KALMTHOUT
GRENSSTREEK ESSEN,
WUUSTWEZEL

Johan Goossens:
‘Ik hou ervan als
mensen eerlijk zijn’

Maak een
frisse start!

SEPTEMBER 2022 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE

Opendeurdag

Kwaliteit, persoonlijke
aandacht en vakkundige
behandeling

ZATERDAG 1 OKTOBER, 10:00-16:00 UUR

Wij - Annie en Jenthe - verwelkomen onze klanten
graag op een veilige manier. We werken nu ENKEL op
afspraak, die u tevens online kunt maken.
In de tijd dat we gesloten waren, zijn we een webshop
gestart om onze klanten nog beter te kunnen helpen.
Heeft u geen tijd om naar de winkel te komen? Dan kunt
u ook een adviserende videocall boeken. Die werkt op
afspraak en kunt u ook online boeken.

Wij verwelkomen iedereen met een hapje en een drankje.

GRATIS INTAKES: HUIDVERBETERING, DEFINITIEVE ONTHARING, CRYOLIPOLYSE

Intake op huidadviezen gratis!

-10%

Wat doen wij zoal bij EsthetiQ:
- Huidadvies
- Gelaatsbehandelingen
- Wenkbrauwen
- Pedicures
- Manicures inclusief gelnagels en gellak
- Ontharingen
- Make-up
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-10%

op alle producten vanaf €125*.
Enkel geldig bij afgifte bon op 1 oktober 2022.

bij een behandeling
van vetbevriezing
van 2 zones (€220).

GRATIS CASBEAU SLIMMING SERUM bij
het afrekenen van een kuur vetbevriezing
bestaande uit 3 behandelingen.

ACTIE GELDIG T/M 01/10/22

KIJK OOK EENS OP
ONZE WEBSHOP

DEMO’S MET MODELLEN

2

-10%

op een TREATMENT BY
ESTHETIQ behandeling*

€102 > €91,80
ACTIE GELDIG T/M 15/11/22

LOGO

*Alle behandelingen worden afgestemd op de persoonlijkheid van
de huid
Kerkeneind 3, Essen | 0032 (0)3 296 82 60 | www.esthetiQ.be
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Wil je kans
maken om jouw fo
in Grensstreek Br to
uist
terug te zien?

Stuur deze dan na
ar
ontwerp@nederlan
dbruist.nl
o.v.v. Foto Grensst
reek

COLOFON
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Wij houden uw energie laag!
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl | www.belgiebruist.be
belgiebruist

SNEL EN ZORGELOOS

VERHUIZEN?

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
Verhuizingen Meys zag 75 jaar geleden het levenslicht. Inmiddels
staat alweer
de Bruist
THEMATEKSTEN
Nederland
TEKSTEN BRUISENDE
derde generatie aan het roer in de persoon van broers Erik en Patrick
Meys, dieZAKEN
het Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE
BRUISENDE
ZAKEN Nederland Bruist
vak met de paplepel ingegoten kregen. “Na al die tijd hebben we
nog steeds
plezier
EINDREDACTIE
Floortje Thieleman
in datgene wat we doen. We doen ons best om onze klanten tijdens
de verhuizing

win

zo veel mogelijk te ontzorgen.”

Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Belgische
Grensstreek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 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 is een uitgeverij van glossy magazines
die 39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Bruisende lezer,
Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan Goossens. Hij
staat te trappelen om deze maand weer het theater in te gaan met zijn
show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview dat we met hem hadden.
Goede tip voor als jij wel last hebt van zo’n ‘afterzomervakantiedipje’:
reserveer kaartjes voor deze show. Dan heb je iets om naar uit te kijken en
daar word je automatisch een stuk vrolijker van.
Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt voor onze
bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan ook enthousiast en
delen maar al te graag hun inspirerende verhalen. Nieuwsgierig? Blader
dan snel verder!

Manuela Kolkman

WUUSTWEZEL

Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel +31 647 885 009.

Verhuizingen Meys | Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 653 22 11 | info@meys.be | www.meys.be

Inhoud

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste mensen is
het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen vol frisse moed, maar
er zijn ook heel wat mensen die hier minder enthousiast van worden.
Behoor jij tot die laatste groep? Dan heb je misschien wel last van de
vakantieblues. Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

KAPELLEN
BRASSCHAAT

23

DE KEMPEN

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

BRUIST/BODY&MIND

VOORZIE JE DROMEN VAN
EEN STAPPENPLAN

Zo maak je een
frisse start

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiefoto's hangen aan de muur en de wekker
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen
hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start.
Het grootste deel van de werknemers voelt zich na
een paar weken welverdiende vakantie als herboren
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je
na de vakantie?
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HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie,
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie leuk
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven.
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een
knus terrasje in de stad.

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt
door velen gezien als een moment om na te denken
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken,
meer sporten, gezonder eten, op de ﬁets naar mijn
werk, een volgende carrièrestap maken of een
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te

G

A

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat
met het kopen van een boek of ga lunchen met een
vriend.

U

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats
van een lange, kan ook een positief effect hebben
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om
naar uit te kijken.

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.belgiebruist.be vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
8
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Dé haard
voor jouw
huis!
Op zoek naar de ideale verwarming,
die niet alleen praktisch is maar ook
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij
Ecoﬂames zijn. We zijn gespecialiseerd
in de verkoop en installatie van diverse
soorten kachels en haarden in alle stijlen.
Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u
meer informatie? Kom bij ons langs of
neem contact op.
Bij Ecoﬂames kunt u terecht voor
alle types kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en
gaskachels, hout- en gashaarden en
elektrische sfeerverwarming.

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

Wij houden uw energie laag!

