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VOORWOORD/AUGUSTUS

Geen tijd voor een (korte) zomerbreak? Dan kan yoga een uitkomst 
bieden om toch wat ontspanning en rust te creëren in jouw drukke 
leven. Helemaal als je je bedenkt dat we tegenwoordig in één week 
net zoveel prikkels te verwerken krijgen als onze voorouders in hun 
hele leven. Hoe je dan het best met yoga kunt beginnen? Daar 
vertellen we je verderop in dit magazine meer over.

Ontspannen kan natuurlijk op nog veel meer manieren. Het juiste 
moment om te ontspannen is weliswaar wanneer je er geen tijd voor 
hebt, maar tijd kun je ook maken, wordt weleens beweerd. Creëer 
alleen al even een momentje van rust voor jezelf door je ergens op een 
heerlijk plekje te nestelen met dit magazine. We vertellen je namelijk 
niet alleen meer over yoga, maar spraken ook met ondernemers als 
Levengewicht en De Belhamel die op hun eigen bruisende wijze de 
zomer door komen.

Dus neem een Bruist-break, relax en geniet!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

De zomervakantie is inmiddels in het hele land aangebroken. 
Maar terwijl er heel veel mensen genieten van een welverdiende 
vakantie, zijn er ook nog steeds meer dan genoeg die ook tijdens 
de zomermaanden keihard doorwerken. En dat terwijl de zomer
juist zo’n fijne tijd is om even helemaal tot rust te komen.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fi jne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fi jn om eventueel een fl esje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? Op de website van Nederland Bruist 
vind je gegarandeerd een yogastudio in jouw regio.

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

BRUIST/BODY&MIND
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RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN
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Op zoek naar een leuke locatie 
voor een compleet dagje uit? 
Zoek dan niet verder. Jong en 
oud vermaken zich prima bij 
recreatieparadijs De Belhamel in 
Lage Zwaluwe.

UITGEBREID AANBOD
Wat ooit boerenland was, is in de loop der 
jaren door Corné Bossers en zijn vrouw Ria 
omgetoverd tot een enorm recreatieparadijs. 
“We begonnen in 2002 met alleen een 
speelparadijs en zijn in de loop der jaren 
uitgegroeid tot de huidige omvang.” 
Inmiddels vind je op het terrein van maar 
liefst 2.200 m2 indoor en 30.000 m2 outdoor 

Bedrijfsleidster 
Bibi Bossers

Het leukste recreatieparadijs  
                          van Nederland

“VOOR EEN 
COMPLEET 
DAGJE UIT”

Het leukste recreatieparadijs  
                          van Nederland

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaren: Corné, Ria en Daniel Bossers
Brugdam 17 Lage Zwaluwe 
0168-481341  |  www.de-belhamel.nl

behalve het speelparadijs ook een natuurspeeltuin, een 
indoor klimbos om heerlijk te survivallen, een bowling-
baan, een bamboepiramidebouw, de mogelijkheid tot 
pijl-en-boog schieten en nog veel meer. “En dan hebben 
we nog steeds plannen om verder uit te breiden.”

VOOR IEDEREEN
“Jong en oud vermaken zich prima bij De Belhamel. 
Daardoor zijn we niet alleen het perfecte adres voor 
kinderfeestjes, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijfsuitjes 
en familieuitjes. Voor elk gezelschap hebben we wel een 
arrangement op maat, zelfs ballonvaarten behoren tot 

HEB JE DUS EEN FEESTJE TE VIEREN OF 
GEWOON ZIN IN EEN COMPLEET DAGJE UIT? 
INFORMEER DAN ZEKER EENS 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!”

de mogelijkheden. En om er echt een complete dag uit van te 
kunnen maken, werken we ook samen met bedrijven hier in de 
omgeving. We hebben een drietal huifkarren staan waarmee we 
groepen tot zo’n honderd personen van de ene locatie naar de 
andere kunnen vervoeren.”

ONDERSCHEIDEND
“Ons concept op zich maakt ons al bijzonder, net als de 
prachtige ligging in de polder. Daarnaast onderscheiden we 
ons ook door ons horecaconcept. Bij De Belhamel word je 
gewoon aan tafel bediend en ook barbecuen en gourmetten 
behoort hier tot de mogelijkheden. 

De Belhamel 
staat TE KOOP!

