
HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!

APRIL 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.ETTENLEURBRUIST.NL

RUCPHEN
ZUNDERTETTEN-LEUR
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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer 
worden. Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar 
dé monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je 
dat deze oude stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen 
we je graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als 
Autobedrijf C.A. Oomen en Mabuhay Self-Defense je maar al 
te graag meer vertellen over hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? 
Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
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het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem
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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

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



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

HAARTIPS/VAN MARCHA

Hoe houd je een blonde kleur 
  mooi en fris?
Ben je natuurlijk blond of gekleurd? Het is belangrijk 
om de blonde lokken goed te verzorgen.

Om de kleur koel blond of fris 
blond te houden is het belangrijk 
om een goede zilvershampoo te 
gebruiken. Laat de zilvershampoo 
even inwerken, voor meer resultaat 
kun je het op handdoek droog haar 
doen dan werkt de shampoo nog 
intensiever.

Gebruik regelmatig een goede 
treatment om het haar goed te 
verzorgen en de schubben te 
sluiten.  Met een treatment haal je 
de pluisjes weg en zorg je er voor 
dat het haar mooi gaat glanzen.

UV-straling en chloor
Let goed op met UV-straling. 
Niet alleen in de zomer op het 
strand, maar ook wanneer je over 
straat loopt. Door de UV-straling 
licht het haar op, maar komt 
er ook warmte vrij. Daarnaast 
is ook chloor een boosdoener. 
Chloor heeft het vermogen om 
het kleurpigment aan je haar te 
onttrekken, waardoor het geel 
naar boven komt. Ook kan chloor 
er voor zorgen dat er een groene 
gloed in je haar ontstaat.  Verzorg 
daarom je haar extra goed na het 
zwemmen of naar een vakantie.

Deze prachtige koelblonde kleur is bereikt door 
heel veel folies in het haar te plaatsen.



BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win

SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl
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Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl

met deze speciale producten. 

snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl



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

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

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.

06 10 41 51 54  |  gewichtigezakenenzo@gmail.com



Hoe regel je
      een scheiding?
Als je besloten hebt om te gaan scheiden is je leven en dat 
van je kinderen even heel onzeker. Er komt veel op je af en 
tegelijkertijd weet je niet waar je moet beginnen. 

COLUMN/F&V MEDIATION

Bij F&V Mediation weten we precies 
wat je wel en niet nodig hebt in deze 
turbulente fase. Onze aanpak is uniek 
omdat je bij ons alles onder één dak kunt 
regelen. Maar wat moet er dan geregeld 
worden, vraag je je af? Ten eerste is het 
belangrijk dat je als partners jullie relatie 
op een goede manier afsluit. Als jullie 
kinderen hebben, helpen we jullie om 
goed-gescheiden-ouder te worden. 
Jullie relatie verandert namelijk van die 
van partners naar collega-ouders.

Maar er moeten ook een hoop andere 
zaken geregeld worden. Wie gaat waar 
wonen? Wat doen we met de huidige 
woning? Welke financiële afspraken 
maken we? Moeten we iets regelen 
met onze pensioenen? 

Naast mediator of beter gezegd 
scheidingsbemiddelaar, zijn wij 
ook opgeleid tot Financieel 
EchtscheidingsAdviseur. 
Zodoende kunnen we jullie 
begeleiden én adviseren bij alles 
wat geregeld moet worden. We 
schrijven het echtscheidings-
convenant en dienen dat voor 
jullie in bij de rechtbank.

Door onze aanpak 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 

Door onze aanpak is je scheiding 

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

Veerle Roelen

Frank Roelen
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COLUMN Patricia Notting

Monuta Patricia van Vliet 
T 06 - 50 63 01 07 
E pvanvliet@monuta.nl
I www.monutavanvliet.nl

De toon gezet 
Toon van Dodewaard, een artiest in hart en nieren. Sinds 
jonge leeftijd probeerde hij zijn plek op het podium te 
veroveren. Toon was niet bekend bij het grote publiek, maar 
in de scene van de Blues muziek zeker gewaardeerd om 
zijn muzikale bijdragen. In deze wereld stond hij bekend 
als MC Anthony. Hij leefde het leven van een muzikant 
ten volste; het bruisende nachtleven, drank, drugs & rock 
’n roll waren hem niet onbekend, dit naast een day-job 
als heftruckchau�eur om zijn gezin te onderhouden. Dit 
intense leven heeft zijn weerslag op zijn lichaam gehad. 

