalakleurboek

Het mandalakleurboek is te koop bij de uitgeverij Elikser te 
Leeuwarden of bij de tekenaar, schrijver en dichter zelf, 
mail: guidovanstappen1962@gmail.com. 
Zie ook: www.elikser.nl of
www.amorindavandeeeuwigheid.nl

De eerste dertig mandala’s zijn 
door hem uitgegeven in een 
‘Mandalakleurboek’ geillustreerd 
met dertig eigen gedichten. Wie het 
boek heeft, kan zich uitleven met het 
inkleuren van de mandala’s en het rustig 
lezen van de gedichten. Deze gaan 
over het leven, de liefde en de natuur. 
Alle tekeningen zijn met de vrije hand 
ontworpen. Naast zijn schrijfwerk en zijn 
fulltime baan als allround technieker, is 
dit mooi meditatief  monikkenwerk. 
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LOOKING/GOOD

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haar

Rijsbergseweg 74, Etten-Leur
076-5038513
info@apparance.nl 
www.apparance.nl

Even helemaal   
ontspannen?

Apparance is dé plek waar u 
heerlijk tot rust kan komen in de 
private spa met luxe wellness 
faciliteiten. Ook lichaamsmassages 
kunnen geboekt worden. 
Daarnaast is Apparance ook hét 
adres voor de nieuwste trendy 
kapsels voor dames en heren. De 
topkapsters zijn gespecialiseerd in 
prachtige kleuringen en de hipste 
herenkapsels. De huidspecialisten 
van Apparance bieden doelgerichte 
huidbehandelingen om de huid 
in optimale conditie te krijgen. 
Zo kunnen grove poriën, acne, 
rimpels, verslapping, rosacea, 
littekens en pigmentvlekken goed 
behandeld worden.

De luxe privé wellness biedt diverse faciliteiten 
waaronder: de Finse sauna, stoomcabine, 
collageenbad (Silk spa), whirlpool, loungebed met 
haard, douches, toilet en kleedruimte. Apparance 
is één van de mooiste en meest luxueuze privé 
sauna's waar u heerlijk kunt genieten zonder 
onbekende medegasten om u heen.

U kunt uw bezoek ook combineren met een 
heerlijke massage of behandeling bij de 
professionele huid- en haarspecialisten!

Wilt u even weg  
van alle drukte?  

Heeft u iets  
bijzonders te vieren? 

Of wilt u gewoon 
heerlijk genieten in een 
prachtige privé sauna? 

Dan is Apparance  
hét adres!

Apparance, 
uw privé spa in Noord-Brabant!

Reserveer de private spa nu 
online!

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

Follow me on

OUTLETDAYS 1 - 2 - 3 NOVEMBER
VAN 10:00 TOT 18:00

PARKING NAAST RESTAURANT TRATTORIA
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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!

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

We zijn weer volledig bereikbaar en bieden u onze nieuwe acties en knipbonnen 
aan in onze herfstfolder. (Te verkrijgen in de vleeshal en bedeeld via de post) 

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

BARBECUE, VERS VLEES, VLEESWAREN EN MEER!

10 KG PAKKET
- 2 kg rund biefstuk
- 2 kg va fricassee
- 1 kg gemengde worsten
- 1 kg gemengde gehakt
- 1 kg kippenbillen
- 1 kg hamburger
- 1 kg kippenfi let
- 1 kg varkenslapjes

€ 92,45

SUPER VOORDEEL 
PAKKET 5 KG

- 1 kg gemengde boeren worst
- 1 kg varkenskarbonaden
- 1 kg kipgyros
- 1 kg rundhamburgers
- 1 braadkip

€ 39,85

5 KG PAKKET
- 1 kg gemengd gehakt
- 1 kg chipolata
- 1 kg rundstoofvlees
- 1 kg buikribben
- 1 kg kippenboutjes

€ 35,15

GRATIS 
2 ZWARTE BEULING 

bij afgifte van deze bon

1 bon per 
betalende klant
Geldig tot eind 

oktober



Ken je dat gevoel? 
Plots krijg je de 
kriebels om het 

interieur van je huis 
helemaal om te gooien. 

