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BISTRO & BAR

Vincents is de plek om elkaar te ontmoeten 
of om gezellig bij te praten onder het 
genot van een lekker drankje en een 
heerlijke maaltijd. In Vincents bar & bistro 
kun je genieten van mooie gerechten, op 
ambachtelijke wijze bereid van pure en 
eerlijke producten uit de omgeving.

KOOK STUDIO

Ben je een liefhebber van koken dan 
is een bezoekje aan Vincents zeker de 
moeite waard! Onze keuken bestaat 
uit een kookstudio, naast de normale 
keuken. Onze kennis over (h)eerlijk eten 
delen wij graag met je! Dus kom snel 
een workshop volgen!

Kom gezellig langs bij Vincents Bistro & Bar en laat uw smaakpupillen verrassen 
door onze (h)eerlijke gerechten! Reserveer op onze website of bel 076 30 31 302

Markthof 1, Etten-Leur  |  076 30 31 302  |   www.vincents.nl



Vincents is gelegen in het gezellige centrum van Etten-Leur, het dorp 
waar Vincent van Gogh zich in 1881 liet registreren als kunstschilder. 
Onze prachtige, kleurrijke interieur weerspiegelt de authentieke sfeer 
van de tijd dat Van Gogh in Etten-Leur verbleef. Zijn passie voor kleur 
laten wij terugkomen in onze mooie gerechten en producten.

Vincents liefde voor lekker eten en kleur
Van buiten  is  Vincents, de Frans ogende bistro, zoals Vincent van Gogh deze schilderde op zijn 
schilderij 'Terras bij nacht'. Van binnen ontwikkelt Vincents zich tot meer dan een Franse bistro 
met verrukkelijk eten. De insteek van Vincents is de passie voor kleur, zoals Vincent van Gogh 
deze had. Deze is terug te vinden in het interieur, maar vooral in de gerechten. De combinatie 
van het gerecht en het servies maakt het nog smakelijker.
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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Marc Heijnen en 
Autobedrijf C.A. Oomen. Zij geven je maar al te graag een kijkje in 
hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.
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HAIRLOUNGE69/HAARTIPSHoe krijg je 
 volume in je haar?

Hairlounge 69  |  Oranjestraat 69, Rijsbergen  |  06 20457307 
Openingstijden: Ma 13.00 - 21.00 uur • Di 9.00 - 21.00 uur • Wo/Vr 9.00 - 18.00 uur • Za 8.00 - 14.00 uur

 www.hairlounge69.nl •        hairlounge69

In januari heb ik leuke trainingen gevolgd: hair up do's, bruidskapsels en de nieuwste 
trends van de boblijn. 

Houd de website en Facebook in de gaten voor de laatste nieuwtjes en trends. Ik zal 
regelmatig een nieuwe blog plaatsen met allerlei leuke dingen. 

Liefs Marcha

www.hairlounge69.nl

06 204 573 07
info@hairlounge69.nl Za 8.00 - 14.00 uur

Nieuwsgierig 
geworden?      

Bel dan 
06-20457307 voor 

een afspraak

• Toupage.

• Gebruik geen conditioner of haarmasker, 
dat verzwaart je haar.

• Kam je haar niet altijd in dezelfde 
scheiding.

• Gebruik een krultang of krulspelden om 
extra volume in je haar te krijgen. 

• Allereerst is het belangrijk om het juiste 
kapsel voor je haar te bepalen. Wat vaak 
wordt aangeraden bij mensen met lang, 
dun haar bijvoorbeeld om het haar op 
een lengte te knippen dan lijkt het voller. 

• Iedere dag je haar wassen is niet aan 
te raden omdat het de natuurlijke 
oliën in het haar verwijdert en je haar 
droog en broos aan gaat voelen. 

• Na het wassen van je haar kun je 
meer volume krijgen door het te 
föhnen. Het is belangrijk om je haar 
handdoek droog te maken voor je 
gaat föhnen, zo verminder je de 
haarbreuk.

• Föhn je haar op zijn kop. Let op dat je 
niet te heet föhnt anders krijg je pluis 
of klitterig haar.   
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Een badkamer moet een rustgevende omgeving zijn, zodat je de dag rustig 
kunt beginnen en na een dag hard werken heerlijk kunt ontspannen. Marc 
maakt het voor je! Hij is thuis in het ruime aanbod van tegels en bespreekt 
van tevoren graag met de klant hun wensen en/of ideeën. Die worden dan 
op de geplande datum tot uitvoer gebracht.