Interesse?
Neem contact
met ons op.
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 

ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Koele

EEN MIX UIT MILAAN EN TURIJN
Heerlijk voor een zomerse avond: de cocktail 

‘Milano-Torino’. Deze cocktail is laag in alcohol 
en dankt de naam aan een mix van Campari uit 

Milaan en Martini uit Turijn. Met de producten 
van Leopold Vienna heb je de juiste tools 

in huis om deze cocktail te maken. 
Leopold Vienna, Bar Collectie, vanaf € 3,95

www.leopold-vienna.nl 

Zomerse
glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 

Of stuur je gegevens

SLAAP ZACHT 
Wanneer de zomerse temperaturen een aantal 
dagen aanhouden, kun je de warmte in huis moeilijk 
kwijt. Dit kan voor slapeloze nachten zorgen.
Solis heeft de oplossing: de Easy Breezy is de 
stilste ventilator voor in de slaapkamer en zorgt 
voor een verkoelende nachtrust. Goodnight! 
Solis, Easy Breezy, € 139,90
www.solis.com/likeapro

Maak kans op een
Traditional Afternoon Tea
t.w.v. € 23,50 p.p.
Een uitgebreide theeselectie 

van Betjeman & Barton

met verschillende sweets 

en savouries inclusief 

een soepje van de dag

bij De Theeschenkerij 

in Heemstede.

dagen

MORNING JUICE
Een zonnige ochtend thuis: tuindeuren open, muziekje 

op de achtergrond, krantje, ontbijtje en een verse juice! 
Dat is toch een ultiem geluksmoment? De dubbele sapkegel 

van de Solis Citrus Press Pro zorgt ervoor dat je niet 
alleen sinaasappels, maar ook alle andere citrusvruchten 

probleemloos verwerkt. Heerlijk verfrissend! 
Solis, Citrus Press Pro, € 249,90

www.solis.com/likeapro

MUNTTHEE LEKKER VERFRISSEND 
Op een warme zomerse dag werkt muntthee als verfrissende dorstlesser. 
Zet voor jezelf - en/of vrienden - een grote pot. Hoe toepasselijk is 
deze mintgroene theepot? De Duet® Bella Ronde van Bredemeijer® is 
een echte klassieker: dubbelwandig, elegante 
vorm en (niet onbelangrijk) 
deze theepot schenkt 
zonder druppelen. 
Bredemeijer®, 
Duet® Bella Ronde 
mintgroen, 1,2 liter, € 109,95
www.bredemeijer.nl

Zomerse
SHOPPING/NEWS

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

Maak kans op een Princess Grenada kofferset t.w.v. € 169,99Een sportieve, trendy en lichtgewichtkoffer in de kleur blauw.
Vervaardigd uit ABS met shark skin,dit helpt beschadigingen aan 
je koffer te voorkomen.
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win
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Vervaardigd uit ABS met shark skin,dit helpt beschadigingen aan 
je koffer te voorkomen.
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win
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 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!
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Heerlijk, vakantie: geen wekker, geen zeurende baas en geen 
huishoudelijke klusjes. En natuurlijk betekent vakantie ook 
lekker eten en drinken. Veel mensen komen echter terug met 
ongewenste souvenirs: vakantiekilo’s. Toch is dat niet nodig: 
met deze tips kom je stralend, fit en zonder extra kilo’s terug.

COLUMN/GINA VAN ZUNDERT

Cimbaalhof 34, Etten-Leur  |  06 24204408  |  www.levengewicht.nl

Vakantiekilo’s zijn geen leuke souvenirs...

TIP 1: Slim ontbijten
Bij het ontbijtbuffet kies je één lekkernij uit, het lekkerste dat je kunt vinden. 
Voor de rest kies je fruit, yoghurt, muesli, magere vleeswaren en volkoren 
brood of toast. Dit zorgt ervoor dat je langer gevuld blijft. 

TIP 2: Tussendoortjes meenemen
Als je zelf lekkere tussendoortjes meeneemt, zoals fruit, noten, wraps of 
broodjes, kun je verleidingen onderweg makkelijker weerstaan.

TIP 3: Beweeg!
Doe mee aan het beachvolleytoernooi. Trek wat baantjes in het zwembad. 
Maak een strandwandeling of verken de omgeving op de fiets. 

TIP 4: Weet wat je drinkt!
Drankjes bevatten meer calorieën dan je denkt. Alcohol zorgt bovendien  
voor meer trek, waardoor het daar vaak niet bij blijft... Geniet af en toe  
van je favoriete drank, maar kies vaker voor water of light frisdrank!

Heb je behoefte

aan advies over jouw 

persoonlijke situatie, 

maak dan een afspraak 

voor een gratis 

kennismakings-

gesprek.