Zijn vrouw Sylvia en zijn vijf kinderen zijn zijn grootste fans. Na 
een periode van afnemende krachten en toenemende zorg 
overlijdt Toon op 69-jarige leeftijd omringd door zijn eigen 
groupies; zijn geliefde vrouw en kinderen. Als ik aankom bij de 
familie om Toon zijn afscheid te bespreken, kom ik binnen in 
een kamer gevuld met trofeeën uit de jaren van Toon als artiest, 
Krantenknipsels en foto’s van hem terwijl hij schittert op het 
podium. Op een centrale plek hangt een schilderij, een portret 

van het markante gezicht van Toon. We zijn het er snel over eens 
dat dit de voorkant van de rouwkaart zal worden. 

Met deze eerste stap werd de spreekwoordelijke toon gezet. Het 
moest een afscheid à la Toon worden, want hij was uniek. Dit 
moest ook terug te zien zijn in zijn afscheid. Gekozen werd voor 
een zaaltje in een maatschappelijk centrum, geen opsmuk en 
enigszins rauw. De door de familie beschilderde kist, met daarop 
zijn gitaar en fles Bourbon staat vooraan. Live muziek gespeeld 
door collega muzikanten en zijn zoons vormen het belangrijkste 
onderdeel van zijn bijzondere afscheid. Veel mensen komen 
Toon de laatste eer bewijzen. De band begeleidde hem ook naar 
de rouwauto. Nadat hij is uitgezwaaid gaat zijn afscheidsfeestje 
nog even door, zoals hij het wilde. De band in diverse 
samenstellingen speelt nummers uit zijn oeuvre, een laatste 
eerbetoon aan MC Anthony.

Deze column is geplaatst met toestemming van de familie. 
Wilt u meer weten over mogelijkheden bij een uitvaart en uw persoonlijke 
wensen? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking. 

Patricia van Vliet

162x162 Column Monuta Patricia Notting_mrt19.indd   1 08-03-19   11:16
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Er is nu nog genoeg tijd om voor de zomer af te vallen. Om het lichaam te 
krijgen dat echt bij jou hoort. Blijvend. Ik wil je laten ervaren dat het anders 
kan. Dat je kunt blijvend kunt afvallen zonder dat je voortdurend honger hebt 
en zonder dat het er weer aan vliegt op het moment dat je stopt met een 
dieet. Wat doe ik dan anders?

Ik maak voor jou een uniek programma en ik begeleid je persoonlijk op 
weg naar jouw doel. Wil jij ook blijven afvallen? Bel of app me dan voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

COLUMN/GINA VAN ZUNDERT

Een manier die goed bij hun persoonlijkheid 
en hun leven past. Met heel veel persoonlijke 

aandacht, zowel voor het waarom als het 
hoe van afvallen. Zodat het gaat voelen als 
goed voor jezelf zorgen, in plaats van het 

zoveelste dieet.

Blijvend afvallen gaat namelijk meer om 
hoe je denkt over eten, drinken en bewegen, 
dan om hoeveel calorieën je binnenkrijgt en 
verbruikt. Dat is belangrijk, begrijp me niet 
verkeerd, maar dat zorgt niet voor blijvend 

resultaat.

Vandaar dat ik geen shakes voorschrijf en 
dat er ruimte is af en toe voor iets wat niet 

per se gezond is.

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

Ik ben Gina van Zundert, afslankcoach. 
Naast mijn praktijk studeer ik voor diëtiste.

Ik help mensen om blijvend af te 
vallen op hun eigen, unieke manier.

Droom jij ook al van flaneren in je zomerjurkje op de boulevard? Maar 
schrik je van de kilo’s die er afgelopen winter zijn aangevlogen? Heb 
je al vaker diëten geprobeerd die maar tijdelijk werken?

De zomer 
komt eraan!

Hartelijke gro
eten,

      Gina Levengewicht
Afslankcoach

Wordt vergoed vanuit de zorgverzekering

APP OF BEL ME!

PERSOONLIJK 
ADVIES NODIG?

06-24204408

dat er ruimte is af en toe voor iets wat niet 

€ 50,-
LENTE-ACTIE

2 maten minder in 4 maanden

Geldig tot en met 31 mei 2019

KORTING



Bergen op Zoom: Melkfabriek unit 114  |  Roosendaal: Vijfhuizenberg 195  |  Etten-Leur: Lage Donk 29
www.brain-care.nl  |  0164722908

Ik ben anders, wie is dat niet

ADHD! ADD! AUTISME! BEELDDENKEN! 
HOOGSENSITIEF! HOOGBEGAAFD!