Maar niet alleen voor badkamers kun je bij Marc terecht, maar ook voor al 
het andere tegelwerk in huis, zoals woonkamervloeren, keukens, garages etc. 

Ook diverse klussen eromheen neemt hij mee in zijn werkzaam heden. 
Dus ook metselwerk, stucwerk zaamheden en klein timmerwerk. 

Voor het lood gieterswerk werkt hij 
samen met een gecertifi ceerd 
loodgieters bedrijf met wie hij de 
planning goed kan afstemmen.

Dus mocht hij je interesse 
gewekt hebben, aarzel dan 
niet, neem contact op met 
Marc en stel hem al je 
vragen.

Heijnen Metsel- en tegelwerken verzorgt al uw tegelwerk in huis. 
Maar ook voor metselwerk, stucwerkzaamheden en klein timmerwerk 
kun je bij Marc Heijnen terecht.

Eksterdonk 13, Sint-Willebrord  |  06 46036386  |   Heijnen metsel-en tegelwerk

samen met een gecertifi ceerd 
loodgieters bedrijf met wie hij de 
planning goed kan afstemmen.

Dus mocht hij je interesse 

kunt beginnen en na een dag hard werken heerlijk kunt ontspannen. Marc 
maakt het voor je! Hij is thuis in het ruime aanbod van tegels en bespreekt 
van tevoren graag met de klant hun wensen en/of ideeën. Die worden dan 
op de geplande datum tot uitvoer gebracht.

Maar niet alleen voor badkamers kun je bij Marc terecht, maar ook voor al 
het andere tegelwerk in huis, zoals woonkamervloeren, keukens, garages etc. 

Ook diverse klussen eromheen neemt hij mee in zijn werkzaam heden. 
Dus ook metselwerk, stucwerk zaamheden en klein timmerwerk. 

Marc Heijnen is in 2016 begonnen met zijn eigen bedrijf: Heijnen Metsel- en 
tegelwerken. Na 24 jaar vast dienstverband vond hij het tijd om zijn eigen weg 
te gaan. Hij wilde vooral op het gebied van tegelwerk zijn eigen ideeën graag 
overbrengen op de klant.

Marc maakt het voor je!
BRUISENDE/ZAKEN
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

Alle klanten gaan perfect 
geknipt en geschoren

én tevreden weer naar huis.
Probeer ook eens onze

eigen productenlijn:
Johnny Be Good

Shine Wax, Butter Clay
en Pomade op

waterbasis.

Alle klanten gaan perfect 

BEST
BARBER

IN TOWN

TIP

John's Barbershop - 06 15149589
Korona 11, Sint Willebrord - www.johnsbarbershop.nl

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAG
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COLUMN/HUIDTHERAPIE 

Rode vaatjes (couperose) zijn dunne, verwijde bloedvaatjes die je met name ziet op de 
wangen, neus of voorhoofd die op smalle, rode draadjes lijken. Vaak vinden we ze ontsierend 
en laten ze ons ouder lijken. 

www.instituutmarlotte.nl
info@instituutmarlotte.nl
De Heikant 6, Sprundel

0165-387081

Rode vaatjes, 
  flits en weg!

Bloedvaatjes regelen de temperatuurswisseling in het 
lichaam. Als we het warm hebben, verwijden ze en kan 
warmte naar buiten. Samen met transpiratievocht koelt 
het de huid op deze manier. Hebben we het koud dan 
vernauwen de bloedvaatjes zich en houden ze warmte 
vast. Als dit mechanisme verstoord raakt, verzwakt en 
verslapt het bindweefsel. Hierdoor ontstaat couperose. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer elasticiteit van het 

bindweefsel en de haarvaatjes afneemt. De haarvaatjes zetten uit en ze komen steeds 
moeilijker terug in de oorspronkelijke vorm, totdat ze verwijd blijven. 

Couperose is meestal erfelijk, maar kan ook verergeren door zonbeschadiging. De 
schadelijke zonnestralen breken bindweefsel af waardoor de adertjes verslappen. 

