
Vier deze

      met Bruistfeestmaand

Met leuke
cadeautips en 
Bruist Deals

GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
 WUUSTWEZEL

DECEMBER 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE



OUD EN NIEUW 

PARTY 
2019 - 202019.30 uur

ONTVANGST MET  …..

KOUD EN WARM BUFFET

NAGERECHTEN BUFFET

CHAMPAGNE

OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS

 

All INCLUSIVE  € 60.-  p.p

Kinderen van 6 tot 12 jaar € 27.50

OP 31-12-2019 
ORGANISEERT  

MFC DE BIEZEN 
MET MEDEWERKING VAN 

DIVERSO DRIVE-IN-SHOW 
DJ ARJAN

MFC DE BIEZEN
Inschrijven tot 16 december door onderstaande strook in te leveren  

in CAFE DE BIEZEN, of via de mail: MFCDEBIEZEN@GMAIL.COM

NAAM 

komt naar de Oud en Nieuw party op 31-12-2019

 

AANTAL PERSONEN     VOLWASSEN(EN)                        KIND(EREN)   

TELEFOON 

EMAILADRES 
MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte  |  0164 315560

mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl



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

Bijna 6 jaar geleden startte ik met het
Luxedy avontuur! De visie was erg simpel:
prachtige juwelencollecties verzamelen die
luxueus zijn én toch betaalbaar.  
Wij leveren bovendien altijd een uitstekende 
klantenservice, zowel online als in de winkel. 
Op onze Instagram account inspireren wij 
onze klanten dagelijks. 

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

Je vindt bij ons ook heel wat accessoires 
zoals sjaals, zonnebrillen, handtassen, 
portemonnees, geurkaarsen,... 
Een klein of een groot cadeau? Bij Luxedy kun 
je terecht!

- Dorien Claes

Betaalbare 
én luxe 
fashion

Nieuw! 
Organiseer 

jouw Ladies 
Night

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

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

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

Zoë en Maxime

‘T KAPSALON/HAARTIPS

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 

Klaar voor de feestdagen!
Maak tijdig een afspraak 
voor een feestelijk kapsel!

Op zoek naar een leuk en 
origineel cadeau voor kerst?
Wat dacht je van een 
cadeaubon of een leuk 
kerstpakketje!



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman
ACQUISITIE Manuela Kolkman, 0477-841299

CONTACT DE BELGISCHE GRENSSTREEK BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340
mkolkman@nederlandbruist.nl

 Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

 Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
De Belgische Grensstreek Bruist is een merknaam en 
eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt. Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, 
Almere, Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, 
Breda, Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t 
Gooi, Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van 
Cuijk, De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

VOORWOORD/DECEMBER

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

Kunnen jullie er ook zo van genieten, die heerlijke december maand? 
Buiten mag het dan misschien wat koud zijn, binnen is het een en al 
warmte wat de klok slaat. De feestdagen staan weer voor de deur, een 
tijd die de meeste mensen – net als wij zelf – doorbrengen met 
degenen die ze liefhebben. Samen op de bank genieten van een 
mooie kerstfilm, of een heerlijke winterse wandeling maken.
Wat ons betreft kunnen die dagen niet lang genoeg duren...

Maar december is meer dan alleen de maand van Kerstmis, het is 
bijvoorbeeld ook de maand van WereldLichtjesDag. En voor 
ondernemers is het ook gewoon een maand waarin weer (keihard) 
gewerkt moet worden. Nog even snel die laatste meters maken voor 
ze vol frisse moed aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Zo ook 
Skinsense en The Story of Floris die je maar al te graag wat meer 
vertellen over hun werkzaamheden. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over.

Voor nu rest ons nog slechts een ding: al onze lezers ontzettend 
fijne feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 toewensen. 
Geniet van deze feestelijke maand, geniet van alle mensen om je 
heen en – niet te vergeten – geniet van dit mooie magazine!

Tot volgend jaar,
Manuela Kolkman

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

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

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

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

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

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

Wij verdelen en plaatsen tanken, 
stelen en borstels van het merk 
X-line, als transport tank met alle 
benodigdheden of een complete 
tank om zelf osmosewater te kunnen 
aanmaken. We maken graag tijd voor 
een demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder 
het motto 'alles wat we zelf doen, 
doen we beter' hebben wij ook alle 

Om goede poetsresultaten te 
verkrijgen, zijn we graag in het 
bezit van de juiste materialen 
en producten. Onder dit motto 
hebben we OSMOSERVICE 
opgestart: een winkel voor de 
particulieren en zelfstandigen 
die graag werken met 
professionele en betaalbare 
materialen en producten.

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag  

09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Reinigen met osmosewater

materialen en producten. Vooral voor 
het osmosebewassing hebben wij de 
ideale oplossing. 

Voor u ontwierpen wij een trolley 
waarmee u zelf met osmose uw ramen, 
rolluiken, pergola's en auto's kan 
wassen zonder strepen achter te laten 
of halsbrekende toeren uit te moeten 
halen. Met onze trolley op 220V of met 
een 12V accu is dit kinderspel. U kan 
op de begane grond blijven staan en 
zo uw ramen op de verdieping zonder 
probleem wassen.

www.osmoservice.be                Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons 
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan, 
en meer! Maar ook voor alle materialen t.b.v. OSMOSE bewassing.
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Het leukste aan

BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

DE VOORPRET

Hoewel Kerstmis maar 
twee dagen duurt, 
staat vaak de hele 

maand december in 
het teken van 

gezelligheid, vrienden 
en familie. Weken 

voor kerst beginnen 
we al met de voorpret. 
We versieren ons huis, 

bedenken wat we 
gaan eten en gaan 

kerstshoppen. 
Heerlijk! Met deze tips 

geniet jij nog meer 
van die gezellige 

decembermaand.

BEGIN MET DE KERSTVERSIERING
Nu de dagen steeds korter worden, is het 
extra gezellig om het huis mooi te versieren. 
Zet wat extra kaarsjes neer, zet een klein 
kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je 
je huis stap voor stap in kerstsferen.

KIJK EEN KERSTFILM
Breng wat meer gezelligheid in de donkere 
dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!

MAAK EEN WINTERSE WANDELING
De winter in België is prachtig! Trek daarom een dikke jas aan en ga erop 
uit. Extra leuk is het als er sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer 
dan een winterse wandeling door de sneeuw?