DE UNIEKE
INTERIEURCOLLECTIE VAN

UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren bij
de vrijmibo of
superchique naar die
nieuwe kofﬁetent om de
hoek? Met de Union Flow
cruise je soepel door de
stad. Met deze
lichtgewicht, aluminium
ﬁets steel jij
gegarandeerd de show!
www.union.nl

LEZERSACTIE*
Cheeky Sauvignon

(H)eerlijke cheeky Sauvignon, tropisch en
verfrissend, tjokvol citrus. Crispy en opwekkend,
met aroma’s van granny smith en passievrucht.
Iedere slok doet verlangen naar de volgende. Al
met al een sappige Sauvignon met een
dorstlessende afdronk.

BRUIST
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Scan
de
e
QR-cod

Heerlijke

nazomer
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Doe
mee en
win

KENWOOD
– MULTIPRO GO

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze?
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,...
Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de
website en ontdek de verschillende
workshops lederbewerking.

www.artistiki.be

VAN
€ 49.95

NU VOOR

€ 39,95

www.kastaccessoires.nl

WEES UNIEK EN CREËER HET
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE!

Ook deze maand hebben we
weer enkele Bruist Deals
samengesteld voor onze
lezers. Neem een kijkje op
www.belgiebruist.be/
lezersacties en proﬁteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST
Overzichtelijk opbergen van 54 paar
schoenen met dit extra grote en afsluitbare
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande
uit metalen buizen met kunststof verbindingsstukken en een hoes van een hoogwaardige
ademende stof met een dubbele ritssluiting.
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer
uit elkaar te halen.
De afmetingen van dit uiterst handige en
voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

Kom thuis in jouw droomwoning.
Creëer een persoonlijk stukje paradijs
met de unieke meubelstukken van
Liv’in Room 121. De combinaties van
kleuren en materialen zorgen
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek
de hele collectie in onze webshop of
breng een bezoek aan onze
meubelwinkel in Antwerpen.
www.livinroom121.be

www.thegoodwine.nl TAG #WIT

SHOPPING/NEWS
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Na een vakantie vol eten buiten de
deur is het stiekem toch wel heel ﬁjn
om zelf weer in de keuken te staan. De
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt
dit gemakkelijk door de eenvoud van
een hakmolen te combineren met de
prestaties van een keukenmachine
en een grenzeloze capaciteit.
www.kenwoodworld.com/nl-nl

LEZERSACTIES*

LEZERSACTIE*

Like de
Facebookpagina van
België Bruist en van het
magazine uit jouw regio.
Tag je vrienden in dit
bericht, zodat zij ook op
de hoogte zijn van deze
leuke actie!

Cheerful Merlot

YES! Lekkere wijn die ook nog eens
bijdraagt aan wat belangrijk is: een
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll
Foundation & Made Blue doneren zij
per verkochte ﬂes 750 liter schoon
drinkwater aan communities in
Afrika. Bovendien is de wijn 100%
biologisch, vegan en hartstikke
lekker. Daarom is The Good Wine,
goed voor jou en voor een ander!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl
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www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
14

Elisabethlaan 4, Middelkerke-Lombardsijde
www.delombarde.be

info@delombarde.be
+32 58 23 68 39

Kom tot rust aan de kust

Deal

De Lombarde is een mooi,
groen en betaalbaar vakantiepark gelegen te
Lombardsijde aan de Belgische Kust. Deze gezellige
familiale camping heeft zowel jaar- als toeristische plaatsen.
Op 400 meter van het strand

365 dagen per jaar open

Mobilhomes zijn meer dan welkom

Kamperen & verblijven
16

5% KORTING

OP UW VERBLIJF
PROMOCODE: BRUIST
BEL VOOR EEN RESERVATIE,
VERMELD DE CODE EN
GENIET VAN EEN HEERLIJK
VERBLIJF AAN DE KUST

DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter

onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

13% van de hoogopgeleiden

bezoekt een alternatieve genezer
zonder bewijs dat het werkt.
Kleine kinderen hebben vooral veel
slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen
rekenen op meer aanbidders
dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het
ﬁjn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
Het meest gebruikte wachtwoord is
123456. De helft van de Belgen
verandert zijn wachtwoord nooit.
Door je iets in te beelden kun je
daadwerkelijk beter worden in een taak.
17
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VERHUIZEN?

Verhuizingen Meys zag 75 jaar geleden het levenslicht. Inmiddels staat alweer de
derde generatie aan het roer in de persoon van broers Erik en Patrick Meys, die het
vak met de paplepel ingegoten kregen. “Na al die tijd hebben we nog steeds plezier
in datgene wat we doen. We doen ons best om onze klanten tijdens de verhuizing
zo veel mogelijk te ontzorgen.”

BRUISENDE/TOPPER
vervoer van je spullen. “We kunnen in principe alles
uit handen nemen. Denk aan het demonteren en
monteren van je meubels, het in- en uitpakken van
je spullen, het aansluiten van lampen en televisie in
je nieuwe woning en het afvoeren van afval.”

Beide broers vullen elkaar qua capaciteit perfect
aan; Erik is sterk in het administratieve gedeelte,
terwijl Patrick de praktische kant voor zijn rekening
neemt. “Omdat het bedrijf, gestart door onze
grootouders, al zo lang bestaat, weten we als geen
ander wat er allemaal bij een verhuizing komt
kijken. Die ervaring benutten we graag om alles tot
in de puntjes te regelen, voor zowel bedrijven als
particulieren.”

Bijna alles is mogelijk
Ook het verhuizen van speciale goederen als
piano’s en biljarttafels is geen enkel probleem.
Meubelbewaring behoort bij Verhuizingen Meys
eveneens tot de mogelijkheden. “Als je wacht op de
oplevering van je nieuwe woning is het bijvoorbeeld
ﬁjn om je meubels tijdelijk op te slaan. We denken
sowieso actief met je mee. Hoe lastig een situatie
ook lijkt, met wat creativiteit vinden we er wel een
oplossing voor!”