Er bestaan geen doeltreffende crèmes tegen bestaande couperose (echt niet). Wel 
kunnen kalmerende en ontstekingsremmende ingrediënten ervoor zorgen dat de 
roodheid wat minder opvalt. Maar rode vaatjes kun je niet weg smeren. Je kunt het 
ontstaan van couperose wel beperken door dagelijks gebruik van een zonnebrandcrème. 
Scrubben raad ik je sterk af, natuurlijk is het verwijderen van dode huidcellen 
wel belangrijk, maar doe dit dan met een product op basis van fruitzuren (zonder 
korrel). Daarnaast wordt couperose verergerd door temperatuurswisselingen. 

Gelukkig kan je gemakkelijk van je couperose afkomen! Met slechts 
enkele laserbehandelingen is couperose heel goed te behandelen. Het 
beschadigt de huid niet waardoor je niet dagen met korstjes hoeft rond te lopen. 

In sommige gevallen wordt de behandeling voor couperose 
(gedeeltelijk) vergoed. Bekijk hiervoor je polis.

WINNAAR
AWARD Beste Image 
Skincare Specialist 
regio West-Brabant 

2018!

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAG
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COLUMN Patricia Notting

Monuta Patricia van Vliet 
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E pvanvliet@monuta.nl
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Toch dichtbij 
Hans en Marjo woonden al heel veel jaren gelukkig 
in Zundert. Het is september 2016 als Hans overlijdt. 
Marjo, zijn kinderen en kleinkinderen willen niets 
liever dan dat Hans thuis blijft, de plek waar zij zoveel 
mooie tijd hebben doorgebracht en herinneringen 
aan hebben met elkaar. Hans krijgt een � jne plek in 
de kamer tot de dag van de uitvaart.  

Iedere dag wordt hij omringd door de mensen die 
hem lief waren. Als uitvaartverzorger kom ik dagelijks 
op bezoek wanneer een overledene thuis opgebaard 
is. Enerzijds heeft dit een praktische reden, het 
controleren van de conditie van het lichaam van de 
overledene, maar ook is het een � jn contactmoment 
met de familie. Met een kopje ko�  e praten we dan 
samen over de overledene. Zo ook over Hans, ik hoor 
over zijn gezinsleven, zijn bezigheden. Ook over de 

dingen die zijn familie zal missen met Hans. Ik stel voor 
om een vingerafdruk van Hans te maken. Marjo is in 
eerste instantie wat terughoudend, maar na mijn uitleg 
over de mogelijkheden wil ze deze toch wel, onder 
het motto ‘beter meeverlegen, dan onverlegen’. Marjo 
bewaart deze zorgvuldig bij de spullen. 

Twee jaar later krijg ik bericht van Marjo. Hun zoon Emil 
en zijn vriendin Nicolette gaan trouwen. Het gemis van 
zijn vader is nu extra voelbaar, want zijn vader is er niet 
bij als ze zijn pak gaan uitzoeken. Marjo bedenkt dat 
ze de vingerafdruk van Hans nog heeft. Deze wordt op 
de manchetknopen gegraveerd, die zijn pak compleet 
zullen maken op zijn grote dag. Zo is zijn vader als hij 
het Ja-woord geeft op zijn trouwdag toch dichtbij hem.  

Deze column en de foto is met toestemming van de betrokken familie geplaatst.

Patricia van Vliet
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Advies over wat je moet eten en drinken krijg je tegenwoordig van 
iedereen. Omdat ik me afvroeg wat er klopt van al die adviezen 
ben ik gaan studeren voor diëtiste. Dit zijn de belangrijkste dingen 
die niet kloppen:

COLUMN/GINA VAN ZUNDERT

Top 3 voedselmythes 
die je niet moet geloven

1. Natuurlijke suiker is beter voor je dan kristalsuiker. 
Honing, agavesiroop, palmsuiker, kokosbloesemsuiker: het bevat net zoveel 
energie als gewone suiker en het wordt net zo snel opgenomen in je bloed. Ze zijn 
niet gezonder dan suiker, wel duurder.

2. Fruit is goed voor je, dus meer fruit is beter. 
Fruit bevat veel goede stoffen zoals vitamines, mineralen en vezels, daarom 
wordt aangeraden om 2 stuks per dag te eten. Maar er zit ook veel suiker in fruit, 
waardoor je ook niet meer dan die 2 stukken fruit moet eten. 