Hartelijke gro
eten,

  Gina
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Wimperlifting bij
PinkDiamond

Winkelcentrum 47
Etten-Leur
06-10885666
076-7370132
www.pinkdiamondsalon.nl

Wimperlifting van LVL Lashes is een behandeling 
van de eigen wimpers, zonder valse wimpers aan 
te brengen. De wimpers worden gelift door siliconen 
pads, hierbij worden mascara en een wimperkrultang 
overbodig. LVL Lashes  is toepasbaar op alle  wimper-
soorten, zowel korte als lange wimpers. Met de 
LVL-techniek worden de wimpers verlengd, om een  
sprekende blik te krijgen.

Voordelen wimperlifting
• zichtbaar resultaat van
 6 tot 9 weken. 
• Voelt licht en heeft een 

natuurlijke uitstraling.
• Ogen lijken groter.
• Niet schadelijk voor de 

natuurlijke wimpers.
• Mascara aanbrengen niet 

meer nodig, mag wel.
• Bestendig tegen water, 

douchen, zweten, tranen, zwemmen en slapen.
• Na de lifting weinig onderhoud, dus zorgeloos genieten 

van mooi gekrulde wimpers.

Winkelcentrum 47

Mascara en een wmperkrultang 
worden overbodig!

 Schepens Autoschade biedt 

ONE STOP SHOP

Schepens Autoschade is al ruim 50 jaar een 
begrip in de regio. Addy Schepens kreeg het vak 
met de paplepel ingegoten en groeide als 
vanzelfsprekend mee in het familiebedrijf, 
dat zijn opa en zijn vader ooit begonnen. 
De kleinschaligheid en de persoonlijke service 
vormen anno 2018 nog steeds de grote kracht 
van Schepens Autoschade.van Schepens Autoschade.

Schepens Autoschade
Lijsterstraat 16 Sint Willebrord  |  0165 38 28 39
info@schepensautoschade.nl
www.schepensautoschade.nl



Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722 | sales@christan-timmerwerk.nl Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722 | sales@christan-timmerwerk.nl 

  VOOR TRAPRENOVATIE
  ZIT JE BIJ ONS GOED!

www.christan-traprenovatie.nl





Vakmanschap

Ruime ervaring

Familiebedrijf

12 jaar garantie

Gratis adviesgesprek

Vele kleuren

Topkwaliteit

CBW Erkend




 

15



Samen met Mires en dochter Sanne geven we onze 
klanten graag een goed advies en staan we voor ze 
klaar met hapje en drankje.

Voor de mooiste en leukste kleding, 
accessoires en nog veel meer!

Maak nu kennis met de nieuwste modetrends tijdens 
onze modeshow. Prachtige merken in combinatie met 
tas en schoen om het plaatje compleet te maken.tas en schoen om het plaatje compleet te maken.

8 september
MODESHOW

Voor meer info
bekijk onze website of 

Facebookpagina

Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl



DITJES/DATJES

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.

Samen met Mires en dochter Sanne geven we onze 
klanten graag een goed advies en staan we voor ze 
klaar met hapje en drankje.

Voor de mooiste en leukste kleding, 
accessoires en nog veel meer!

Maak nu kennis met de nieuwste modetrends tijdens 
onze modeshow. Prachtige merken in combinatie met 
tas en schoen om het plaatje compleet te maken.

8 september
MODESHOW

Voor meer info
bekijk onze website of 

Facebookpagina

Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl
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Het Open Huis Designcenter  
Newtonweg 18 |  Gorinchem |  T:  0183 218 008 |  info@next-outdoor.nl

next-outdoor.nl

 
BOREK • MAX&LUUK • MINOTTI • B&B ITALIA •  KETTAL

BOR 180102 09 NEXT OUTDOOR 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:40
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New Target Vision biedt:
• Een Basis Scan voor uw bedrijf
• Een praktisch advies op maat, over o.a.:
  Organisatorische aspecten
  Technische aspecten
   Verwerkingsregister
   Personeel en klanten
• Concrete acties voor uw bedrijf 
   om aan de eisen te voldoen
•  ‘AVG Certificaat’

aan de slag ermee!
Vaste prijzen:
• Ondernemingen/organisaties 
  zonder personeel: € 395 excl. btw
• Ondernemingen/organisaties 
  tot 15 medewerkers: € 575 excl. btw
• Andere situaties: maatwerk vaste prijzen na intake
• Jaarlijks onderhoud mogelijk

New Target Vision biedt:

aan de slag ermee!
Vaste prijzen:

15
JAAR

Interesse?
• Stuur een email aan advies@newtargetvision.com en vraag de Basis Scan direct aan!
• Of kijk op www.newtargetvision.com 
  en vraag het aan via het contactformulier.

aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!