Wellicht gaat het wat 
ver om alle muren een 
andere kleur te geven 

en het meubilair te 
vervangen. Gelukkig 

is het ook gewoon 
mogelijk om op een 
minder ingrijpende 

manier een totaal 
nieuwe look aan je 

woning te geven. 

Snelle        voor je huismake over

woning te geven. 

KUSSENS
Mooie kussens geven veel sfeer aan je huis. Ze 
kunnen je woonkamer of slaapkamer in één keer 
een totaal andere uitstraling geven. Geef karakter 
aan je interieur met kussens in felle kleuren en 
opvallende prints. Wil je juist een rustig en meer 
subtiel detail toevoegen aan je huis? Ga dan 
voor effen kussens. 

VLOERKLEED
Met een vloerkleed voeg je karakter toe aan je 
woning. Leg een vloerkleed bij de bank, in de 
gang of naast je bed. Of hang een vloerkleed 
aan de muur. Een kleed met een grafi sche print 
geeft je huis een moderne sfeer. Ga je liever 
voor een mooie bohemien uitstraling? Kies dan 
bijvoorbeeld voor een kleed met dierenprint. 

SCHILDERIJEN & FOTO’S
Wat je aan de muur hangt, doet veel voor de 
sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

groot, indrukwekkend schilderij of creëer juist een speelse look met 
meerdere ingelijste posters. Wil je een persoonlijke twist geven aan 
een ruimte? Lijst dan een of meerdere eigen foto’s in en hang ze 
aan de muur.  

DEKBEDOVERTREK
Uitgekeken op de look van je slaapkamer? Met een nieuw dekbed-
overtrek geef je de ruimte al een complete metamorfose. Houd het 
clean en rustig met een effen wit dekbed of geef juist meer karakter 
aan de ruimte met een opvallende print. Vergeet ook hier de extra 
kussens niet om de look helemaal af te maken.

Snelle        voor je huis

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR

BRUIST/WONEN

sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR
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Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel  
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be 
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag van 18.00 - 22.00 uur 
Zondag van 10.00 - 13.00 uur

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

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

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

sanitaire warmwater.

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

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

Actie! 
Bij inlevering 

van deze advertentie: gratis plaatsing van uw infraroodcabine*

MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

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

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte
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Oktober
Ram 21-03/20-04
Als je merkt dat je gestresst bent, dan is de 
beste manier om te ontspannen een 
romantische nacht met je partner of het 
drinken van een goed glas wijn met vrienden.

Stier 21-04/20-05
Dankzij een nieuwe energiegolf zal niets je in 
de weg staan om optimaal van oktober te 
genieten. Vergeet oude vrienden niet. Zoek een 
moment om hen te ontmoeten.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Stabiliteit op het werk biedt voldoende vrije 
tijd voor Tweelingen. Je kunt je tijd besteden 
aan het evalueren van gebeurtenissen uit het 
verleden en je gedachten op een rijtje zetten.

Kreeft 21-06/22-07
Als je voelt dat relaties ver van je af staan, 
geeft oktober je de tijd om dit recht te zetten. 
De Kreeft stopt zijn energie in het 
harmoniseren en kalmeren van relaties. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw kan een kille oktober verwachten. 
Als collega's vervelend zijn, betaal ze dan 
met gelijke munt terug. Wees niet onderdanig 
en laat ze je niet slecht behandelen.

Maagd 23-08/22-09
Je zult genieten van de harmonie in zowel je 
relatie als je familie en je zult een hoop 
plezier beleven als jullie samen zijn. Plan 
een feestje. 

Weegschaal 23-09/22-10
Het opbouwen van een carrière put jou niet al 
teveel uit. Je bent passief en niet-competitief.
Haast je niet. Luister naar je lichaam en geef 
het wat het wil.