3. In goede vetten zitten minder calorieën. 
De goede vetten (onverzadigde vetzuren) worden zo genoemd omdat ze goed 
zijn voor je hart en bloedvaten. in tegenstelling tot de slechte, verzadigde vetten. 
Maar vet bevat veel calorieën, ook de goede vetten in avocado’s, olie en noten.

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

Hartelijke gro
eten,

      Gina Levengewicht
Afslankcoach

PERSOONLIJK ADVIES NODIG? 
APP OF BEL ME!       06-24204408
PERSOONLIJK ADVIES NODIG? 
APP OF BEL ME!       
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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

Bredaseweg 46, Klein-Zundert
076-8500504
bijmarleen@ziggo.nl

ALLROUND KAPPER
NAGELSTYLING

   Op zoek naar 
een goede coach?

Di-leefstijl  |  Etten-Leur 
06 12411825  |  www.di-leefstijl.nl

Di-Leefstijl helpt je vooruit te 
kijken en biedt ondersteuning om 
je voedingspatroon te verbeteren 
als je af wilt vallen of gezonder 
wilt leven.  

Benieuwd hoe ik je kan helpen? 
Kijk eens op de website!

een goede coach?

Dimphie Coremans heeft al twintig jaar ervaring in het 
begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar een 
gezonde leefstijl.

een goede coach?

Like ons op 
www.facebook.com/ettenleurbruistBruist



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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Wenkbrauwen 
epileren met touw

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

Waarom wenkbrauwen epileren met touw?
Het epileren van je wenkbrauwen met touw wordt ook 
wel Oosters ontharen of ‘threading’ genoemd. 
Voorstanders van het epileren met 
touw geven aan dat deze 
methode de haartjes 
verwijdert met wortel en 
al. Daarnaast is het niet 
nodig voor haartjes om 
iets uit te groeien 
(waardoor ze dus 
zichtbaar worden) voor 
ze geëpileerd worden. 
Zelfs de meest fijne 
haartjes kunnen met deze 
methode verwijderd worden. 
Ook een handig voordeel: waar 
epileren met een pincet vrij langzaam 
gaat, kan het epileren met een touw binnen een paar 
minuten gebeurd zijn. De haartjes die terug groeien zijn 
ook dunner en minder stug.

Winkelcentrum 47

Bel ons, of maak een 
afspraak online, tot snel!

Voorstanders van het epileren met 
touw geven aan dat deze 

verwijdert met wortel en 

haartjes kunnen met deze 
methode verwijderd worden. 
Ook een handig voordeel: waar 

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED

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

VAN IDEE TOT 

TUINAANLEG

Uw wensen worden uitgebreid in kaart gebracht.

Uw tuin wordt helemaal zoals u voor ogen heeft.

Wij vertrekken pas zodra u tevreden bent.



Autobedrijf C.A. Oomen in Sprundel is al 56 jaar hét allround 
adres voor het onderhoud van alle merken auto’s, (schade)
reparaties en de verkoop van betrouwbare occasions. U kunt 
er eveneens terecht voor APK-keuringen, airco-onderhoud, 
ruitreparaties, banden en nog veel meer. 
Kortom: voor alles op autogebied staan Ruud en Sasha Oomen 
samen met hun team voor u klaar!

Sint Janstraat 147, Sprundel  |  info@caoomen.nl  |  0165-382830  |  www.caoomen.nl

VERKEERSTIPS/WINTERPROBLEMEN

wel of niet? 
Winterbanden:

Dan moet je dus in ieder geval bij SNEEUW, IJS 
OF GLADHEID op winterbanden rijden. Meestal 
in combinatie met andere winteruitrusting, zoals 
voldoende antivries-ruitensproeiervloeistof en 
goede ruitenwissers. 

De winterband is ook in Nederland met zijn 
relatief zachte winters en vlakke wegen de 
veiligste band. De ANWB adviseert ze dan ook 
voor automobilisten die IEDERE DAG op hun auto 
moeten kunnen vertrouwen en voor wie met de 
auto op WINTERSPORT gaat. 

Sommige automobilisten overwegen slechts twee 
winterbanden te nemen voor de aangedreven 
wielen. DIT IS RONDUIT ONVEILIG. Twee 
sets verschillende banden met verschillende 
eigenschappen op één auto leveren 
onvoorspelbaar rijgedrag op.