Persoonlijk en vertrouwd
“We gaan altijd eerst ter plekke kijken om de situatie
goed te beoordelen. We nemen de tijd om door het
huis te lopen en je wensen te bespreken, waarna
we een duidelijke offerte opstellen.” Verhuizingen
Meys draagt desgewenst niet alleen zorg voor het

WE DENKEN
ACTIEF MET JE MEE
OOK MET OPSLAG

Verhuizingen Meys | Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 653 22 11 | info@meys.be | www.meys.be
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BRUISENDE/TOPPER

RUIMTE NODIG?

VERHUIZEN OF OPSLAAN
PERSOONLIJKE SERVICE
STAAT ALTIJD VOOROP!

WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Bij de werkzaamheden voor hun bedrijf Verhuizingen Meys merkten de broers
Erik en Patrick Meys dat er een grote behoefte was aan opslagruimte. Ze grepen hun
kans en richtten Topstorage op. Anno 2020 hebben zij de beschikking over maar
liefst 9.000 m2 aan selfstorage ruimtes die bedrijven en particulieren voor korte
of langere tijd kunnen huren.
Groot en klein
De units zijn beschikbaar in verschillende formaten;
van 1 tot 200 m2. Uiteraard zijn ze schoon en goed
beveiligd middels een toegangs-controlesysteem en
camerabeveiliging. Je kunt er 7 dagen per week, van
6.00 tot 23.00 uur, terecht. “Van tevoren kun je een
kijkje komen nemen bij de units. In overleg kijken we
wat je nodig hebt. Blijkt een grotere unit uiteindelijk
toch meer geschikt te zijn, dan regelen we dat
gewoon. We geven ook advies hoe je je spullen het
beste kunt stapelen, zodat je de beschikbare ruimte
optimaal benut.”

“De redenen om een selfstorage ruimte in gebruik
te nemen, zijn heel verschillend. Sommige mensen
hebben opslag nodig voor seizoensgebonden spullen
als ski’s en surfplanken, anderen zoeken een plek
voor meubels waar ze geen afstand van kunnen
doen. Het is gewoon prettig om een extra schuur
of kelder tot je beschikking te hebben. We hebben
ook klanten die hier hun pakketten laten bezorgen.
Die halen ze dan op een later moment op. Het is
tevens mogelijk om pakketten vanaf je unit te laten
vertrekken. Wij zorgen ervoor dat de koeriersdienst
deze in ontvangst kan nemen.”

Persoonlijke service
Het moge duidelijk zijn: persoonlijke service staat
bij Topstorage voorop. “We kennen dan ook bijna al
onze klanten bij naam. Heb je geen tijd of zin om
zelf je spullen vanuit je unit naar huis te vervoeren?
Omdat we ook een verhuisbedrijf hebben, is ook dat
zo gepiept!”

Lage Kaart 460 2930 Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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OOK IN DEZE TIJDEN KAN
ER BINNEN EEN BEPERKT
BUDGET GEBOUWD OF
VERBOUWD WORDEN.
Alles draait rond drie pijlers:
uw bouwwensen, uw budget en
de werken die u eventueel zelf wil
uitvoeren.

BOUWADVIES
VOOR BEPERKTE VERBOUWINGEN
TOT VOLLEDIGE NIEUWBOUW

D

AGJE UIT

GENT FESTIVAL

VAN VLAANDEREN

DAAR SLAGEN WIJ BIJ
LOOK ‘N FEEL NOG ALTIJD IN
Gent Festival van Vlaanderen is een
internationaal muziekfestival dat
kiest voor kwalitatief klassiek in
haar puurste vorm, maar ook de
grenzen van klassiek opzoekt met
tal van creatieve formats. Zo is er
OdeGand, het jaarlijkse startschot
van Gent Festival, dat is uitgegroeid
tot een adembenemend en
avontuurlijk stadsfeest. Jaarlijks
trekt Gent Festival ruim 50.000
bezoekers met een gedurfd
programma van klassiek en
wereldmuziek tot jazz. Jong
aanstormend talent en wereldberoemde artiesten delen hun passie
en virtuositeit met zowel de
melomaan als de prille muziekontdekker. Dit jaar staan er van 10 tot
en met 30 september maar liefst
180 concerten op het programma
waar ruim 1.500 (inter)nationale
artiesten aan meewerken.
www.gentfestival.be

Een gratis
infogesprek?
Maak dan
vrijblijvend een
afspraak.

Melkerijstaat 7, 2910 Essen
0492 17 55 55
Johan.looknfeel@gmail.com

www.looknfeel.be
22

FILMPJE KIJKEN
SPEAK NO EVIL
Tijdens een vakantie in Toscane raken een
Deens en Nederlands gezin met elkaar
bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze
besluiten om elkaar na de vakantie nog een
keer op te zoeken. Het duurt echter niet
lang voordat de reünie uit de hand begint te
lopen, als blijkt dat de Nederlanders zich
op vakantie anders voordeden dan ze in
hun eigen omgeving werkelijk zijn. Het
Deense gezin bevindt zich in een benarde
situatie in een huis van mensen waar ze
zich volledig in hebben vergist en waarvan
ze wensten dat ze er nooit binnen waren
gestapt... SPEAK NO EVIL is vanaf 14
september te zien in de bioscoop.

BINNEN/BUITEN
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BOEKJE LEZEN FAIRY TALE
Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier,
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder
kwam om bij een auto-ongeluk en door het
verdriet greep zijn vader naar de ﬂes.
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch,
een kluizenaar die op de top van een hoge
heuvel woont, met een mysterieuze
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie
doet klusjes voor meneer Bowditch en
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na
met een verhaal dat niemand ooit zou
geloven: in de schuur zit een poort naar een
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van
Stephen King is vanaf 6 september
verkrijgbaar.
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Gemeente Essen biedt dag aan met
animatie, muziek en lekker eten

1

Maak kennis met de mensen achter de
schermen

Denk aan biologische wijnen, honing, confituur,
groenten en fruit, hamburgers, wenskaarten
en nog veel meer. Combineer dus je bezoek
aan de opendeurdag met de aankoop van
streekproducten.