GA AAN HET KERSTBAKKEN
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat recepten uit te 
proberen. Zo kun je iedereen verbazen met de allerlekkerste broodjes voor 
het kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van gezellig kerstkoekjes 
bakken met het hele gezin tot een heuse christmas cake. De heerlijke geur 
vanuit de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat wordt genieten!

Het leukste aan kerst BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORPRET

dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!
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BRUIST

Wij pakken uit!
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. #NARCISSUS 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

NUDE GLAS
De ontwerpen 
zijn simpel,
maar prachtig 
door eenvoud. 
De mooie glazen, 
karaffen, kannen 
en oliefl esjes worden gemaakt van loodvrij kristal. Het glaswerk 
is hierdoor heel helder waardoor de kleuren van drank
goed tot hun recht komen. Er is zelfs al een keer glaswerk 
genomineerd voor de Duitse design awards. Nude is simple, 
simple is beautiful. Meer informatie op eu.nudeglass.com

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert de 

Marokkaanse Joshua - 

die zich voordoet als 

Israëliër - Klaas kennen, 

de koning van de Wallen.

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

tussen culturen.

win

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

DEENS DESIGN
Angulus staat voor kwaliteit en een 
tijdloos Scandinavisch design waarbij 
de fi t en comfort bovenaan staan. Ieder 
seizoen kenmerkt de collectie zich door 
de fi jnste leersoorten en duurzame 
materialen. Ook de crêpezool, gemaakt 
van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 
voor Angulus. 
www.angulus-schoenen.nl

van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

Daarnaast heeft MGC Derma aan al haar producten CBD 
toegevoegd, de nieuwste trend in de beauty-industrie. 

www.mgcderma.nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals SHOPPING/NEWS

Wij pakken uit!
IN DECEMBER

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.
#BODYWASH naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de Peach Blossom 
Smooting Body Wash.
Ruik ook in december het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
Wash van O’right.

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. #PREVIA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een cadeaubox met producten van Previa, speciaal voor krullend haar.
Behandeling voor 
krullend haar met 
verzorgende en 
conditionerende 
werking. Een extra 
dosis hydratatie en 
voeding in een 
formule die krullen 
niet verzwaart.

COMPLIMENTEN GEGARANDEERD! 
Colette Sol Shoes is een jong Nederlands label. Elk paar schoenen 
wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van exclusief leer. Een groot 

deel van de opbrengst gaat naar de Colette Sol Foundation die 
verschillende vrouwenprojecten ondersteunt. www.colettesol.com

 van België Bruist en van de glossy 

het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
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Skinsense  |  Heidestatieplein 10/2  |  2920 Kalmthout-Heide  |  0032-3-2835003  |  info@skinsense.be  |  www.skinsense.be

A l l r o u n d  d e r m at o lo g e
De nederlandse dermatologe José Schroijen besloot, na jarenlang in een groot teamverband te hebben 
gewerkt, om deze sfeervolle kliniek op te richten. Samen met haar medisch team is zij ervan overtuigd 
dat ze op deze wijze nog dichter bij de mens kan staan en op professionele en persoonlijke wijze voor 

eenieder een behandelplan op maat kan opstellen. 

O n z e  m i s s i e
Bij Skinsense blijven wij onszelf dagelijks uitdagen om u nog beter te kunnen helpen en zoeken we 
steeds naar de voor u op het lijf geschreven behandeling. U bent prioriteit. Uw welzijn staat voorop. 

Onze passie voor precisie blijft ons drijven en inspireren.

Wilt u meer weten kijk dan op www.skinsense.be

s k i n s e n s e
Met trots stellen we u voor

Skinsense  |  Heidestatieplein 10/2  |  2920 Kalmthout-Heide  |  0032-3-2835003  |  info@skinsense.be  |  www.skinsense.be

 DE MEDISCHE KLINIEK VOOR: DERMATOLOGIE  |  COSMETISCHE BEHANDELINGEN  |  VULVAPATHOLOGIE

1514



DITJES/DATJES

 De M is de meest verkochte chocoladeletter. 
    Elke 2e zondag van december is het WereldLichtjesDag. 
  Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
Op het eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
  December is de maand van feestjes, gezelligheid 
     én huwelijksaanzoeken! De meeste aanzoeken worden 
    in deze maand gedaan.
   Kerst is de beste tijd om te pieken.
Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij 
en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
 De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel.Gorlima bvba

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

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

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

Soorten
Houten shutters
Ecowood shutters
Shutters voor uw dakraam

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

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!
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Immo Point Lahuis  | Bredabaan 391, Wuustwezel | 03 240 11 99 | wuustwezel@immopoint.be ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

U w  I m m o  P o i n t 
t e a m  w e n s t  j u l l i e 
f i j n e  f e e s t d a g e n !

Ook uw pand in het overzicht van 
volgend jaar?

Een kleine selectie van de door ons 
verkochte panden in 2019

Christmas
M E R R Y

&  H A P P Y 
N E W  Y E A R

1918



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 de standaard. 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 een kijkje 
op onze website of loop gewoon 
eens binnen in onze winkel en 
zie wat we 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
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

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

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

Vraag naar onze eindejaarsfolder, u kan deze vinden op de website.

• VERS VLEES
• VLEESWAREN
• SALADES
• KAZEN
• BEREIDE GERECHTEN
• FONDUE
• GOURMET
• STEENGRILL
• TEPAN YAKI
• BREUGEL SCHOTELS

Vers Wild, wildgourmet te 
verkrijgen enkel op bestelling!

ONZE VERS 
VLEESPAKKETTEN 

BLIJVEN 
VOORDELIG!

VLEESHAL 

VAN GOOL 

WENST U FIJNE 

FEESTDAGEN EN 

EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR!