Schaam jij je voor je voeten? 

Beukenlaan 47, Zundert
06-45428720
info@voetenpraktijkzundert.nl

WWW.VOETENPRAKTIJKZUNDERT.NL

Onderzoek wijst uit dat meer 
dan de helft van de mensen 

zich weleens schaamt voor zijn 
of haar voeten. Een op de vijf 

durft zelfs zijn of haar blote 
voeten niet te laten zien. 

Dat kan zijn door eelt en schimmelnagels, ze mijden de zee, het strand en 
het zwembad. Vaak is dit een enorme last voor deze mensen en een forse 
inbreuk op hun sociale leven. Deze voetschaamte heeft een negatieve 
invloed op het zelfvertrouwen van bijna 3,5 miljoen Nederlanders. Daarom 
start ProVoet, de Brancheorganisatie voor de Pedicure, een unieke 
campagne met als thema ‘Schaam jij je voor je voeten?’. Schaam je niet en 
zet deze zomer de eerste stap naar het zorgeloos tonen van jouw voeten.  

Minder schaamte, meer plezier?
Voetschaamte is een probleem met een eenvoudige oplossing. Het is 
zomer, uw schoenen kunnen uit. Maar eelt, schimmelnagels, ingroeiende 
teennagels en ander ongemak weerhoud u ervan uw slippers aan te doen? 
Deze voetschaamte heeft een negatieve invloed op uw zelfvertrouwen? 

Gelukkig is er een oplossing. Als medisch 
pedicure van Provoet weet ik elk voetprobleem 
professioneel en snel te behandelen. Dus plan 
(online) een gratis voetencheck! 

Laat de zomer maar komen,  
laat je voeten maar zien!

Anjo Braspenning

COLUMN/VOETENPRAKTIJK ZUNDERT



BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

Jazz in de Gracht
17 t/m 19 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op de 
grachten van Den Haag.

Ballonfi ësta Barneveld
22 t/m 25 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
23 t/m 26 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
24 t/m 26 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
29 augustus t/m 1 september
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian 
(Jane Fonda) geniet van haar leven als 
eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) 
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren 
geleden. En het huwelijk van Carol (Mary 
Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van 
de vier hartsvriendinnen zal nooit meer 
hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey 
in hun boekenclub lezen. Door nieuwe 
romances inspireren ze elkaar aan een nieuw 
hoofdstuk van hun leven te beginnen. 
Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu 
toe... Book Club gaat op 23 augustus in 
première.

FILMPJE KIJKEN
BOOK CLUB

BOEKJE LEZEN MAREIKE KRÜGEL
ZIE ME STAAN VAN MAREIKE KRÜGEL is 
een roman voor iedere vrouw die weleens 
verzucht of dit nou alles is. Wat moet je 
doen als je een knobbeltje in je borst vindt. 
Katharina wil nog graag één normaal 
weekend met haar gezin doorbrengen 
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
een of andere manier is niets meer 
gewoon. Het helpt ook niet dat haar man 
dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje 
niet naar huis komt. Katharina besluit 
iemand anders in vertrouwen te nemen. 
Wat begon als een gewone dag, eindigt in 
een emotioneel crescendo. 
ZIE ME STAAN van MAREIKE KRÜGEL 
is nu te koop voor € 18,99 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag geslotenOpen: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag gesloten

Plissé ShuttersShutters

Iets bijzonders 
voor de ramen?
Zoek niet langer!
 

20% 
KORTING

HOUTEN 
BLINDS
HOUTEN 
BLINDS

Wij hebben kijk op gordijnen, raamdecoratie en 
vloeren. Om een goed advies te geven kan dat 
het beste bij u thuis. Zo kunnen we uw stijl en 
smaak beter ervaren. 

De inrichting en het kleurgebruik in uw woning 
zijn ook van belang om een goed advies te 
kunnen geven. U hoeft niets zelf in te meten, 
dit doen wij. 

Ontzorgen van A tot Z is één van onze krachten.

Kwaliteit tegen een scherpe prijs!