Schorpioen 23-10/22-11
Oktober is een erg kalme en positieve maand 
voor jou. Je wordt beloond in je werk, wat jou 
de ruimte geeft om aandacht te schenken 
aan dierbare vrienden en zeker ook je partner.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie is weg en je kan een 
maand vol romantiek en emoties verwachten. 
De Boogschutter laat zijn vriendelijke kant 
zien aan zijn partner, familie en vrienden. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult eindelijk tijd hebben voor jezelf, of je 
deze tijd nu besteedt aan je lichamelijke of 
geestelijke gezondheid. Het is nuttig om 
gebeurtenissen uit het verleden te evalueren.

Waterman 21-01/19-02
Het is goed om vrije tijd alleen door te 
brengen en je persoonlijkheid te ontwikkelen. 
Alleen op deze manier kunnen Watermannen 
eindelijk verdergaan en groeien.

Vissen 20-02/20-03 
Je voelt je eindelijk kalm in je werk en thuis, 
dus heb je de tijd om voor jezelf te zorgen. 
Hoe gebruik je deze tijd? Je kan terugkijken 
op het verleden en je lessen eruit trekken.

Weegschaal
Haast je niet. 
Luister naar
je lichaam 

en geef 
het wat het 

wil.

HOROSCOOP

P & F Projects  |  0486 08 90 57  |  info.pnfprojects.be  |  www.pnfprojects.be
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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

Heerlijk genieten bij De Tijd

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

Heerlijk genieten bij De Tijd
Seniorenmaaltijd van dinsdag t/m zaterdag  
van 12.00 tot 14.00 uur voor € 10,-   

Maandmenu € 20,-  

Uitgebreide à la carte  
mogelijkheden. Mooi terras.

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
Bel 0477-8412990  

of mail naar mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLENOPVALLEN
of mail naar

ADVERTEER 

OOK IN 
BRUIST!



gelukkig niet enkel kommer en kwel: heel wat 
buurtbewoners profiteerden van het mooie weer én 
de verkeersluwe situatie om op straat te komen en 
bij te praten met elkaar.

Werken Roosendaalsebaan
Schepen Jan Oerlemans: “Vanaf maandag 
2 september gaat fase 7 van start op de 
Roosendaalsebaan. Hierbij worden de 
overkoppelingen van de nutsleidingen uitgevoerd. 
Dit gebeurt zowel in de bermen als op het voet- 
en fietspad van de Roosendaalsebaan. Deze 
voorbereidende werken zullen wellicht eind 2019 
afgerond worden. Het verkeer kan tijdens deze 
werken passeren. Om alles in goede banen te leiden, 
worden versmalde rijstroken voorzien en geldt 
er een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Na 
Nieuwjaar wordt de Roosendaalsebaan dan volledig 
aangepakt; zowel de rijweg als het voet- en fietspad 
zullen vernieuwd worden. Doorgaand verkeer is 
tijdens deze werken niet mogelijk.”

Als alles volgens plan verloopt, worden de werken 
definitief afgerond in het najaar van 2020. In totaal 
bedraagt het kostenplaatje van de werken  
4,5 miljoen euro.

www.kalmthout.bewww.hetpluspunt.be  |  info@hetpluspunt.be  |  03 620 22 40

Vernieuwd kruispunt Achterbroek 
opnieuw open voor verkeer

“Tijdens de zomervakantie werd het volledige kruispunt 
opnieuw aangelegd door AWV. Dat het kruispunt een 
stuk veiliger én comfortabeler is voor alle weggebruikers, 
was een topprioriteit voor Kalmthout en alle partners. 
Daarom werd de volledige nood-zuid-as voorzien van 
afslagstroken. Er werden ook nieuwe verkeerslichten en 
veiligere oversteekplaatsen geïnstalleerd. Ook aan veilige 
fiets- en voetpaden die verder van het kruispunt liggen, 
werd gedacht”, zegt burgemeester Lukas Jacobs.