- Ik ben ik,
waarom mag ik
ik niet zijn?  -
Anders zijn, in onze huidige maatschappij is het lastig 
om dit concept te accepteren, om het te laten zoals 
het is. Familie, vrienden, school en de medische 
wereld, echt eenieder heeft bepaalde verwachtingen 
en al helemaal als het om de ontwikkeling en het 
gedrag van jouw kind gaat. Als ouder wil je het beste 
voor je kind. Maar wat doe je als je alles al hebt 
geprobeerd en je het gewoon even niet meer weet? 
Laat je die diagnose stellen? Is medicatie een optie? 
De juiste informatie en passende hulp is vaak niet zo een-twee-drie gevonden. 

Meld je vandaag nog aan voor de informatieavond op dinsdag 16 april 
19:00 tot 21:00 uur, locatie Lage Donk 29 te Etten-Leur.  
Aanmelden via info@limattivo.nl of bel 0164722908
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DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 

17



Peeterenstraat 5, Sprundel
0165-382009 | 06 41854258

Een frisse blik, een stevige huid, strakke 
contouren, vervaagde rimpels en een egale 
teint dankzij de anti-ageing behandeling van 
Dermatude Meta Therapy.  
100% natuurlijk!

ü Direct zichtbaar effect
ü Veilige, 100% natuurlijke behandeling
ü De keuze van beauty instituten wereldwijd
ü Maakt botox, fillers of facelift overbodig!

The Facelift Alternative

Sandra Ros
Meta Therapy 
Specialist 2018
2e plaats

Bij de best barber in town 
gaan alle klanten perfect 

geschoren en geknipt
én tevreden weer naar huis.

Maak een afspraak voor o.a.:
Coupe knippen + baard

Baard trimmen
Contouren baard scheren

Hot Towel Shave

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

PERFECT
GESCHOREN

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



Kalmthoutse Steenweg 112  |  2990 Wuustwezel  |  03/669.71.16  |  www.detuinvaneden.com  |   De Tuin Van Eden

Bezoek ook onze webshop op www.detuinvaneden.com

Met een mooie

keuze in kwalitatieve, 

tijdloze, landelijke en 

industriële meubelen, 

decoratie 

en verlichting.

scherpe prijzen, grote voorraad

GROTE KEUZE IN 
TUINMEUBELEN

AANBIEDING
Hangschommel Cuprus

€ 299 (incl. kussen)



PAASSHOWSHOW
ZA 20
APRIL
van 9.00 tot 13.00 uur

Sint Janstraat 147, Sprundel
info@caoomen.nl
0165 38 28 30
www.caoomen.nl

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!

Wat kunt u van ons verwachten ?
• Gratis leenauto of leenfiets;
• Bij een grote beurt is bij ons de APK keuring altijd gratis;
• Pechhulp inclusief Europaservice af te sluiten voor      

€ 49,95 per jaar bij een grote beurt;
• Ruime openingstijden: van 07.00 tot 18.00 uur.



Waarom wij 
CarXpert zijn:

 ✓ Persoonlijk contact 
met onze klanten

 ✓ Klantgericht
 ✓ Vakwerk in alle 
merken

 ✓ Technische kennis 
monteurs up-to-
date 

 ✓ Erkende 
apparatuur

 ✓ Prijs en kwaliteit 
worden niet uit het 
oog verloren

Kortom: de beste 
service voor de beste 
prijs!

PAASSHOWSHOWbij Autobedrijf 

C.A. 
Oomen

SHOWSHOW
MA 22
APRIL

van 11.00 tot 16.00 uur

2E PAASDAG

Bij aankoop van een occasion tijdens de Paasshow

1 JAAR GRATIS PECHHULP
incl. Europaservice cadeau!
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BINNEN/BUITEN

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

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win

PROJECT IN 
GEDACHTEN?
VRAAG EEN 

OFFERTE AAN!
GLAS ZETTEN

BINNEN SCHILDERWERK

HOUTROTREPARATIE BEHANG WERKZAAMHEDEN

BUITEN SCHILDERWERK AIRLESS SPUITWERK PLAFONDS EN WANDEN SAUZEN

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!
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Kwaliteit kan niet zonder persoonlijke 
aandacht. Daarom denken wij als schilders- en 
onderhoudsbedrijf met u mee. Van begin tot 
eind en van idee tot uitvoering. Voor zowel 
schilderwerk als renovaties, maken wij samen 
met u duurzame keuzes voor de lange termijn. 
Dit doet u met een vast contactpersoon. Zo 
krijgt kwaliteit bij ons een persoonlijk tintje. 