Enkel gesloten op 25 en 26 december / 1 en 2 januari 2020
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D
BINNEN/BUITEN

D De losbandige en soms wat humeurige Kate 
(Emilia Clarke) is niet tevreden over haar 
leven. Ze werkt als elf in een kerstwinkel die 
het hele jaar door open is. Tom (Henry 
Golding) lijkt te mooi om waar te zijn als hij 
haar leven binnen komt lopen en hij door de 
muur die Kate om zich heen gebouwd heeft 
heen lijkt te breken. Terwijl Londen zich 
klaarmaakt voor de mooiste tijd van het jaar, 
lijkt niks goed te gaan voor deze twee, maar 
soms moet je gewoon naar je hart luisteren... 
en een beetje ‘faith’ hebben. De muziek van 
George Michael en Wham! is prominent 
aanwezig in deze fi lm. LAST CHRISTMAS 
draait nu in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
LAST CHRISTMAS

Winter in Antwerpen is magisch, 
maar dit jaar voel je de magie nog 
meer dan vorige jaren. Op de Grote 
Markt geraak je onder de indruk 
van de mooi versierde kerstboom, 
het winters uitgelichte stadhuis, de 
prachtig verlichte gildenhuizen en 
natuurlijk de feeërieke, hangende 
wintertuin, met zijn honderden 
fonkelende lichtjes. Op de Hand-
schoenmarkt voor de kathedraal ligt 
een magisch winterbos. Op de 
Groenplaats staat de ijspiste met 
een doorzichtig dak met sterren-
hemel. En in de Kindertuin op het 
Steenplein halen de allerkleinsten 
hun hartje op.
7 december ’19 t/m 5 januari ’20
www.visitantwerpen.be/nl/events-
expos/winter-in-antwerpen-nl

 AGJE UIT
WINTER IN 
ANTWERPEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
doorheb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
2910 Essen (Wildert) | 03 666 85 87 
info@kachelservice.be | www.kachelservice.be

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Wonen in warmte
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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 bijvoorbeeld de uitbreiding 
van ijsjes en drank.

Kijk op onze website voor alle informatie!

Laat je ga sten genieten,

va n onze frieten!

Je feest 
compleet 
met onze 
foodtruck!

Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03 501 51 39  |  www.frituur-mikeysplace.be Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

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

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

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

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?
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Doornenlaan 18, Kapellen  |  winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90   |  0478 76 84 08  |  www.winkeler.be

Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten
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1. Flowerbomb Eau de Parfum Limited Edition Christmas 2019, € 124,-  www.douglas.nl 
2. Kneipp Beauty Geheim douche foam, € 8,49  www.kneipp.com 

3. Le Male Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, € 92,35  www.douglas.nl 
4. Crème de Corps Whipped van Kiehls, € 16,-  www.kiehls.be 

 5. False lashes all the jingle ladies van essence, € 2,99  www.essence.eu
6. Palette Only You van Ici Paris, € 10,95  www.iciparisxl.be

BEAUTY/NEWS

days!Golden December is zo’n maand met een gouden 
randje. De maand van glitter & glamour, 

gezellige feestjes en cadeaus. Maar oh jee, wat 
moeten we dit jaar weer geven? Get inspired!

10

11

12

9
8

7

7. Cellglow Luminous Tint Concentrate van Helena Rubinstein, € 119,99  www.iciparisxl.be
8. Ambiance Trigger Pomander 500 ml, € 59,- van Zenology  www.zenology.com

9. Time Hand Cream van Ici Paris, € 5,55  www.iciparisxl.be
10. Soap & Glory Make Your Smooth Box van Boots, € 5,99  www.boots.com

11. Festive Bauble van Molton Brown, € 18,-  www.babassu.nl  
12. Palet Goldenland van Guerlain, € 78,-  www.guerlain.com



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 warm water en 

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

sanitaire warm water.

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*

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

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

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

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

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

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

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

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

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

Aandacht 
voor het 
gezicht

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

Als allround schoonheids-
specialist heb ik passie voor 

de gezichtsbehandeling. 
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.

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



ESTHETIQ GAAT VERHUIZEN! VANAF MEDIA JANUARI ZIJN 
WIJ TE VINDEN OP KERKENEIND 3A TE ESSEN

www.esthetiQ.be
Like onze Facebookpagina 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. 

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 
ver komen. Wilt u eerst een verkennend gesprek? Boek dan vandaag 
nog uw gratis intake.

Wilt u graag eens zien wat EsthetiQ kan betekenen voor uw huid? 
Een intake is gratis en online te boeken.

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

PERMANENTE  
MAKE-UP 
op vrijdag

13 december

10% KORTING!

Gelaatsverzorging  
van EsthetiQ

Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Neal streeft ernaar om 
elke tattoo custom af te 

leveren, maar het idee 
van de klant is hierbij 

zeer belangrijk. Het doel 
is een allround tattoo-
zaak te zijn. “Of je nu 

komt voor de naam van 
een dierbaar persoon of 

een custom rugstuk… 
U vraagt, wij draaien!”

U vraagt, wij draaien!
PIERCINGS
Voorheen kon je voor piercen enkel terecht op donderdag, vrijdag & zaterdag, 
maar sinds januari is Jazz er iedere dag. Dit betekent dat je voortaan dagelijks 
terecht kan voor piercings, zonder afspraak! 
"Ik heb 7 jaar gewerkt bij L'Extrémiste in Arnhem, een gekende zaak die in 
1996 zijn deuren opende. Daar heb ik het vak mogen leren van Ian Dijkstra”, 
vertelt Jazz. “Ik vind het belangrijk om klanten zich op hun gemak te laten 
voelen, hoe zenuwachtig ze ook zijn. Het doel is hen opgelucht en met een 
glimlach te laten vertrekken.” 
Heb je alle gewenste gaatjes 
al? Fortune & Glory biedt 
ook juweeltjes en andere 
piercingsieraden aan, die Jazz 
met alle plezier voor je vervangt! 

Openingstijden:
Dinsdag 12.00u - 18.00u
Woe t/m vrijdag 12.00u - 19.00u
Zaterdag 12.00u - 17.00u

Tijdens de openingsuren kun 
je zonder afspraak terecht voor 
het bespreken van je ideeën, het 
maken van een afspraak of het 
zetten van een piercing!

Meer informatie over  
het zetten van een tattoo  
of piercing? 
Bel ons op 03 334 76 20 of 
spring even binnen!

FORTUNE&GLORY

Mooie nagels 
tijdens de 

feestdagen? 
Maak snel een 

afspraak
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STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

SHOPPEN
SHOPPING STADSFEESTZAAL
ligt midden op de Meir, de 
Champs Elysées van Antwerpen. 
De vroegere Stadsfeestzaal, een 
eclectische ontwerp uit 1905, 
was vroeger populair voor 
feesten, tentoonstellingen en 
beurzen. Generaties jongeren 
ontvingen hier hun diploma 
van het stedelijk onderwijs. 
Na een brand zijn in 2004 de 
glazen koepel met bladgoud, 
mozaïeken, eiken parketvloer 
en andere oorspronkelijke 
elementen hersteld in hun 
oude glorie. Sinds 2007 kan 
het publiek naar hartenlust 
winkelen in een veertigtal 
winkels op 20 500 m2.
www.stadsfeestzaal.com

Wil je deze winter een leuk dagje weg in de buurt?
Denk aan Antwerpen! De stad heeft een gigantisch aanbod 
aan stijlvolle modewinkels, bijzondere musea, architectuur, 

heerlijke restaurants en gezellige barretjes. Laat het 
betoverende Antwerpen je ook deze winter weer verbazen!