Schepen van Openbare Werken Jan Oerlemans vult 
aan:  “Daarnaast werd er op de Roosendaalsebaan aan 
de nutsleidingen en de gasleiding gewerkt. Zo schakelt 
Kalmthout over van arm naar rijk of hoogcalorisch gas, 
dat geïmporteerd wordt uit onder andere Noorwegen 
en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee blijft de 
bevoorrading op peil, want de voorraad arm gas geraakt 
stilaan uitgeput. Om op lange termijn de gasvoorraad te 
verzekeren, werd de volledige infrastructuur onder de 
Roosendaalsebaan en het kruispunt richting  
Wuustwezel aangepast.” 

Met de heraanleg van het kruispunt is de zesde fase 
van deze ambitieuze wegenwerken volgens planning 
afgerond. Goed nieuws dus voor alle bewoners die 
het kruispunt opnieuw kunnen gebruiken. Al was het 

gemeente/Kalmthout

Lukas Jacobs
burgemeester

Vrijdagavond 30 augustus gaat het 
heraangelegd kruispunt in Achterbroek opnieuw 

open voor het verkeer. Na enkele maanden 
intensief werken door de gemeente Kalmthout, 
Fluvius, Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en 

verschillende nutsmaatschappijen zijn de vier 
verkeersassen opnieuw open voor het verkeer.
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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

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

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

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

Jouw viervoeter in   
    goede handen

Chipou
Hondentrimsalon

Beschermt en versterkt de interne 
haarstructuur

Een intelligente technologie en puur 
innovatief design om aan elke wens 
te voldoen, thuis en in het salon. Dit 
geavanceerde salonsysteem bestaat 
uit 2 componenten; Healing Bond en 

Vitamin Miracle, deze zijn zorgvuldig 
ontwikkeld om een nieuw tijdperk 
van gezond haar te starten.

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

Ontdek het 

bij Cosy Hair!

Voel je goed,
ook met een maatje meer

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

Je vindt ons terug in de 

Ertbrandstraat, gelegen in het 

gezellige grensdorp Putte-

Kapellen. Mijn klanten krijgen altijd 

een eerlijke en persoonlijke service. 

Zowel voor een jong als een wat 

ouder publiek hebben we sportieve 

en geklede dameskleding met een 

maatje meer. Van maat 42 tot 56.

Ook zin in persoonlijk advies 

op maat? Dan ben je bij 

Damesmode Xtra aan het 

juiste adres. Spring gerust 

eens binnen!

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61
xtra.vicky@skynet.be

Vicky Devr iese

Yoek
Adia
Open End
Via Appia Due
Adelina
Yesta
No Secret
Toni
Dex plus
Zhenzi
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FIESTA DE LA AREPA
ZONDAG 6 OKTOBER
Het wordt een dag vol gastronomie, muziek en 
verschillende activiteiten voor het hele gezin. 
Kinderen kunnen genieten van een springkasteel 
en workshops; de volwassenen kunnen dansen 
op leuke Latijnse live muziek. Er vallen ook 
prijzen door een tombola.

Een deel van de verkoop zal bestemd zijn voor 
de aankoop van voedsel, medicijnen en andere 
producten die we samen met Voluntarios por 
Venezuela en Bélgica naar Venezuela zullen 
sturen om gedeeltelijk aan de basisbehoeften 
te voldoen. Ook zullen we die dag donaties 
ontvangen om ze met deze geweldige zending 
te verzenden.

Wanneer: 6 oktober 2019 van 11:00 tot 18:00
Waar: Kleine Kauwenberg 19, Antwerpen
Prijs: Gratis
Zie Facebook voor meer informatie

'NUFF SAID 2019
4 OKTOBER
De stad ligt in Berchem, op het kruispunt van 
mainstream en underground, iedere afl evering 
een nieuw patroon vol comedy, literatuur, 
muziek en spoken word. No nonsens, global en 
local, steeds zwierig in de blend gedraaid met 
de spacefunkers BRZZVLL en sprekende bougie 
Johan Petit. Actueel podiumgeweld uit de hele 
wereld kruipt hier elke maand in de spotlight! 
Een kruispunt van mainstream en underground, 
12 m² vol jong talent en internationale namen.
‘Nuff Said betekent iedere afl evering een nieuw 
patroon vol comedy, literatuur, muziek en 
spoken word.