De wereld staat nooit stil, de gemeentelijke
diensten ook niet. Volg het parcours door en
rondom het gemeentehuis en ontdek waar onze
diensten mee bezig zijn en welke projecten
op de planning staan. Maak gerust een praatje
met onze medewerkers en doe mee met onze
ludieke acties langsheen het parcours. Zo leer je
ons van een andere kant kennen.

Welkom op onze
opendeurdag!
2
Op zondag 11 september zet het gemeentebestuur
de deuren van zijn gemeentelijke gebouwen
open. Vanaf 10.00 uur ben je welkom om kennis
te maken met onze dienstverlening, kan je lekkere
streekproducten kopen op onze duurzame markt
Puur Lokaal en valt er nog veel meer te beleven. Wij
geven je vier redenen om langs te komen.

GEMEENTE/ESSEN

4

Terwijl je onze diensten en gebouwen bezoekt, kan
je deelnemen aan een wedstrijd. Los onze vragen
op – de antwoorden vind je onderweg – en maak
kans op een introductiedag zweefvliegen in onze
buurgemeente Woensdrecht of win een mand met
lekkers.

Heel de dag valt er van alles te
beleven

We maken van onze opendeurdag een
aangenaam familiegebeuren met attracties voor
jong en oud. Een greep uit de mogelijkheden:
een bezoek aan het Gerard Meeusenmuseum
op de zolder van het gemeentehuis,
demonstraties van de brandweer en de
ambulancedienst, creatieve workshops van onze
Academie voor muziek, woordkunst-drama,
dans en beeld, een optreden van LaLaBlues,
steltenlopers, foodtrucks en voor de kleinsten
is er een springkasteel, kindergrime en een
ballonnenplooier.

3

Zeg nu zelf, redenen te over om op zondag 11
september de sfeer te komen opsnuiven op de
opendeurdag en onze markt Puur Lokaal. Kom
vooral met de fiets. We voorzien een fietsenparking
aan het gemeentehuis, zijde Kapelstraat. Kom je
met de auto, zet deze dan aan de parking van
supermarkt Okay. Onze riksjafiets brengt je van de
parking naar het gemeentehuis.
Meer info?
communicatie@essen.be
03 670 01 46
www.essen.be

Koop lekkers van hier

Tussen 10.00 en 14.00 uur kan je naast het
gemeentehuis, op het Heuvelplein,
streekproducten kopen op onze
duurzame markt Puur Lokaal.
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Maak kans op een zweefvlucht
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THEATER.NL

Johan Goossens:

'Ik hou ervan als mensen
eerlijk zijn'
Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en
onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.
“Het is een mooie show, waarin het leven in de
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben,
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat
komt hier mooi terug.”, aldus Goossens.
PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan
als mensen eerlijk zijn.”

Foto: Jaap Reedijk

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over
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zijn dan mensen met een andere baan. Een docent
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken.
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”
KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk
alles vertelde.”
Johan Goossens treedt vanaf september weer op
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst op
Theater.nl.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
27

BRUISENDE/ZAKEN

Culinair
onthaasten
in Zeeland
Op een unieke locatie in Zeeland, dicht bij natuurgebied
De Zeepe Duinen en het strand van Westerschouwen,
vind je sinds circa anderhalf jaar het luxe Boutique Hotel
Ter Zand. “De perfecte plek om uit te waaien en culinair
te onthaasten aan de Zeeuwse kust”, aldus operations
manager Nick Peeters.
Nick wordt meteen enthousiast als hij het
over ‘zijn’ hotel heeft. “Het is zo’n mooie
uitdaging om een hotel als dit op de kaart
te mogen zetten en te zien dat we daar
met het hele team ook bijzonder goed in
slagen”, vertelt hij. “Met Boutique Hotel Ter
Zand hebben we een uniek hotelconcept
neer weten te zetten op een unieke locatie.”
Uniek aan het concept zijn onder andere de
32 Garden Suites die zich verspreid over het
terrein bevinden. En ook de 53 kamers in
het hotel zelf vormen een goede reden om
hier vaker terug te keren. “Ze zijn sowieso
gloednieuw en van alle mogelijke gemakken
28

voorzien. Doordat de kamers over drie
panden zijn verdeeld, voelt het hier
bovendien toch aan als een kleinschalig
hotel waar je als gast alle aandacht krijgt
die je verdient.” Dat laatste lijkt overigens
niet alleen zo, het is ook daadwerkelijk het
geval volgens Nick. “Iedereen die bij ons
werkt heeft oog voor onze gasten.”

HET PEREFCTE HOTEL
VOOR ZOWEL
LEISURE GASTEN ALS
ZAKELIJKE GASTEN

Faciliteiten
Los van de luxe kamers en Garden
Suites, kunnen de gasten van Boutique
Hotel Ter Zand nog gebruikmaken
van diverse andere faciliteiten. “Zo
verhuren we ﬁetsen voor onze gasten
waardoor ze heerlijk de omgeving kunnen
verkennen en ook zijn gasten (van binnen
en buiten het hotel) welkom in ons
restaurant Le Poirier waar verrassende
gerechten worden bereid met de mooiste
streekproducten.” Daarnaast kunnen

ze gebruikmaken van de wellness en de
ﬁtness die zich op slechts tweehonderd
meter van het hotel bevinden. “Dit alles
maakt het tot het perfecte hotel voor
leisure gasten, maar ook zakelijke gasten
zijn bij ons meer dan welkom.”