WWW.HAANSKORFVANBEERS.NL

DANNY HAANSKORF
06 24 46 37 71

info@haanskorfschilderwerken.nl
Kievitstraat 36, St Willebrord

MARIJN VAN BEERS
06 22 72 06 19

info@vanbeers-schilderwerken.nl
Monnikenmoer 3, Sprundel

Waar wij het beste in zijn

Wij hebben ruime ervaring in de schilders- en 
onderhoudsbranche, voor zowel particulieren 
als bedrijven, en zijn voornamelijk actief in 
Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.



BINNEN/BUITEN

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

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 
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In de vorige editie maakt ik al een sprong naar de relatie tussen voeding en de huid. Naast 
huidtherapeut ben ik namelijk ook al bijna 9 jaar, samen met mijn moeder, voedingscoach binnen 
onze praktijk en begeleiden wij zowel vrouwen als mannen naar hun ideale streefgewicht. 

Samen op weg naar 
       een gezond gewicht

Veel mensen denken dat afvallen synoniem is aan afzien; een strijd van honger lijden en 
doorzetten. Gelukkig kun je ook op een andere manier die overtollige kilo’s kwijt waarbij eten 
weer genieten wordt in plaats van een constante strijd.

Het is belangrijk dat je leert wat je juist wel en juist niet moet eten om af te vallen én op 
gewicht te blijven. Daarnaast biedt een stok achter de deur net dat extra steuntje in de rug. 
Precies daar kan ik je bij helpen!

Je gaat niet minder, maar anders eten. Je maakt gebruik van maaltijd vervangende producten 
die op normale voedingsmiddelen lijken, zoals onder andere crackers, brood, muesli en een 
lekker tussendoortje. Deze producten zijn laag in koolhydraten en rijk aan eiwitten, 
zodat je lichaam in vetverbranding (ketose) gaat maar wél bouwstoffen binnen 
krijgt. We hebben een enorm aanbod aan lekkere producten dus je hoeft niet 
te shaken! Op die manier hoef je bepaalde voedingsmiddelen helemaal 
niet te missen want we hebben het gewoon vervangend voor je. 

Voordelen:
• zonder crashdieet snel én gezond afvallen
• 5-6 eetmomenten per dag
• géén honger
• ’s avonds eet je vlees of vis en groenten, zodat je gewoon met je 

gezin mee kunt eten en zelfs gezellig mee uit eten kunt al vanaf de 
eerste fase

• wekelijks persoonlijke begeleiding 
• behoud van je spiermassa

Wil je weten of PowerSlim iets voor jou kan zijn? Maak dan een 
afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Charlotte Ros
voedingscoach & 

huidtherapeut

Diny Ros
voedingscoach & 

schoonheids-
specialiste



COLUMN/AFVALLEN 

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

0165-387081

Het succesverhaal van 
Karin Schrijver
Voordat ik met PowerSlim 
begon, was ik niet blij met 
mijn lichaam. Ik heb eigenlijk 
altijd wel overgewicht gehad, 
maar niet overdreven. Toen 
vorig jaar de zomer begon ging 
er bij mij een knop om, ik 
moest namelijk weer in 
badkleding. Ik besloot te 
starten met PowerSlim. 

Mijn doel was om zelfverzekerd in 
badkleding op het strand te kunnen 
liggen. Ik vond het PowerSlim-
programma echt super! Dankzij de fijne 
begeleiding van mijn coach en de 
koolhydraatarme en eiwitrijke 
producten was het goed vol te houden. 
De producten zijn bijna net zo lekker 
als de normale producten uit de 
supermarkt. Ik heb mijn doel bereikt en 
voor nu is het belangrijk dat ik mijn 
nieuwe levensstijl en het belangrijkste 
de balans weet vast te houden. 

Met de begeleiding van mijn coach 
heb ik er alle vertrouwen in dat mij 
dit gaat lukken. De zomer komt er nu 
alweer bijna aan en ik kijk er nu al 
naar uit om mijn badkleding te 
kunnen dragen. 