GROTE MARKT  Het laatmiddeleeuwse stadhuis en de gildehuizen 
vormen een van de mooiste bezienswaardigheden van Antwerpen. De 

driehoekige Grote Markt geeft direct de grandeur weer van Antwerpen in haar 
gouden 16e en 17e eeuw. In het midden staat een bronzen fonteinbeeld van 

stadsheld Brabo die de hand van de reus Antigoon in de Schelde werpt.

Een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld:
Het Rubenshuis. Peter Paul Rubens was schilder, verzamelde 
kunst, ontwierp zijn eigen huis en wist ook nog eens alles over 

wetenschap. Bekijk topstukken van zijn hand en dwaal door de 
sprookjesachtige tuin van dit stadspaleis in hartje Antwerpen. 

Ook in de Onze Lieve Vrouwekathedraal is zijn werk te zien.
Wapper 9-11, ww.rubenshuis.be

HET RUBENSHUIS

Beleef de kerstsfeer in deze prachtige stad

Antwerpen

STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

MUSEUM AAN 
DE STROOM

Midden op het water, in de kleine 
jachthaven die de Antwerpenaren 

‘t Eilandje noemen, torent het MAS uit 
boven Antwerpen. In het rode gebouw is 

op elke verdieping een apart museum. 
Wanneer je helemaal naar boven gaat, 

(panorama vrij toegankelijk), kijk je 
uit over heel Antwerpen. www.mas.be 

ANTWERPEN/BRUIST

Waarom je tijdens Oud en Nieuw in Antwerpen moet zijn? 
Stel je voor dat je uitkijkt over de Schelde. Achter je zie je de 

mooie oude gebouwen van de stad, zoals de Onze Lieve Vrouwe 
Kathedraal op de Groenplaats. Het aftellen is begonnen.
Precies om middernacht schieten vuurpijlen de lucht in. 

De pijlen komen tot ontploffi ng boven het rustig kabbelende 
water van de Schelde. Mooie gouden regens dalen neer. 

Vanaf de kade barst de menigte los in een vrolijk gejuich. 
Oud en Nieuw in Antwerpen is absoluut de moeite waard!

VIER OUD EN NIEUW

BIERTJE?
De Belgische bieren zijn wereld-
beroemd en Antwerpen is een 
uitstekende plek om je erin te 
verdiepen. Een Bolleke De Koninck 
is het lokale bier bij uitstek en is 
verkrijgbaar in bijna elk café in de 
stad. De brouwerij bevindt zich nog 
steeds in de stad en heeft bovendien een 
belevingscentrum waar je het verhaal van 
de brouwerij kan horen, zien én proeven. 
De plezantste tour van heel ’t Stad! 
www.dekoninck.be

Antwerpen

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Neem eens 
een kijkje op onze website.
Op www.belgiebruist.be 
vind je alle magazines uit 
onze Belgische regio’s.

België en Spanje. Neem eens 

BELGIË DECEMBER 2019 WWW.BELGIEBRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!

Vier deze

      met Bruist
feestmaand

Met leuke
cadeautips en 
Bruist Deals
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www.essen.be

Essen is een bijzonder boeiende gemeente! 
Als je aan Essen denkt, denk je automatisch 
aan de grens tussen Nederland en België, aan 
veel groen en aan handel. Wist je trouwens 
dat bijna 1 op 5 Essenaren een Nederlander 
is? En dat er tijdens de vakantie maar liefst 
dertig jeugdbewegingen op kamp gaan naar 
het groene Essen? En dat ons industrieterrein 
nog steeds groeit en een hele toepasselijke 
naam heeft: 'Rijkmaker'? 

Essen speelt elke dag zijn troeven uit. Als 
grensgemeente profileren wij ons als 'de 
Poort van Vlaanderen'. Nederlandse vrienden 
komen graag naar Essen. Om er iets lekkers 
te eten, om ambachtelijke biertjes in te slaan, 
of gewoon om te komen wandelen in de 
bossen. Omgekeerd zijn Essenaren bij uitstek 
verbonden met de Nederlandse buren. We 
hebben vier Nederlandse buurgemeenten en 
slechts één Belgische. 

In de toekomst gaan we nog meer inzetten 
op samenwerking met Nederland. Grotere 
steden en economische hotspots als Breda, 
Roosendaal en Bergen op Zoom zijn immers 
heel nabij. En per trein is Essen dan weer heel 
gemakkelijk verbonden met Antwerpen.

De laatste jaren zit er heel wat dynamiek in 
Essen. Op allerlei terreinen. De gemeente en 
verenigingen organiseren vele grootschalige 
evenementen. En het gaat nog verder: 
mooie bedrijven investeren volop in nieuwe 
gebouwen, de gemeente breidt Rijkmaker 
verder uit en aan het station wordt de 
schitterende Douaneloods gerestaureerd, 
onder andere met Europese subsidies. 

Je merkt het: Essen Bruist!

gemeente/Essen

ESSEN 
ZON DER  
GRENZEN!

Gaston Van Tichelt, 
burgemeester

essen
GEMEENTE

essenessen
GEMEENTE

In de toekomst gaan we nog meer inzetten 
op samenwerking met Nederland. Grotere 

gemeente/Essen
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Stationsstraat 58, Kapellen
Di - vr 10:00 - 18:30 uur
Za 10:00 - 17:00 uur
www.thestoryoffl oris.be
+32 478 477 249

The story of Floris, gelegen in de 
stationsstraat 58 in Kapellen, is een 
belevingsboetiek met een ruim 
assortiment aan verse snijbloemen, 
planten en interieurobjecten. 
De verschillende thema’s in de winkel 
zijn zo opgebouwd dat je bij elke 
beweging een nieuwe en wondere 
wereld ontdekt. Een wereld opgebouwd 
om al uw zintuigen te prikkelen.

Maatwerk is een van de grootste troeven van The 
story of Floris. De winkel biedt een persoonlijke 
service en aanpak voor alle bloembindwerken, 
gaande van bruidsboeketten, rouwstukken tot 
de aankledingen van evenementen. 