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede(NL)
Tel. +31 111-764799
Operations manager: Nick Peeters
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand
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Meer dan 50 jaar aandacht voor

ambacht en perfectie
“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood
verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen –
de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons ﬁer maakt over ons
ambacht en dat is de garantie die u krijgt.
Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar testen
en steeds verder verﬁjnen van onze procedés en
materiaalkeuzes weten wij hoe uw perfecte juweel
eruit ziet. In goud of zilver, eenvoudig in design of
tijdloos: wij zetten de beste kwaliteit voorop. Daar mag
u op rekenen.
Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij
voorop in alles wat we doen. Daarom behandelen
wij uw juwelen met zorg, toewijding en ambacht.
Meer dan 50 jaar ervaring garandeert steeds betere
procedés en de juiste materiaalkeuze. We praten
samen over het design dat bij u past. En ook
na aankoop kan u bij ons terecht voor advies
en service.

Bij het ontwerpen van uw juweel luisteren wij eerst
naar uw verhaal. Ook met uw oud goud kunt u
trouwens bij ons terecht; wij verwerken het tot een
nieuw ontwerp. Of we begeleiden u in uw keuze
uit ons uitgebreide assortiment aan juwelen.
Uw juwelen krijgen bij
ons een nieuw leven: we
beslissen samen over elke
aanpassing en herstelling
van uw juweel of uurwerk
en herstellen zelfs
klokken (maak hiervoor
een afspraak met de
klokkenmaker).

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
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Kinderkleding
voor stoere, hippe jongens en meisjes

Mag ik me voorstellen: Ik ben Heidi, mama van Fil en
Lucie en getrouwd met Stijn. Enkele dromen zijn dus
al uitgekomen, maar ik had altijd nog een droom, een
stille droom… Later als ik groot ben, een eigen winkeltje
beginnen. En voila… dromen komen uit! In april, enkele
maanden geleden, opende ik de deuren van Viva Kids.
Kinderkleding van 2 tot 14 jaar. De beste beslissing ooit!!
Iedereen die me kent, weet dat ik graag in een winkel sta,
zowel om te verkopen als te kopen. Ik heb dan ook nog niks
anders gedaan dan achter een toonbank gestaan.
Ik vind het ﬁjn om mijn klanten te mogen helpen. Een
babbeltje, een glimlach, een goed gevoel, dat geef ik graag
aan mijn klanten. Ik wil dat ze zich thuis voelen bij Viva Kids,
dat ze zich welkom voelen en met plezier terugkomen.
Spring gerust eens binnen zodat jullie mijn collectie leren
kennen. Die ik met veel zorg uitkies met de juiste hulp en
advies van mijn leveranciers.

Voor stoere, hippe jongens en meisjes.
Voor ieder wat wils…
Mijn deur staat open op:
Essensteenweg 16
2920 Kalmthout-Nieuwmoer
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10u-12u/13u30-17u
10u-17u
10u-17u
10u-17u

Superleuke, kwalitatieve, betaalbare
merkjes zoals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name It
Nono
Like Flo
Jubel & Sturdy
Moodstreet
B Nosy
Stones and Bones
Daily seven
Tygo&Vito
Quapi

Welkom!
Liefs, Heidi X

Ook online kan je me vinden (www.viva-kids.be)
en in Winkel vol winkels te Essen.
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Stoffen nodig?

Alle naaibenodigdheden
Bij PP Textiel vindt u alle naaibenodigdheden: garen,
knopen, naalden, ritsen, kantjes, kwasten, elastiek,
et cetera in oneindig veel kleuren, maten en uitvoeringen.

Aan diversiteit aan stoffen bij ons geen gebrek.
Nieuwmoer-Dorp 42, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be

Openingst ijden
dinsdag - zaterdag:
10.00 tot 18.00 uur
maandag en zondag: gesloten

Confectie van gordijnen en
overgordijnen mogelijk.
Samenwerking met
gerenommeerd atelier.
Levering aan
scholen, instituten,
toneelgezelschappen,
bejaardentehuizen.
Al onze stoffen voor
betaalbare prijzen!

Een keuze gemaakt?
Wij maken voor u een
vrijblijvende prijsofferte.

Wij bieden u een ruim assortiment aan van stoffen voor gordijnen en
overgordijnen voor de inrichting van woningen, bedrijven, et cetera.
Hebt u niet genoeg ervaring om zelf uw gordijnen te maken met een
van de stoffen uit ons grote assortiment? Dan is confectie ook mogelijk.
Contacteer ons voor de mogelijkheden !
•
•
•
•
•
•
•
•

glasgordijnen
vouwgordijnen
paneelgordijnen
brandvertragende gordijnen
brandvertragende overgordijnen
verduisterende overgordijnen
voering en black-outvoering
zonwerende voering

Wat voor moois gaat
u ervan maken?

Themastoffen

KLEDINGSTOFFEN

Bij ons vindt u een uitgebreid aanbod aan themastoffen
voor alle festiviteiten en feestdagen. Themastoffen dienen
niet enkel voor feesten, maar u kunt ze ook gebruiken voor
de uitwerking van uw creatieve projecten.

Laat uw creativiteit gaan

TAFELBEKLEDING

Ook voor
kussens en vullingen

Bent u op zoek naar
de aankleding van uw
babyborrel, communie
of trouwfeest?

Kledingstoffen

Wij hebben tule
in alle kleuren

Met eigengemaakte kleding heeft u veel meer plezier.
U kunt uw creativiteit kwijt bij het ontwerpen en maken van
de kleding en bovendien maakt u een uniek product om te
dragen! Kom snel naar PP Textiel en maak een keuze uit onze
uitgebreide collectie aan stoffen voor kleding.

KNOPEN

RITSEN
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AC!

Geef eten dat

GOED VOELT
ks naar keuze,
Bij aankoop van 3 snac

kig   1 gas

Welkom in de wereld van
Magnetic Antwerp is een merk
gericht op de professionele
nagelstylist(e). Verkoop van
nail art, salon essentiels.