Steeds meer landen kennen verkeersregels over 
het gebruik van winterbanden. Sommige landen 
hebben een vaste periode waarin winterbanden 
verplicht zijn, in andere hangt het af van het 
winterse weer. 
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         Speciaal voor jou 
                  een handige tip: 



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 

  WILT U SERVICE
  EN KWALITEIT?

www.christan-traprenovatie.nl





Vakmanschap

Ruime ervaring

Familiebedrijf

12 jaar garantie

Gratis adviesgesprek

Vele kleuren

Topkwaliteit

CBW erkend




 



Hoe worden we
goed gescheiden ouders?
Jij – partner, vader, moeder – hebt er alles aan gedaan wat 
je kon om jullie relatie te laten slagen. Misschien heb je spijt 
van bepaalde keuzes of dingen die je hebt gedaan. Als je het 
anders had gekund, had je het vast anders gedaan. En nu is 
het besluit gevallen. Jullie gaan scheiden.

COLUMN/F&V MEDIATION

Veel ouders kunnen in de eerste fase 
van de scheiding niet alles overzien. Als 
je besloten hebt om te gaan scheiden is 
je leven en dat van je kinderen even 
heel onzeker. Vaak ben je overmand 
door emoties en komt er veel op je af. 
Als ouders hebben jullie de plicht om 
respectvol te scheiden. Die plicht heb je 
naar je kinderen en ook naar elkaar. Wij 
begeleiden jullie daarbij.

Onze aanpak is uniek. Omdat we jullie 
begeleiden bij zowel de menselijke als 
de zakelijke kant van jullie scheiding, 
hoeven jullie je verhaal maar één keer te 
vertellen. Je regelt dus alles onder één 
dak. Wij geloven dat je kunt scheiden in 
verbinding. Dat klinkt tegenstrijdig, 
maar dat is het niet. Verbinding 

betekent dat je samen de relatie goed 
afsluit en samen de losse eindjes oplost. 
Maar scheiden in verbinding betekent 
ook dat je de menselijke en de zakelijke 
aspecten van een scheiding combineert. 
Kies je voor ons om jullie te helpen bij 
jullie scheiding, dan kies je voor zorg-
vuldige begeleiding voor, tijdens en na je 
scheiding. Zodat wat ooit zo mooi was, 
waardig kan worden afgesloten.

Hierdoor is je scheiding vlot en 
kundig geregeld en kunnen jullie 
weer verder met je leven. Als Goed 
Gescheiden Ouders.

Meer weten?
Kijk op www.fenv-mediation.nl

F&V Mediation  |  085 0657420
info@fenv-mediation.nl
www.fenv-mediation.nl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA

van Bergenplein 17, Etten-Leur
www.goetjaer.nl, 06-54775280

Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  076 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

BESTEL 

GEMAKKELIJK 

ONLINE OP 

WWW.ELFRAHOEVE.NL

Een feestje met (h)eerlijk vlees

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
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 15-01-19   14:53

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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MPD Service 

MPD Service in Sprundel is dé specialist op het gebied van 
aanhangwagens. Naast de verkoop, kunt uw ook bij ons 
terecht voor reparaties aan uw aanhangwagen.

Heeft uw aanhangwagen kuren?

INKOOP EN VERKOOP
ONDERHOUD EN 
REPARATIE VOOR ALLE 
AANHANGWAGENS

Korte Hei 15, Sprundel 
mpd.service@icloud.com

06-50285659  |  www.mpdservice.nl

Voor 
particulieren  én bedrijven

Een goede band, 
een perfecte velg!

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

06-12266631  |    WheelOutlet
Martijn_elst@hotmail.com



De salon voor wimper en brow styling, 
        huidverzorging en permanente make-up

Valentijnsdag komt eraan. Deze dag staat in het teken van de liefde. Liefde voor degene die jou dierbaar is en natuurlijk mag je 
jezelf niet vergeten! In mijn schoonheidssalon bied ik diverse ontspannende gezichts- en lichaamsbehandelingen aan. Ik deel 
graag mijn aanraders. Wil je iemand verrassen met iets speciaals? Een cadeaubon is altijd mooi om te schenken. Uiteraard in 
een feestelijke verpakking.  