Daarnaast beschikt de winkel over zijn eigen 
interieurarchitectenbureau Instudior. Waar 
u terecht kan voor zowel kleine als volledige 
renovatieprojecten.

THE STORY OF FLORIS
Met The story of Floris 
brengen florist Jan De 

Crom en interieurarchitect 
Roeland Geyzen, 

het verhaal van 
natuurlijke elementen 

gecombineerd met 
ambachtelijk vervaardigde 

interieurobjecten.
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LOOKING/GOOD

Het einde van het jaar komt in zicht en de feestdagen staan 
voor de deur. Heerlijk, die gezellige avonden, maar het kan ook veel cadeau-, kleding- 

en make-upstress opleveren. Wij helpen je met een snelle feestelijke look.

GEZELLIG ETEN MET FAMILIE
Vier jij eerste kerstdag met een familiediner? Met 
een classic look zit je helemaal goed. Het ziet er 
mooi uit, maar is niet té opvallend. Geef je classic 
look een extra feestelijke touch met een Strobing 
Stick. Strobing is een vrij simpele techniek waarbij 
je highlighter aanbrengt op die delen van je gezicht 
waar het licht van nature op terechtkomt, zoals je 
jukbeenderen, neusbrug, kin en wenkbrauwbot. 

FEESTJE MET VRIENDEN
Bij tweede kerstdag hoort een feestje met vrienden. 
Je look mag iets spannender zijn dan op dag één. 
Ga bijvoorbeeld voor smokey eyes die je ogen extra 
laten opvallen. Gebruik hiervoor mooie oogschaduw 
met lichte en donkere tinten en vergeet ook de 
glitters niet!

HAPPY NEWYEAR PARTY 
Op oudjaarsavond maak je een statement met 
mooie donkere make-up. Denk hierbij aan een 
mooie lipstick in een diepe, donkere kleur. Wedden 
dat deze avond alle ogen op jou gericht zullen zijn?

Met deze tips zie jij er gegarandeerd op je allerbest 
uit tijdens de feestdagen. Welke look ga jij 
uitproberen?

Snelle look!feestelijke

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 waardoor 
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
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Kersttijd betekent koud onstuimig weer, gezellige avonden, sprankelende 
feestjes, de laatste dagen van het jaar, even tot rust komen en de batterijen 
opladen. Gun jezelf me-time op alle vlakken, van kop tot teen. Boek een 
ontspannende massage en huidverzorging, trakteer jezelf op een deugd-
doende pedicure, laat je nagels schitteren met nieuwe kleuren en zet je 
huid in de kijker met een ‘Ever Skin Glow’ behandeling. Zo ben je helemaal 
klaar voor betoverende feestdagen!

Boek snel een afspraak via onze website of kom langs in onze shop.
Bij ons vind je zeker een beauty-ful kerstcadeau voor jezelf en je liefsten!

V E R W E N  J E Z E L F  M E T  E E N

CHRISTMAS
BEAUTY-FUL

Turnhoutsebaan 322 I 2970 Schilde (Belgium) I +32-476-62-42-18
info@totalbeautysalon.be I www.totalbeautysalon.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

TBS_advertentie_Kempen_Bruist.indd   2 15/11/2019   11:57

BEN JE PROFESSIONELE 
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E) 

EN GEÏNTERESSEERD 
IN ONZE PRODUCTEN? 

Neem dan contact op met ons 
distributiecentrum 

Total Beauty Concept via 
info@totalbeautyconcept.be 

of bel naar 
+32-3-291-49-86
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Turo-Turo
Heidestatiestraat 37, Kalmthout
03 344 91 07  |  www.turo-turo.be

Heerlijke Aziatische 
hapjes voor lange
winteravonden!

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

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

Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

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

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

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

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

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

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.

Senfina  
staat voor oneindig  
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
dat ene stapje 
meer met onze 
gastvrijheid en 
service. En door 
naar bruiden te 
luisteren, weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven  
en wij dragen daar ons steentje aan 
bij door een beleving te maken van 
het uitzoeken van je bruidsjurk.

Jessica van de Kasteele

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

f o r  t h e  i n n e r  &  o u t e r  y o u Pvc van uitstekende kwaliteitPvc van uitstekende kwaliteit

Pvc vloeren zijn sterk, slijtvast en duurzaam. Wilt u een pvc vloer 
laten leggen in uw woning of bedrijfspand? Dan bent u aan het juiste 
adres bij de Parket en Laminaatwinkel. Wij verkopen verschillende 
soorten hoogwaardige pvc. Schaft u een pvc vloer aan bij de Parket 
en Laminaatwinkel, dan weet u zeker dat u een goede investering 
doet waar u nog vele jaren plezier van heeft. Al onze pvc vloeren zijn 
namelijk van uitstekende kwaliteit.

Verschillende soorten PVC vloeren
In onze showroom in Bergen op Zoom kunt u verschillende soorten pvc vloeren 
bewonderen. Ten eerste kunt u bij ons de Isocore pvc vloer aanschaffen. Deze 
pvc vloer met clicksysteem is 6,5 millimeter dik en bestaat uit een pvc toplaag 
en een Isocore onderlaag. Deze vloer is geluidsarm. Ten tweede verkopen wij de 
pvc combiplank. Deze pvc vloer met clicksysteem is 10 millimeter dik en bestaat 
uit een pvc toplaag, een HDF tussenlaag en een onderlaag in kurk. 

pvc 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

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

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.



De term Big Five komt uit de tijd van de ‘big game’ jagers. 
Tot deze groep behoorden de vijf lastigste, grote wilde 
dieren om op te jagen. Tegenwoordig wordt er gelukkig 
vooral nog met de fotocamera op de dieren gejaagd. De 
Big Five bestaat uit de olifant, neushoorn, buffel, leeuw en 
luipaard en heeft de naam te danken aan de grootte en 
gevaarlijkheid van de dieren. 

Wildpark kiezen
De keuze voor het juiste wildpark is essentieel als je de 
Big Five wilt zien. Deze dieren zijn namelijk niet in alle 
wildparken aanwezig. Geloof ook niet zomaar alles wat 
reissites beloven. Prachtige accommodaties zijn leuk, 
maar geven geen garantie om de dieren te zien. Vanuit je 
accommodatie ga je met een safarivoertuig op pad om de 
dieren te zoeken. Doordat de dieren gewend zijn aan de 
auto’s kun je vaak heel dichtbij komen. 

