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       40 JAAR 
 

B.V.’S TE GAST TIJDENS VAKANTIESALON ANTWERPEN 
 
De kans is heel groot dat je ze tijdens de komende dagen in Antwerpen tegen het lijf loopt: 
zangeressen Kathleen Aerts, Luka en acteur Maarten Bosmans kun je ontmoeten tijdens de 
verjaardageditie van Vakantiesalon Antwerpen. Met het thema dans en muziek wordt Vakantiesalon 
Antwerpen dit jaar nog gezelliger voor de bezoekers. 
 
Kathleen Aerts, ooit lid van K3, verhuisde een paar jaar geleden naar Zuid-Afrika waar ze samen met 
haar echtgenoot een nieuw leven als reisorganisator startte. StievieWonderTours is de naam van de 
tour operator die bezoekers in Hal 4 vinden. Dat Kathleen het zingen nog niet verleerd heeft, bewijst 
ze tijdens openingsevent: op donderdag 25/01 brengt Kathleen vanaf 17u00 songs uit haar 
Afrikaanse repertoire. Ook op de andere dagen van het Vakantiesalon is Kathleen bij verschillende 
activiteiten te zien en te horen (http://bit.ly/2DTZ21J)  
 
Winnares van The Voice van Vlaanderen 2017 Luka Cruysberghs is op zaterdag 27/01 te gast op het 
Vakantiesalon van Antwerpen. Om 14u30 organiseert ze op het podium in Hal 4 een fanmoment 
waarbij één fan speciaal in de bloemetjes zal gezet worden. Na een korte performance begroet de 
zangeres tot 15u30 haar fans op de stand van Bij Landgenoten (hal 4/4413). 
 
Fans van de populaire VRT serie Thuis weten al dat acteur Maarten Bosmans weer op het scherm is. 
Voor de opnames pendelt hij tussen Tsjechië en ons land. Maarten is in Tsjechië actief bij Villa 
Gineta, een logies in de buurt van Praag. Wie daar alles wil over weten, kan dat bespreken op de 
stand van Villa Gineta in Hal 1. 
 
Andere bekende B&B uitbaters zijn Steve en Nancy die kijkers vorig seizoen bij één op het scherm 
gedurende lange tijd volgden in het programma La Vie en Rose van Annemie Struyf. Steve en Nancy 
baten ondertussen Le Parc des 4 Saisons uit en zijn te vinden op de stand van Logeren bij Belgen (Hal 
1/1403). 
 
Het Vakantiesalon van Antwerpen is de grootste reishappening in Vlaanderen en vindt van 
donderdag 25 tot en met zondag 28 januari 2018 plaats in de hallen van Antwerp Expo. Alle dagen 
van 10u00 tot 18u00, op donderdag tot 20u00. Gratis workshops en presentaties in de 
workshopruimte in Hal 2 en de bloggerszone in Hal 4. Optredens in Hal 4. 
 
Meer informatie over de beurs, het programma en voordelige ingangskaarten op www.vakantiesalon-
antwerpen.be  
 
Info voor de redactie: 
-Perscommunicatie Vakantiesalon Antwerpen: Erwin De Decker, 0475/49.10.20, 
erwin.dedecker@skynet.be   
-eerder gepubliceerde persmededelingen op www.vakantiesalon-antwerpen.be/pers  
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- Vakantiesalon Antwerpen is een organisatie van Conceptum Exhibitions N.V. 
Projectverantwoordelijken :  Christelle Fiore, 02/808.41.72, cfiore@conceptum.eu , Valérie Obbiet, 
02/808.41.81, vobbiet@conceptum.eu , Natasha Pierle, 02/808.41.65, npierle@conceptum.eu  
-Communicatieverantwoordelijke Conceptum: Marie-Sophie Van den Abeele, 02/808.41.61, 
mvandenabeele@conceptum.eu  
 
 
 
 

mailto:cfiore@conceptum.eu
mailto:vobbiet@conceptum.eu
mailto:npierle@conceptum.eu
mailto:mvandenabeele@conceptum.eu