Workshop Partnermassage
Tijdens deze workshop leer je samen met jouw partner een aantal fijne massagetechnieken die zorgen voor een aangename 
ontspanning. In de salon worden jullie ontvangen en zullen jullie om de beurt plaats nemen op de behandelstoel waar ik jullie 
begeleid tijdens een rug/schouder/nekmassage. Een leerzame en liefdevolle ervaring waar jullie thuis nog veel plezier van 
hebben. Duur van de behandeling: ca. 75 minuten.

Nu voor: € 70,-

Verwenbehandeling voor het gezicht
Een uur lang genieten op een verwarmde stoel, met als resultaat een schone, zuivere 
huid die straalt! De behandeling bestaat uit: 
• Huidanalyse • Reiniging • Dieptereiniging • Stomen • Onzuiverheden verwijderen 
• Wenkbrauwen in model brengen waxen/epileren • Gelaatsmassage inclusief nek 
en schouders  • Gezichtsmasker op basis van huidtype + hoofdhuidmassage 
 • Dagverzorging. Duur van de behandeling: ca. 60 minuten. 

Nu voor: € 45,-

facebook/beautybysunseeree.nl

(+31) 06 112 818 11          www.beautybysunseeree.nl            lnstagram/beautybysunseeree(+31) 06 112 818 11          www.beautybysunseeree.nl            lnstagram/beautybysunseeree(+31) 06 112 818 11          www.beautybysunseeree.nl            lnstagram/beautybysunseeree

Maak nu een afspraak!
Op mijn website kun je alle informatie en de actuele prijzen terugvinden. Volg Beauty by 
Sunseeree op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Hier 
kun je ook resultaat foto's bekijken. Neem dit boekje mee naar de salon en ontvang 10% korting 
op een behandeling naar keuze!
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• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

Hoofdpijn, oorsuizen of  
aanhoudende pijn in nek of kaak?

Loop hier niet onnodig mee door! 
Ik help u graag.

Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Dominee Coolsmastraat 8, Breda |  06 30705262  |  daan@praktijkbredewout.nl  |  www.praktijkbredewout.nl

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

Bel nu voor  
een afspraak:
06 30705262



DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Cadeautip voor VALENTIJN ?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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FEBRUARI 2019

VANAF 19 JANUARI
EXPOSITIE 
'AANWINSTEN'
Van GoghHuis, 
Markt 26-27, Zundert                             
www.vangoghhuis.com

UI
T 

TI
PS

ZUNDERT e.o.
16 februari                                
Jochem Nooyen: 
“Mind illusieshow privacy”
Bij ons…In het theater, 
Molenstraat 5, Zundert                                                
Aanvang 20.30 uur                                    
www.cczundert.nl

Kijk voor deze en meer 
activiteiten op de 

website van de VVV 
www.vvvzundert.nl

2 februari
Open Molendag
De Zundertse Akkermolen is een 
standaardmolen die dateert uit 1665.
Tot 1950 is de molen in gebruik 
geweest. Sindsdien wordt hij draaiende     
gehouden door vrijwillige molenaars. 

7 februari
Camaretten Festival: 
Finalistentournee
Bij ons… In het theater,  
Molenstraat 5, Zundert
Aanvang 20.30 uur
www.cczundert.nl

10 februari
Concert in het Van Goghkerkje
Van Goghkerkje
Vincent van Goghplein 1, Zundert
Aanvang 15.30 uur
www.concerten-vangoghkerkje.nl   

15, 16, 17 en 
19 t/m 24 februari              
Bonte Avond
Koutershof, Rijsbergen

10, 17 & 24 FEBRUARI 
EXPOSITIE 
DE WEEGHREYSE
Tentoonstelling over heden 
en verleden St Bavo school, 
St Bavostraat 5, Rijsbergen
Zondagen van 14.00-17.00 
www.deweeghreyse.nl         

MAAND FEBRUARI
EXPOSITIE ARAM TANIS 
& JACOLIJN VERHOEF
Van Goghgalerie, 
Elisabethlaan 1a, Zundert                                                
www.vangoghhuis.com 
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      ONTDEK DE

NIEUWE 500X

5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie 
(Europa dekking). Kijk voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op fi at.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De getoonde afbeelding kan afwijken van het 
omschreven model. Wijzigingen voorbehouden.

Gem. brandstofverbruik: 5,8 - 6,1 l/100 km (1 op 16,7 - 17,2). CO2: 133 - 140 gr./km.

Breda | Beverweg 4 | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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