Kies voor een gebied waar alle kampen en lodges actief 
betrokken worden bij het natuurbehoud en bescherming 
van de dieren. Om je kansen op het spotten van de Big 
Five te vergroten, boek je bij een organisatie waar rangers 

De Big Five zien tijdens een reis door Afrika, staat het ook op jouw bucketlist? Bij ons wel! 
Het kan echter knap lastig zijn om deze dieren in het wild tegen te komen. Wij hebben een 

aantal tips opgesteld om de kans te vergroten deze vijf dieren tegen te komen. 

Spot jij de Five?BigOlifant, buffel, neushoorn, luipaard en leeuw

Kristof Holidays helpt 
je graag met jouw reis.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

BEN JIJ AL 
OP SAFARI 
GEWEEST? 

en parkscouts in contact staan met het 
hoofdkwartier. Zij hebben een goede kijk 
op waar de dieren zich bevinden, wat de 
kans om ze tegen te komen fl ink vergroot. 

In de buurt van water
Vaak is de beste plek om de Big Five en 
andere wilde dieren te spotten in de buurt 
van water. Water is immers nodig om te 
overleven, vooral in de winter wanneer het 

BRUIST/REIZEN

Five?Big

schaars is. Ga daarom eens op zoek naar 
de dieren in de buurt van rivieren en 
waterpoelen. 

Zelfs met deze tips is er geen garantie dat 
je alle dieren van de Big Five gaat zien, 
maar de kans is wel stukken groter. 
En wanneer je dan echt oog in oog staat 
met een van deze wilde dieren, is dat een 
ervaring om nooit meer te vergeten!  
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De enige echte
computerwinkel in België!

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

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

Ben je al op eens safari geweest? Dan ben je het ongetwijfeld met me eens: na één, twee, 
drie keer... is het een verslaving die nooit verveelt. En als je wat meer wil zien dan de 

‘Big Five’, ga dan eens op zoek naar de ‘Impossible Five’! Met deze vraag zal je 
de rangers zeker gek maken! Aan alle Afrika-fans: neem gerust contact op 

om jouw safari-op-maat door ons te laten samenstellen.

KRISTOF/HOLIDAYS

DE BESTE

DEALS
VIND JE

BIJ KRISTOF!

Ga eens op safari



’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be

Artisanale zuivelproducten  
recht van bij de boer!

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!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.

Hoeve-ijs

Hoeve-winkel

Traiteur

Bestel voor 
17 dec deze 

heerlijke kerst 
stronk!

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

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

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 en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T
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De data van onze prikkelavonden 
staan vermeld op de website.

De Prikkelavond is gratis,
inschrijven is verplicht via: 
Edgard@ilovemyjob.be 
www.ilovemyjob.be/kalender 
of bel 0475/67 98 72

Loopbaanbegeleiding bij ‘I Love my job’
Weet waar je goed in bent en weet wat je wil

Welkom bij onze prikkelavonden in de Torteltuin, tegenover 
Grensstraat 45 Essen. Van 19.30 uur tot 21.00 uur (napraten kan)

Het voelt heerlijk als je glashelder weet:

waar je goed in bent en welke activiteiten je energie geven
in welke werkcontext je goed functioneert
hoe je op je huidige job overlegt over je dromen en je plannen

maak kennis met onze unieke aanpak
krijg meer inzicht in jouw talenten en in wat jij echt wil
stel al je vragen

De data van onze prikkelavonden 

loopbaanbegeleiding
iets voor jou?

De loopbaancoaches van ‘I love my job’ helpen je om glasheldere antwoorden 
te vinden. Benieuwd om te weten hoe dat concreet in zijn werk gaat?

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

✆

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

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetreflexologie
Cupping 
Lichaamspakkingen

●	

●

●

●

●

●

Maya 
Balance

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

IN BALANS 
MET DE 
NATUUR

COSY HAIR
Willaart 7 | 2990 Wuustwezel
0477 18 96 22
www.cosyhair.be

THE NEW

GENERATION OF

PROFESSIONAL

HAIR COLOR

Jojoba-olie geeft een beschermend en vochtgevend 
effect aan haren en huid.

Keratinevezels versterken en verzachten de haren.

Vitamine C controleert het oxidatieproces en zo het 
ontwikkelen van de kleurpigmenten.

Een pigmentvariatie tot 9 macromeloculaire pigmenten met MWS van 
100 tot 240.

Unique Molecule Performance of “UMP” technologie, 
in balans met de natuur.

NO AMMONIA
PPD and RESORCINOL

www.cosyhair.energetix.tv

Maak tijdig uw 
afspraak voor de 

feestdagen
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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL

THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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Feestdagen
bij Younique!

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

Voor iedere 
klant een 

eindejaars-
cadeautje!

Wil jij ook stralen met een 
nieuw kleurtje of kapsel 
tijdens de feestdagen? 
Maak dan nu jouw 
afspraak en kom langs in 
ons vernieuwd salon!
Tijdens de feestdagen 
hebben we aangepaste 
openingsuren.

1 t/m 3 januari rusten  
we even uit.
We wensen iedereen 
fijne kerstdagen en een 
goed eindejaar!

Kalmthoutsesteenweg 214, Wuustwezel  |  0032-478-041408   
info@cakexclusive.be  |  www.cakexclusive.be

Voor al je  
bakbenodigdheden!
BESTEL TIJDIG  
UW KERSTDESSERT 

Bij ons te verkrijgen allerlei 
stronken,
- biscuit stronk
- bavarois stronk
- chocolademousse stronk 
- enz...
- vlaaien
- taarten

Neem dan een kijkje op onze 
workshop pagina. Daar vind je 
een ruim aanbod workshops 
en cursussen! De dierenspeciaalzaak is de allereerste in de 

branche en op de Belgische markt die dergelijke 
hondenvoeding aanbiedt. Naast oog voor kwaliteit wil 
Cats & Dogs alles uit de kast halen om de CO2-uitstoot 
en andere negatieve effecten op het milieu concreet 
terug te dringen.

“De productie van dierenvoeding gaat onvermijdelijk 
gepaard met een uitstoot van CO2. Dat gebeurt zowel in 
de fase van de veeteelt, tijdens de productie als bij het 

CO2-neutrale hondenvoeding
  een must voor elke dierenliefhebber

transport. De Duitse fabrikant van de hondenvoeding 
Goood doet er alles aan om die uitstoot zo laag mogelijk 
te houden. Maar dat vinden ze niet genoeg. Daarom 
compenseren zij alle vrijgekomen CO2 door bossen te 
beschermen en bomen te planten in Duitsland, maar 
ook wereldwijd in Togo, Afrika en Brazilië. Dit doen 
ze samen met de milieubeschermingspartner Nature 
Office”, legt zaakvoerder Kevin Massart van Cats & Dogs 
enthousiast uit.
Contacteer ons voor verdere informatie.