De mooiste nagelproducten
vind je in onze webshop op

www.magneticantwerp.be

Bij aankoop van een 3
zakjes Doggy Dental

kig   1 gas!

BENOP EN
heeft alles voor je huisdier
President Kennedylaan 92, Roosendaal, NL
+31 165--562686 | info@debeestenshop.nl
www.debeestenshop.nl
36

Vor e k
en d e
tate!

Tot binnenkort!
Kapellensteenweg 393, 2920 Kalmthout | info@magneticantwerp.com | www.magneticantwerp.be

Het leven is beter met een BAKFIETS

ZOWEL NIEUW ALS TWEEDEHANDS!
Heidestatiestraat 43 2920 Kalmthout | 0032-4-85254418 | info@schoonheidssalon-beautique.be | www.schoonheidssalon-beautique.be

SCHILDER
NODIG?

Kwaliteit, deskundigheid,
klantvriendelijkheid,
persoonlijkheid, budgetvriendelijk,
daar staan wij voor!

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

Wij
leveren en
doen ook
onderhoud
aan huis!

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

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

Wij van Adam’s Bike zijn enkel
gespecialiseerd in bakﬁetsen
en longtails!

Adam’s Bike | Brekelen 4 unit 13, Wuustwezel | +32 456 08 33 84
@adams-bike.com | www.adams-bike.com
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Kom vrijblijvend onze bakﬁetsen
testen, neem uw kinderen,
huisdieren, boodschappen of
gereedschap mee, om zo een
100% beleving te hebben.
Wij hebben voor ieder wat wils!

Kleur

LOOKING/GOOD

beïnvloedt je stemming
In deze winkel stap je naar binnen als je
vlotte, stoere, casual of chique kleding zoekt
of gewoon iets leuks nodig hebt! Het enige
vereiste: goede zin en maat 42 t/m 54. In
de winkel vind je onder andere de nieuwste
collecties van merken als Only Carmakoma,
Zhenzi, Gozzip, Vero Moda Curve, Frapp, Via
Appia en Studio, Exxcellent en Kaffe Curve.

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen.
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een
speciﬁeke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.
GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling.
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen,
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Momenteel vult de herfstcollectie de winkel met
geweldige kleuren. In een variatie aan prints
en materialen komen bijvoorbeeld de mooiste
jurken, sweaters, tunieken en jassen binnen. De
moeite waard om inspiratie op te komen doen.
Voel je thuis en laat je verrassen. Wij
ontvangen je met open armen en een
brede glimlach!
& Bewonder
hoe bijzonder je bent 

Maat
42 t/m 54

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen
ontworpen met allerlei kleurenﬁlters, waardoor jij de
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je
stemming (positief) beïnvloeden!

@bewonderjecurves
Passage 2 (hoek Raadhuisstraat), Roosendaal
info@bydebster.nl | www.bewonderjecurves.nl
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Voor al uw wensen op het gebied van
renovatie, verbouw en onderhoud
JVM Afbouw is opgericht in 2022. De drijvende kracht achter het
bedrijf is Jeroen van Meeteren. Hij is een enthousiaste en vrolijke
persoonlijkheid, werk nauwkeurig, heeft meer dan 25 jaar kennis
en ervaring in afbouw werkzaamheden en levert het werk netjes en
deskundig op.
Klussen zit in de genen en is met de paplepel ingegoten. Of u nu een klein
project heeft of een complex en groot project, u krijgt altijd een gedegen en
betrouwbaar advies met realistische oplossingen. De samenwerking met
partners zorgt ervoor dat wij op elke vraag of uitdaging een antwoord of
oplossing hebben. Om succesvol te zijn en blijven, hecht JVM Afbouw veel
waarde aan het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden. Zowel
met klanten als met partners.

INTERESSE O
F
MEER INFOR
MATIE?
Bel +31 6 20
63 94 39
en vertel je gr
aag wat ik
voor je kan be
tekenen.

Wat onderscheidt JVM Afbouw?
• Persoonlijke aanpak met een glimlach.
• Heldere communicatie en duidelijke taal.
• Afspraak is afspraak. U weet waar u aan toe bent.
• Oog voor detail. Tot in de puntjes wordt het afgewerkt.
• Ordelijk en netjes werken.
• Duurzame oplossingen.

Wij maken
tijd voor jouw
afscheid
SERENI.BE

Sereni verenigt ervaren uitvaartondernemers.
In het Sereni netwerk wordt nauw samengewerkt, kennis gedeeld en ontzorgd.
Onze Sereni uitvaartondernemers staan je bij.
Elke uitvaart is maatwerk.

SERENI
De PolderSERENI
is geopend!!
Weldra OPENING
De Polder!!

Waar
vinden? vinden?
Waarkan
kan uu ons
ons binnenkort

De
werken
in ons
nieuwe
ﬁliaal te beginnen
Stabroek aan
Vanaf
juni 2022
zullen
de werken
zijn
We hopen
met de beste
het afgerond!
nieuwe Sereni
– filiaalerteuStabroek.
zorgen
te kunnen
zoals
ditmet de
We hopen
u vanafomringen,
midden juli
ook we
daar
reeds
vanuit
onze ﬁomringen,
lialen te Berendrecht
beste doen
zorgen
te kunnen
zoals we dit
reeds
doen vanuit onze filialen te Berendrecht
en
Kapellen.
en Kapellen.

Wenestelen
nestelenons
onsin
in de
de Pop-up
Pop-up bakkerij
bakkerij van
van
We
Wouters(die
(dienaar
naarde
deoverkant
overkantvan
van de
de straat
straat is
Wouters
verhuist) --naast
naast Slagerij
Slagerij De
De Laet
verhuisd)
Laet –– Dorpsstraat
Dorpsstraat 52.
52.

acquisitie niet op prijs gesteld.