Wanneer: 4 oktober 2019
Waar: Driekoningenstraat 126, Berchem
Prijs: € 14,-
www.ccbe.be

EUROPEAN OPEN
13 T/M 20 OKTOBER
Van 13 tot 20 oktober 2019 komen enkele 
van 's werelds beste tennisspelers naar 
de Antwerpse Lotto Arena voor de vierde 
editie van de European Open.
De European Open is het enige ATP 
toernooi van België en vindt dit jaar voor de 
vierde keer plaats, van 13 tot 20 oktober in 
de Lotto Arena in Antwerpen. De European 
Open ontvangt David Goffi n (ATP-33), 
een topspeler van eigen bodem en ook 
voormalig ATP winnaar Steve Darcis. 
Deze twee vullen de lijst met topspelers 
aan. Zij zullen samen met onder andere 
Gaël Monfi ls (ATP-16), fi nalist van de 
European Open 2018, Frances Tiafoe 
(ATP-35) en Diego Schwartzman (ATP-23) 
de tennisfans trakteren op hoogstaande 
tennis. 

Wanneer: 13 t/m 20 oktober 2019
Waar: Lotto Arena, Antwerpen
Prijs: Zie website voor meer informatie
www.europeanopen.be

BIG BANG FESTIVAL ANTWERPEN
27 OKTOBER
BIG BANG Festival is een feestelijke ode aan 
avontuurlijke muziek en klankkunst voor een jong 
publiek. Over heel Europa (en sinds 2019 ook in 
Canada!) vinden meer dan 50.000 kinderen en 
hun familie jaarlijks de weg naar het festival. BIG 
BANG is ook - en vooral - een festival om zelf te 
ontdekken en te doen. De Singel wordt bij de start 
van de herfstvakantie omgetoverd tot een avontuurlijk 
muzikaal labyrint met oude en nieuwe klanken, 
geïmproviseerd en gecomponeerd, gepresenteerd op 
maat van een jong publiek.

Waar: Desguinlei 25, Antwerpen
Aanvang: Zondag 27 oktober van 13:00 tot 17:30
Prijs: € 6,-
www.bigbangfestival.be
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Deze herfstsoep met de volle smaak van paddenstoelen en tijm en de quiche met 
pompoen en hazelnoten zullen verrukkelijk smaken na die lange boswandeling.

Paddenstoelen

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

Snipper de ui en hak de knofl ook fi jn. 
Verhit de boter in een pan, voeg de ui en 
de knofl ook toe en fruit even aan. Snijd de 
paddenstoelen in stukken en voeg ze met 
wat tijm toe aan de pan. Bak ze ongeveer 
10 minuten op matig vuur totdat het 
meeste vocht verdwenen is. Schep een 
derde deel uit de pan en bewaar apart. 
Voeg de bouillon toe en breng aan de 
kook. Zet het vuur uit en pureer de soep. 
Roer de kookroom erdoorheen en breng 
weer aan de kook. Voeg naar smaak peper 
en zout toe. Schep dan de bewaarde 
paddenstoelen bij de soep en verwarm 
een minuutje mee. Bestrooi met peterselie.

INGREDIËNTEN
1 rode ui

2 teentjes knofl ook
klontje boter

400 gr gemengde 
paddenstoelen (bv. 

kastanjechampignons, 
cantharellen, shii-takes, 

oesterzwammen)
tijm

1 liter groentebouillon
100 ml kookroom

peper en zout
peterselie

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

VERWARM EEN 
CITROEN eerst
20 seconden 

in de magnetron
en pers hem warm, 

dan komt er 
meer sap uit.

STOP JE HAND 
in een plastic zakje als 
je hete pepers snijdt. 

Dan krijg je de 
sporen van de 

zaadjes niet aan je 
vingers.