In de dierenwinkels van Cats & Dogs in Schilde, Sint-Job en Kalmthout behoort sinds kort 
CO2-neutrale hondenvoeding tot het assortiment. Dat is in alle opzichten een primeur.

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03 666 55 84  |  kalmthout@dogside.be
 Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03 385 23 04  |  schilde@dogside.be
 Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03 633 26 41  |  sintjob@dogside.be

Graag een  taart op 
bestelling?  Neem contact op voor meer info!

Vrijdag 20-12:  9:00 - 20:00
Zaterdag 21-12:  8:00 - 17:00
Dinsdag 24-12:  9:00 - 13:00
25-12 & 26-12:  Gesloten
Vrijdag 27-12:  9:00 - 17:30
Zaterdag 28-12:  8:00 - 15:30
Dinsdag 31-12:  9:00 - 13:00
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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OP 2E KERSTDAG OM 20.00 UUR
IN HOLLAND CASINO BREDA

WIN EEN
KERSTDINER VOOR 4

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

KERSTMENU

Amuse van de ChefAmuse van de Chef

VoorgerechtVoorgerecht
Tonijn & Avocado

Tartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrème

Soep
Pompoen & WortelPompoen & Wortel

Cappuccino van pompoen met een schuim van winterwortelCappuccino van pompoen met een schuim van winterwortel

HoofdgerechtHoofdgerecht
Griet & Langoustine

 of 
Tournedos & CèpesTournedos & CèpesTournedos & Cèpes

Beide geserveerd met een bijpassend aardappel- en groentegarnituur

NagerechtNagerecht
Chocolade & KersenChocolade & Kersen

Grand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersen

€ 44,50 p.p.

Bel meteen om te reserveren: +31 (0) 76 525 11 00
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur (vol = vol).

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
geboortedatum uiterlijk 15 december 2019 naar bruist@hollandcasino.nl

De winnaar ontvangt via de e-mail persoonlijk bericht, over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar en geldige legitimatie.

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
HET LIEFST VIER IK KERST MET….
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OP 2E KERSTDAG OM 20.00 UUR
IN HOLLAND CASINO BREDA

WIN EEN
KERSTDINER VOOR 4

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

KERSTMENU

Amuse van de ChefAmuse van de Chef

VoorgerechtVoorgerecht
Tonijn & Avocado

Tartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrème

Soep
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Cappuccino van pompoen met een schuim van winterwortelCappuccino van pompoen met een schuim van winterwortel

HoofdgerechtHoofdgerecht
Griet & Langoustine

 of 
Tournedos & CèpesTournedos & CèpesTournedos & Cèpes

Beide geserveerd met een bijpassend aardappel- en groentegarnituur

NagerechtNagerecht
Chocolade & KersenChocolade & Kersen

Grand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersen

€ 44,50 p.p.

Bel meteen om te reserveren: +31 (0) 76 525 11 00
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur (vol = vol).

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
geboortedatum uiterlijk 15 december 2019 naar bruist@hollandcasino.nl

De winnaar ontvangt via de e-mail persoonlijk bericht, over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar en geldige legitimatie.

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
HET LIEFST VIER IK KERST MET….
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feestdagen
Bruist wenst alle

lezers fi jne Bruist wenst
alle lezers

fi jne

feestdagenfeestdagen

Kalmthoutsesteenweg 45, Wuustwezel  |  +32 3669 76 59
tpwuustwezel@gmail.com  |  www.tpwuustwezel.be

Wij werken vanuit onze kleinschalige, 
persoonlijke, gerenoveerde 
tandartsenpraktijk aan de 
Kalmthoutsesteenweg 45 te Wuustwezel. 

Onze visie hee� een directe, positieve en 
persoonlijke impact op uw mondzorg. 
Onze tandarts is al jaren werkzaam in 
de regio. Zij verstaat haar vak en luistert 
zeer goed naar de wensen van de patiënt. 
Of het nu gaat om controle, een nieuwe 
kroon, een wortelkanaalbehandeling of 
een pijnklacht, het is voor ons een groot 
streven om onze patiënten met een 
positief gevoel naar buiten te laten gaan. 
We beschikken over de meest moderne 
apparatuur en hanteren een korte 
wachttijd bij het plannen van afspraken.

Bel of mail ons gerust voor vragen of 
voor het maken van een afspraak!

Kalmthoutsesteenweg 45, Wuustwezel  |  +32 3669 76 59
tpwuustwezel@gmail.com  |  www.tpwuustwezel.be

voor het maken van een afspraak!

TANDARTS 
NODIG?
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SNEEUW, EEN SPROOKJESACHTIGE SETTING en een authentieke kerstsfeer, wat wil je 
nog meer zou je zeggen. Overdag leef je je uit op de pistes, ’s avonds eet je je kerstdiner in 
een van de vele sfeervol aangeklede restaurants of misschien wel in je eigen skihut of 
appartement. Je hoeft immers niet met alle tradities te breken als je tijdens de kerstdagen 
richting de sneeuw vertrekt. Een eigen kerstdiner bereiden (of misschien zelfs wel 
gourmetten) kan natuurlijk ook als je dat wilt.

MOCHT JE DIT JAAR INDERDAAD VOOR EEN WITTE KERST naar Oostenrijk vertrekken, 
dan is het misschien wel leuk om wat te weten over de typisch Oostenrijkse kerst tradities... 
Die zijn er namelijk volop aangezien het merendeel van de Oostenrijkers katholiek is en nog 
veel waarde hecht aan het kerstfeest. Daarom zul je in het hele land ook tal van kerst-
markten tegenkomen en merken dat de nachtdienst op kerstavond druk wordt bezocht.

VERWACHT OVERIGENS GEEN KERSTMAN op elke hoek 
van de straat, die kennen ze hier namelijk offi cieel niet – 
behalve dan de Kerstman die is ‘overgewaaid’ vanuit 
Amerika. Kerstcadeautjes, inclusief de kerstboom, worden 
volgens de overlevering dan ook door iemand anders 
stiekem gebracht, namelijk door het Christuskind. Leuk om 
te weten als je je kerst toch een beetje in Oostenrijkse stijl 
wilt vieren.