JVM Afbouw
+31 6 20 63 94 39 | info@jvmafbouw.nl | www.jvmafbouw.nl
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Sereni | Kapellen

Kapellen
Kapellen

Sereni | De Polder

87 87
Berendrecht
Berendrecht Monnikenhofstraat
Monnikenhofstraat
Zandweg 1
Zandweg
1
Stabroek 1
Stabroek
Dorpsstraat
52 /bus
Dorpsstraat
52/bus
1 1

Kapelsestraat
Kapelsestraat
2020

Ze zijn er weer!

Zeeuwse mosselen

Restorative Yoga & Breathing

with a basic of yin yoga

Elke dinsdag- en
woensdagavond om 19u45
Yoga in Wuustwezel

De zomer is weer bijna voorbij.
Kom lekker nazomeren met
Zeeuwse mosselen!
Topmosselen
• natuur
• look/lookroom
• witte wijn
• Thaise curry
• ‘t Koetshuis
(kreeftenbisque, tomaat en
garnaaltjes)

"Anybody can breathe;
therefore anybody can practice Yoga"
Hope to see you on the mat someday!
Lieve groet,
Margo

Inschrijven kan via mijn website www.margorossen.be
Voor info en/of vragen aarzel niet me te bellen: 0496717281

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

www.margorossen.be
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Yoga-Selfcare-Intuitive support
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Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Ons vakmanschap
staat garant voor
succes!
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Doornenlaan 18, Kapellen | winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90 | 0478 76 84 08 | www.winkeler.be
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Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt
en daarom creëerde S-senz een gezellige,
luxueuze en vertrouwde omgeving.

MEN
ZUNDERT

GEZELLIG, VERTROUWD
EN MET AANDACHT

S-Senz werkt volgens een complementaire aanpak om je op weg te helpen
naar een gezonde levensstijl, waarbij de combinatie van voeding, beweging,
S-Senz werkt volgens
een mindset
complementaire
aanpak
om je op weg te helpen naar
zelfzorg/verzorging
en een positieve
jou helpen om je
fit en sterk
eenDe
gezonde
waarbij
de combinatie
te voelen.
effecten vanlevensstijl,
gezonde voeding
en een juiste
levensstijl straal van voeding, beweging,
je uit naar buiten. Onze missie:
de meest
stralende,
fitte en sterke
van om je fit en sterk te voelen.
zelfzorg/verzorging
en een
positieve
mindset
jouversie
helpen
jezelf worden!

Lor

gratis

gratis

-€10

proefsessie BodySculptor figuurcorrectie t.w.v. €60

Intake Pro 10
Body Analyse
t.w.v. €45

op 1 behandeling
naar keuze

MEDISCH TOESTEL, ZORGT
VOOR CENTIMETERVERLIES,
VETAFBRAAK, STRAKKE HUID

GEWICHTSVERLIES MET
HET EIWITRIJKE DIEET
VAN PRO10 PHARMA

LICHAAMSMASSAGE,
VOETREFLEXOLOGIE,
BODYSCULPTOR

* Actie geldig bij afgifte bon t.m 31/12/2022 I Niet cumuleerbaar met andere acties I 1 bon per klant

S-Senz | Greet Jacobs I Schanker 20 I 2910 Essen
T. +32 (0)465 048 337 I info@s-senz.be I www.s-senz.be
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HANAÉ SCHOONHEIDSINSTITUUT
Bij Hanaé kiezen we voor kwaliteitsvolle producten en
behandelingen die ook effectief doen wat ze beloven. Graag
help ik jou stralen met een gezonde huid.

Joba Interiors

Ontdek de multiface pro behandeling.
Met deze aangename en zachte
behandeling werken we dieper in
de huid. Geschikt voor elke huid.
Het resultaat: liftend – zuiverend –
hydratatieboost – anti-aging. Kom
deze verzorging ervaren.
Hanaé Schoonheidsinstituut | Koninglaan 29, 2920 Kalmthout | 0498 14 63 29 | info@hanae.be | www.hanae.be

Nagelstudio Elia is hét adres voor prachtige gelnagels en gellak.
Ook kunnen zowel dames als heren in de salon terecht voor mooie
verzorgde voeten, verzorging van het gelaat en ontharingen.

Voeten waarmee je

gezien wilt worden
Dr J. Goossenaertsstraat 27, Kalmthout
0032 478 43 69 08 | www.nagelstudioelia.be

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

Wij zijn een cadeau-/webwinkel
met leuke en betaalbare
woonaccessoires. Alles wordt uit
voorraad geleverd.
Bestel online en laat het
thuisbezorgen
of haal het op aan huis!

ALTIJD OPEN OP AFSPRAAK!
10% KORTING OP DE HELE COLLECTIE

Veldstraat 11, Zundert
+31 6 460 569 43
www.jobainteriors.nl

U bent uiteraard ook altijd
welkom in onze showroom!
+31 6 460 569 43.
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Vo� al je
bakplezier!

B&B Keukenhof,
zeer veelzijdig!

De leukste bakcadeau’s
vind je op:
WWW.CAKEXCLUSIVE.BE

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

VANAF MAAT
44 TOT EN MET 56

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten
en magneetsieraden van Energetix.
• Een plek om je te laten masseren met wellnessmagneten (Energetix).
• Een ruimte die beschikbaar is voor een besloten ontbijt,
lunch of borrel (bij mooi weer eventueel in de tuin).
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem gerust eens
contact op met gastvrouw Hellen. Altijd bereid om met u
mee te denken. Voor u, uw gasten of wanneer u zelf
verdeler wilt worden van Energetix.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

Heilig Bloedlaan 265, Hoogstraten
+32 3 314 11 40
info@kalisto-kleding.be
kalistokleding
kalisto.kleding
www.kalisto-kleding.be
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

WIJ ZIJN GESTART MET DE
HERFSTCOLLECTIE!