Plissé
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voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
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is nu te koop voor € 18,99
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Waldhoornlaan 77, Etten-Leur  |  06-16010262
longbridgetattoo@ziggo.nl  |  www.longbridgetattoo.nl

Kwaliteit, gastvrijheid en een persoonlijke 
benadering voor een betaalbaar tarief

www.cynthetica.nl

Jochems Roemstraat 30, Sint Willebrord  |  info@cynthetica.nl  |  06-48637087

Bij Cynthetica Beauty 
klopt alles tot in de kleinste details

Gespecialiseerd in:  
• pincementsmassage • shiatsu massage • acnebehandeling



Na 20 jaar heb ik mijn winkel 
Pretty4U, waar we een mix hadden 
van kleding en interieur, overgedragen 
aan een nieuwe eigenaar.
Ik ben een nieuwe weg ingeslagen
en me volledig gaan focussen op 
interieur onder de naam Colinda 
Timmers Interior Design.  
Aan huis heb ik een showroom 
en kantoor. Hier ontvangen we 
gasten en ontwerpen we de mooiste 
interieurs. We ontwerpen en leveren 
aan particulieren, bedrijven en 
zorginstellingen.

We vinden het heerlijk om ons te verdiepen in de klant en daar het juiste aan 
toe te voegen, zodat we samen tot een prachtig resultaat komen. Naast alle 
prachtige merken hebben we ook fabrikanten die alles op maat maken. 

We kunnen een complete inrichting verzorgen van 3D-ontwerpen tot en 
met vloer, keuken, badkamer, meubels, stoffering en alle accessoires.

Keijser & Co
Hofstede Raanhuis

Prades
Aristide

Daan de Vaan
Notre Monde

Luux
Claudi
Seletti
Elitis

Duran
Arte

Mrs Me
By Boo
Zuiver

Light en Living
Pot en Vaas

Slagveld 39, Etten-Leur
+31 615058050

www.colindatimmers.nl

---  Kijk voor projecten op www.colindatimmers.nl  ---

25



Te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: I
ng

rid
 B

ur
ge

r f
or

 c
ol

or
st

or
ie

s.
nl

1. Terracotta Sun Protect van Guerlain, € 42,-  www.guerlain.nl  
2. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl 

3. Festivaltasje Oslo, € 17,99  www.nice-2-have-shop.nl 
4. Doosje gekleurde pleisters van Hansaplast, € 2,79  www.hansaplast.nl

5. Hervulbare drinkfl es van Marie Stella Maris, € 29,-  www.marie-stella-maris.com

5

4

2

1

3

Festival

BEAUTY/NEWS

Ga je deze zomer nog een festival 
bezoeken? Get festival ready met de 
leukste fashion & beauty items!

6. Monsieur Big Waterproof mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  
  7. Endavor Hat van Barts, € 49,99  www.barts.eu 
8. Lippenbalsem van Eos, € 5,99  www.douglas.nl 

9. nail & cuticle tattoos van essence, € 1,99  www.essence.eu
10. Slipper Lenny Unity van Ipanema € 59,99  www.ipanema-slippers.nl

9

10

8

6 7

Festival
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06-52 42 72 31 | info@athomeandheart.nl
www.athomeandheart.nl
www.facebook.com/athomeandheart

Energetix magneetsieraden en wellness

Dé Totaaladviseur

BNR ACCOUNTANTS & ADVISEURS
Valeriuslaan 49, Roosendaal

0165-578333  |  www.bnr-groep.nl

BNR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Hoe selecteert u de juiste boekhoudsoftware voor uw bedrijf? Op basis van uw fi nanciële processen 
én wensen ten aanzien van informatievoorziening geven wij u een advies dat past binnen uw budget. 

Door onze ruime ervaring kennen wij immers de functionaliteiten 
van nagenoeg ieder boekhoudpakket. 
Voor vrijblijvend advies kunt u een 
e-mail sturen naar advies@bnr-groep.nl

52 42 72 31 | info@athomeandheart.nl

Energetix magneetsieraden en wellness

en ontvang als gastvrouw/heer een 
aantrekkelijke korting en mini 
magneetmassage

Boek nu een 
Energetix party 

RvGTuinen  |  Dreef 103, Etten-Leur  |  06-48113046
 info@rvgtuinen.nl  |  www.rvgtuinen.nl

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

GRONDVERBETERING

BOOMVERZORGING

TUINRENOVATIE  

TUINCONSTRUCTIES

We helpen  
u graag!  

Maak snel een 
afspraak!