Prik je
OREO-KOEKJE aan 
een vork. Dan kun je 
het eenvoudig in de 
melk dopen, zonder 

vieze handen te 
krijgen.

soep

e1F
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

met pompoen

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
2 teentjes knofl ook

3 rode uien
1 eetl olijfolie

800 gr pompoen in blokjes
1 theel salie

1 mix voor hartige taart
1 eetl paneermeel

4 eieren
250 gr ricotta
peper en zout

125 gr verse geitenkaas
50 gr hazelnoten, heel

2 plakjes parmaham 
(eventueel weg te laten voor 

een vegetarische variant)

4 PERSONEN -  35 MIN + 40 MIN OVENTIJD

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

Wikkel je TELEFOON 
in huishoudfolie. 
Zo kun je hem 

tijdens het koken en 
bakken gewoon 

gebruiken zonder dat 
hij vies wordt.

Bewaar 
aangebroken 
SPAGHETTI 
eenvoudig 
in een lege 

Pringles-bus.

Bewaar VERSE 
KRUIDEN met wat 

olie in het 
ijsklontjesbakje 

van je vriezer. Zo heb 
je altijd smaakmakers 

bij de hand.

Quiche

SMEER JE 
AUTORUITEN in met 

3 delen azijn en 1 deel 
water en neem ze af 
met een doekje! De 
volgende ochtend 

geen ijs op de ruiten!

R P

Snijd de knofl ook fi jn en de uien in ringen. 
Verhit de olie in een pan en fruit de uien en de 
knofl ook aan. Voeg de pompoenblokjes en de 
salie toe en bak 15 minuten. Verwarm de oven 
voor op 180 graden. Bekleed een bakvorm met 
bakpapier en vet de randen in. Maak deeg van 
de mix voor hartige taart en bekleed hiermee de 
bakvorm. Prik gaatjes in de bodem en bestrooi 
met paneermeel. Klop de eieren los met de 
ricotta en breng op smaak met peper en zout. 
Schep de helft van de pompoen in de quiche-
vorm en bestrooi met wat geitenkaas en hazel-
noten. Schep de rest van de pompoen erover 
en verdeel de rest van de geitenkaas en hazel-
noten erover. Giet het eiermengsel gelijkmatig 
over de quiche. Scheur de parmaham in stukjes 
en leg deze erop. Bak de quiche 40 minuten.
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CLEANING

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

CLEANING

  SERVICES

Cleaning Services
Antwerpseweg 34
B-2340 Beerse

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

   SERVICES

CLEANING

  SERVICES

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

BEL NU 

VOOR EEN 

GRATIS OFFERTE!

......
......

......
......

....

      
014 61 87 01

WIJ ZOEKEN

SCHOONMAKERS

(M/V)

......
......

......
......

....

contacteer ons 

voor meer info

✆

honden 
katten 
knaagdier 
vogels 

service 
vissen 
voeding 
kwaliteit

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

Maak kans op:

  een cadeaubon 

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

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

Te besteden 
in de winkel

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

"Wij verkopen alles voor honden, katten, knaagdieren, 

maar ook voor vogels, vissen en allerlei boerderijdieren. 

Voor ons primeert het natuurlijke aspect van 

dierenvoeding- en verzorging. Gezonde, niet-geraffineerde 

voeding. Het biologische back to nature-principe, zeg 

maar. Wij verkopen ook vers vlees, zoals diepvriesvoeding 

voor honden." 

Gezondheid

“Bij ons krijg je een volledige uitleg  

van A tot Z over gedrag, voeding en verzorging.  

Onze medewerkers zijn ook allemaal dierenvrienden die 

zelf dieren hebben. Voor ons is dat essentieel. Kortom: met 

passie en overtuiging een verhaal over de natuur vertellen. 

Daar draait het om.“

Groenten & 
fruit

Schilde Sint-Job Kalmthout

www.dogside.be
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DECORATIE
€256,00

KLASSE
ONBETAALBAAR

BLOEMEN 
€35,00

SALONTAFEL 
€579,00

FAUTEUILLE
€750,00

IMMO POINT
SCHAT ALLES NAAR WAARDE

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

Een realistische waardebepaling van uw woonst?
Dan bent u bij Immo Point Lahuis aan het juiste adres!

Contacteer ons voor een vrijblijvende schatting  
en informatie!