EEN TYPISCH OOSTENRIJKSE LEKKERNIJ DIE JE ONDER 
ANDERE VEEL TIJDENS DE KERSTDAGEN ZIET, IS HET 
LEBKUCHENHERTZ. ZEKER PROEVEN DUS!

Wil je de garantie op een witte kerst, blijf dan niet thuis in Nederland, maar trakteer 
jezelf op een reisje naar de sneeuw. Naar Oostenrijk om precies te zijn, een land 
dat alles te bieden heeft wat je je tijdens de kerstdagen maar kunt wensen.

Kerst in de
BRUIST/LIFESTYLEsneeuw...Kerst in de
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SCHILDER 
NODIG?
Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT JENS PROFESSIONEEL 
SCHILDERWERK 
DÉ OPLOSSING!

Nieuwbouw, renovatie of opfrissen?
Bij ons bent u aan het juiste adres

• 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

 

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.

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

Wij voeren ook behangwerk uit!

7170



Voor banden  
   & montage!

webshop: www.wheeloutlet.nl
werkplaats: Oudebaan 10, Wernhout 

06-12266631  |    WheelOutlet
Martijn_elst@hotmail.com

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

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Fris voor de feestdagen!Kapsalon Esli is een betaalbaar 
kapsalon dat kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd  
en geholpen wordt.

VOOR
NANA

Wij zijn 
geopend op 
24 en 31 
december! 

Maak tijdig een 
afspraak

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

IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?

    Bel 0477-841299
of mail naar mkolkman@nederlandbruist.nl

Bel 0477-841299
of mail naar

     mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLEN

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!

IN  JOUW REGIO?

    Bel 0477-841299
of mail naar mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLEN

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!

VERLOREN STRIJD
door PAUL BREES
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BAZAAR MUNDIAL: DÉ KRISKRAS 
REISBEURS 2019
ZONDAG 15 DECEMBER
Ben je tussen 18 en 30 jaar én reis je graag 
in groep met respect voor de lokale bevolking, 
voor natuur en cultuur? Dan is KrisKras echt 
iets voor jou. Kom dromen op onze reis- en 
infobeurs Bazaar Mundial, dit jaar voor het 
eerst in Antwerpen. Reisinspiratie, babbels met 
reisbegeleiders, toffe workshops, inspirerende 
talks, win een reisbudget, en meer! 
Tussen één van onze 136 zomer-groepsreizen 
zit zeker ook jouw droomreis.
Iedereen is welkom, zowel vroegere als nieuwe 
deelnemers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen.

De inkom is gratis! Kijk op Facebook voor 
het volledige programma.
Iedereen is welkom, zowel vroegere als nieuwe 
deelnemers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen. 
Het geheel wordt opgeluisterd door wereldmuziek 
en exotische drankjes. Neem dus gerust al je 
vrienden mee.

Wanneer: Zondag 15 december 
van 14:00 tot 18:00 uur
Waar: Maarschalk Gerardstraat 4, Antwerpen
Prijs: Gratis
www.kriskras.be/kriskras/bazaar-mundial

LOWLAND PHOTO FESTIVAL
7 & 8 DECEMBER
100% uniek, dat is het Lowland Photo 
Festival ten voeten uit! Het internationale 
natuurfotografi efestival van de Lage Landen is 
dit jaar al aan zijn zesde editie toe en kroonde 
zichzelf in geen tijd tot dé ontmoetingsplaats 
voor wie houdt van natuur en fotografi e!

Tijdens het weekend van 7 en 8 december 2019 
strijken opnieuw duizenden natuurfotografen 
neer in Kinepolis Antwerpen om er te genieten 
van het dagvullende lezingenprogramma 
van beroemde natuurfotografen uit binnen- 
en buitenland, van de prachtige exposities 
natuurfotografi e met honderden werken én van 
de grootse natuur- en fotografi ebeurs boordevol 
demo’s en workshops.

Wanneer: 7 & 8 december 2019
Waar: Groenendaallaan 394, Antwerpen
Prijs: Gratis
www.landschapvzw.be/lowland

DE WARMSTE LICHTWANDELING 
ANTWERPEN
DONDERDAG 19 DECEMBER
Feestelijke lichtstoet met originele 
draagbare LED verlichtingsornamenten 
door de stad. Op het tromgeroffel van 
de 'Stadstrommelaars' stappen we van 
het Zuid naar het Steenplein in centrum 
Antwerpen, en terug via de verhoogde 
promenade naast de Schelde. 
De integrale opbrengst van deze optocht, 
in het kader van de Warmste Week, 
gaat naar Amnesty International.

Inschrijven in Out of a Box (De 
Burburestraat 11) vanaf 18:00 uur. 
Glühwijn of warme chocomelk 
inbegrepen in inschrijvingsprijs. Om 
zeker te zijn van een mooi lichtornament, 
kun je reserveren via de website. 

Wanneer: Donderdag 19 december 2019
Waar: Burburestraat 11, Antwerpen
Prijs: € 15,-
dewarmstelichtwandeling.be/antwerpen

Een verfrissend ensemble van zes professionele 
saxofonisten die gefascineerd zijn door de eindeloze 
mogelijkheden en het klankspectrum van de 
saxofoon. Het ensemble wil fungeren als een levend 
orgel vol bewegingen en sfeervolle klanken die zich 
mijmerend ontvouwen in de gewelven van de kerk.

Het ensemble heeft een programma ontwikkeld 
met de naam HOAX. Deze naam slaat op fake 
news en gaat over al het valse nieuws dat we 
vandaag de dag moeten verwerken en fi lteren. 
Ook in de muziekwereld is dit het geval, veel 
artiesten verschuilen zich achter een pseudoniem 
wanneer ze hun muziek uitbrengen. Het programma 
varieert van klassiek tot jazz naar pop.

Het ensemble werd onlangs uitgenodigd in 
Shanghai om een aantal concerten te verzorgen 
in het Conservatorium van Shanghai en het Asia 
saxophone congres.
 
Wanneer: Zaterdag 14 december om 20:00 uur
Waar: Sint-Jacobus kerk te Kapellen
Prijs: € 15,- (VIP kaart incl. pre-concert diner: € 60,-)
Reserveren via: rotaryconcert2019@gmail.com

UITGELICHT
L’ORGUE DE SAX
ZATERDAG 14 DECEMBER
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P & F Projects  |  0486 08 90 57  |  info.pnfprojects.be  |  www.pnfprojects.be
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