Unique Training 
by Gera rd 

staat voor de beste begeleiding in 
Personal Training

 
Dit in een private gym waar we gaan 
voor blijvend resultaat. Hierbij is ook 

Duo Personal Training mogelijk.

0653285671  |  WWW.UNIQUETRAINING.NL

New is BBB 
Personal Training:
personal training 100% gericht op 

buik, billen en benen.

Unique Training by Gerard

Ginnekenmarkt 8, Breda  |  076-7370220
WWW.RINGSSUITS.NL

- Het beste van twee werelden -

Maatwerk in TROUWRINGEN
& TROUWPAKKEN



Kalmthoutse Steenweg 112  |  2990 Wuustwezel  |  03/669.71.16  |  www.detuinvaneden.com

Ook mooie keus in binnenmeubelen, decoraties, geschenken en verlichting

-10%

-30%

-50%

-20%

-40%

-60%

-70%

JAARLIJKSE OPRUIMING 
TUINMEUBELEN

Superkoopkes!

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl

Ga voor een frisse adem,
een gezonde mond,  
gezond tandvlees 
en schone tanden
regelmatig naar
de mondhygiëniste!

Wil jij een leven lang
          een gezonde mond?

Esther
     Jaspers

Wil jij ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340



Kalmthoutse Steenweg 112  |  2990 Wuustwezel  |  03/669.71.16  |  www.detuinvaneden.com

Ook mooie keus in binnenmeubelen, decoraties, geschenken en verlichting

-10%

-30%

-50%

-20%

-40%

-60%

-70%

JAARLIJKSE OPRUIMING 
TUINMEUBELEN

Superkoopkes!
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ZUNDERT e.o.

6 t/m 10 augustus
Wandelvierdaagse Achtmaal
Wisselende startlocaties bij horeca 
Achtmaal
www.wandelcomite-achtmaal.nl

8 augustus
Wielerronde van Zundert
Centrum van Zundert 
www.rondevanzundert.nl

4 augustus
Open dag Akkermolen
Akkermolenweg, Zundert

4 augustus
Boerendag Rijsbergen
Het boerenleven van 60 jaar 
geleden komt elk jaar in Rijsbergen 
opnieuw tot leven.
www.boerendagrijsbergen.nl 
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5, 12,19 en 26 augustus
Openstelling Van Gogh kerkje 
Zundert
Geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
In het kerkje kunt u o.a. de brieven   
van Van Gogh lezen.   
Vincent van Goghplein 1, Zundert
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AUGUSTUS 2018

Kijk voor deze en meer 
activiteiten op de website 

van de VVV 
www.vvvzundert.nl

13 t/m 17 augustus
Kinder Vakantie Week 
Rijsbergen
Sportpark De Laguiten, Rijsbergen
www.kvwrijsbergen.nl

18 en 19 augustus
Rijsbergse Vliegerdagen
Tiggeltsestraat, Rijsbergen
www.rijsbergsevliegerdagen.nl

19 augustus
OpenTentendag Zundert
Van 10.00 uur tot 18.00 uur zijn 
alle tenten geopend voor het 
publiek
www.corsozundert.nl/
bezoek-de-bouw

25 augustus
Saradag Rijsbergen
www.saradagrijsbergen.nl

TOT EN MET
6 JANUARI 2019 
NIEUWE EXPOSITIE
IN HET VANGOGHHUIS
NAAR VAN GOGH
Een belevingsmuseum met 
audiotour en wisselende expositie 
met werken van kunstenaars die 
zich lieten inspireren door Van 
Gogh. 
Markt 26-27, Zundert 
www.vangoghhuis.com

30 augustus t/m
1 september
Corsotour Zundert
Een kijkje achter de schermen 
van het corso. O.a. een bezoek 
aan 2 corsotenten om de 
sfeer te proeven én om mee 
te helpen. Reserveren kan via 
www.corsozundert-tickets

2 &3 september 
Corso Zunder
De grootste dahliacorso ter 
wereld., centrum Zundert. 
www.corsozundert.nl 
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Tijdelijk (recreatieve) 
woonruimte nodig?

Diverse chalets
TE HUUR op camping
Fortduinen in Cromvoirt

Voor meer info 
bel 06-34590974 

of mail naar 
lea@nederlandbruist.nl
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Maak kans op:

50% korting 
op een kennismakingscursus van 

12 lesweken t.w.v. € 110,- voor 
1 persoon voor het cursusjaar 2018-2019.
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van Bergenplein 17, Etten-Leur
www.goetjaer.nl, 06-54775280
van Bergenplein 17, Etten-Leur
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