MODE VOOR
DAMES

BAKBENODIGDHEDEN EN ALLE TAARTEN
OP MAAT ZIJN TE BESTELLEN

w w w. c a k e x c l u s i v e . b e

VANAF MAAT 44

OPENDEURDAGEN
VRIJDAG 16 SEPTEMBER:
ZATERDAG 17 SEPTEMBER:
ZONDAG 18 SEPTEMBER:

B&B Keukenhof
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel
+ 32 (0) 479 339 356
keukenhof@keuken.com | www.keukenhof.be
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10.00 -17.00 UUR
10.00 -17.00 UUR
10.00 -17.00 UUR

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel 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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Groep Alpha - opgericht in 1992 groeide uit tot een makelaarskantoor
met vier gekwaliﬁceerde medewerkers.
Het kantoor streeft naar een
langetermijnrelatie met de klanten
waar kwaliteit, professionaliteit
& service centraal staan.

Wees uniek en creëer het zelf
op ambachtelijke wijze!

Wij lossen het
voor u op!

Wil je graag eens zelf met leder aan de slag gaan, op
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar qualitytime
met vriendinnen, zussen of collega’s? Heb je behoefte
aan me-time?
NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE:

WWW.ARTISTIKI.BE
Workshops lederbewerking:
•
•
•
•

Workshops lederen tas maken
Korte workshops: kennismaking met lederbewerking
Workshop sneakers
Cursus carven en toolen van tuigleer

NIEUWBOUW & RENOVATIE | ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN | DOMOTICA | AUTOMATISERINGEN | VIDEO- EN
PARLEFONIE | VERLICHTING | BETONBORINGEN

Pastorijdreef 7, 2920 Kalmthout, Belgium | +32472375838
info@andriessenelektro.be | www.andriessenelektro.be

Onze service als onafhankelijk makelaar:
Bij elke nieuwe inschrijving van een auto en de daaraan
gekoppelde verzekering krijgt u gratis de voorplaat voor
uw wagen (t.w.v. €18).

analyse van uw behoeften
■ vergelijking van de verzekeringsmarkt zowel op
niveau van premie als voorwaarden en dekkingen
■ onderhandelen met verzekeraars voor eventuele
bijkomende kortingen
■ bezorgen van een gepersonaliseerde offerte
■ bespreking incl. uitleg over de algemene
voorwaarden en de persoonlijke vragen
■ persoonlijke bijstand bij schade alsook lossen wij
uw problemen en vragen op
■

Service aan huis is uiteraard mogelijk, en wij
beschikken over alle moderne middelen om een
persoonlijke service aan te bieden.
Indien u graag een doorlichting wenst van uw
verzekeringsdossier, surf dan even naar onze website of
contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en offerte.

Úw verzekeringsmakelaar
VOLG ONS OOK OP:
Noordeneind 2A, 2910 Essen | 0032-4-99124403
info@artistiki.be | www.artistiki.be
BE 0651.552.859

Groep Alpha
Bisschoppenhoﬂaan 305, 2100 Deurne
03 326 43 46 | contact@groep-alpha.com
www.groep-alpha.com
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Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00

Van cosmetische behandeling
tot complete gebitsrenovatie
Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn?
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag
verder. Hier werken specialisten op verschillende
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde,
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen.
Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De
specialist kan adviseren over de beste ingreep of
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond
en mooi te maken, onder andere met protheses,
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.
Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag
mee over een passende oplossing. Samen met jou
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte
verrassingen komt te staan.
Wil je je als reguliere patiënt
inschrijven voor je normale
check-ups, dan kan dat ook
bij CDC.

Hoe gezond is
jouw tandvlees?
T est het hier

Jouw lach, onze passie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek,
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

Ontstoken tandvlees?

Wist je dat...
CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Kom altijd in actie!
Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse,
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van
tandenstokers, ragers en/of ﬂosdraad tussen de tanden en
kiezen te voorkomen.

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het
tandvlees.

Ontstoken tandvlees voorkomen

Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis.
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne
erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld
door het verkeerd of zelfs laks omgaan met
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit
tweemaal per dag te poetsen, minstens een
half uur na de maaltijd en voor het slapen
gaan. Het liefst met een zachte elektrische
tandenborstel. Ook de reiniging met
tandenstokers, ragers of ﬂossdraad is
dagelijks nodig om tussen de tanden te
reinigen.
Het is heel belangrijk om minimaal
twee keer per jaar naar de tandarts
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker

Parodontitis

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan
genezing!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

BRUIST/RECEPT

Franse ovenschotel
met aardappel

Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten.
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt
in met knoﬂook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt
tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.
6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)
INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knoﬂook
1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche
1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper
versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter
2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knoﬂook zachtjes aan de kook. Af
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de
pan.
Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.
Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.
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Vakantie voorbij? Blijf
stressvrij! Na zo’n ontspannen
break wil je dat vakantiegevoel
natuurlijk zo lang mogelijk
vasthouden. Ook als je weer
aan het werk moet. Het
geheim? Rustig opstarten en
probeer de relaxte sfeer vast
te houden, bijvoorbeeld met
deze bruisende puzzels.
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Maak kans op

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

1 jaar
abonnement
op Bruist

Nooit meer een lege telefoon,
want met de kleine, ecofriendly
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een
van de bekende inleverpunten.

Wil jij iedere maand twee edities
naar keuze van het leukste magazine
van België in je brievenbus
ontvangen? Los de puzzel op en
lees alles over onze bruisende
ondernemers. Daarnaast geniet je van
exclusieve acties, aanbiedingen en
kortingen. Veel leesplezier.

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
8
2
4
4
6
8
6
1

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Y'frisse start'. T
De oplossing van vorige maand was duiken.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.
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lezen
editie
bruist
prijs

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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magazine
gratis
content
prijzen

o
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o
s
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k
e
q

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober de
oplossing in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be

PUZZELPAGINA

Maak kans op een
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www.vanmossel.be