-13 kg

na

voor
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
5

4

2

3

6

1

BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris

9

10

12

11

8
7
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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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Voorjaarsactie! SuperDry-monturen
Superdry is een jong Brits modemerk en staat bekend om haar trendy en unieke fashionuitstraling van 

hoogstaande kwaliteit. Het merk combineert de ontwerpen van Japanse Graphics met een Amerikaanse vintage 
stijl en Brits kleermakerswerk. De brillen zijn vintage met een rauwe, industriële look. 

B-Optics Brillen en Contactlenzen  |  Van Bergenplein 4, Etten-Leur  |  076-5030640  |  info@b-optics.nl  |  www.b-optics.nl

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NEDLekker met
zonder jas naar

buiten!

Lente

Ik ben blij
dat je er bent!

Hallo Lente
Kom, we gaan de

bloemetjes
buiten zetten!

Lente
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl



Bij Mabuhay Self-Defense staat gezelligheid, een goede sfeer en keihard 
trainen voorop. Op de mat is iedereen gelijk. Ons uitgangspunt is elkaar 
helpen en elkaar respecteren. Dat in een ongedwongen sfeer.

Sport en beweging zijn, ongeacht de 
leeftijd en cultuur, voor iedereen 
belangrijk. Door het bieden 
van onze trainingen willen wij 
bijdragen aan het realiseren van 
meer zelfvertrouwen en een betere 
lichamelijke conditie van de inwoners 
van Etten-Leur en omstreken. 
In Etten-Leur zijn wij de eerste 
sportschool die Krav Maga-lessen 
aanbiedt. Ook hebben wij als 
enige een Dojo in Etten-Leur. 

Je vindt Mabuhay Self-
Defense aan het 
Stationsplein 25 te 
Etten-Leur (tegenover 
het station, naast het 
politiebureau). Mocht 
je met het openbaar 
vervoer komen, wij 
zitten op 1 minuut 
loopafstand van het station. 

Mabuhay Self-Defense 
www.mabuhayselfdefense.nl  |  06 40020050

Sport en beweging zijn, ongeacht de 
leeftijd en cultuur, voor iedereen 
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bijdragen aan het realiseren van 
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van Etten-Leur en omstreken. 
In Etten-Leur zijn wij de eerste 
sportschool die Krav Maga-lessen 
aanbiedt. Ook hebben wij als 
enige een Dojo in Etten-Leur. 
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GEZELLIGHEID, GOEDE SFEER EN 

KEIHARD TRAINEN!

VOOR 

JONG EN 

OUD!
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Ambachtlaan 11, Etten-Leur  |  076 501 59 75 
estherjaspers@kpnmail.nl  |  www.mondzorgjaspers.nl

Wil jij een leven lang een gezonde mond?

mondhygiënisteEsther Jaspers

Ram 21-03/20-04
Als een stap voorwaarts in je carrière 
de beloning is waar je naar verlangt, 
is het harde werken het zeker waard.

Stier 21-04/20-05
April zal gunstig zijn voor je relatie. 
Maar weersta de verleiding om 
belangrijke beslissingen te nemen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je kunt een enorme energieboost 
verwachten, in je carrière en in relaties. 
Het geluk moet je een handje helpen. 

Kreeft 21-06/22-07
Je zult geen gebrek aan zelfvertrouwen 
hebben. Maar verzorg je huid goed.  
Jouw gezicht vertoont de laatste tijd 
de gevolgen van teveel stress.

Leeuw 23-07/22-08
Als je in een relatie zit, kun je uitkijken 
naar een maand vol met harmonie. 
Niets zal jouw humeur kunnen verpesten.

Maagd 23-08/22-09
Problemen zullen verdwijnen na een 
moeilijke start van het jaar, met name 
als het gaat om jouw carrière. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een 
glimlach zien, maar van binnen voel jij 
je niet zo goed. Zeg wat je dwars zit. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je staat aan het begin van een kalme 
periode. Ook al ben je van nature 
ambitieus, het is niet erg om van tijd tot 
tijd een beetje te ontspannen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht 
dan niet langer en meld je aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt.

Steenbok 22-12/20-01
De situatie in je relatie is na eerdere 
meningsverschillen eindelijk 
gekalmeerd. 

Waterman 21-01/19-02
Het is voor de Waterman belangrijk om 
tijd effectief te organiseren en ruimte te 
vinden voor zowel werk als plezier.

Vissen 20-02/20-03 
Als je probeert om gewicht te verliezen, 
stop dan met vertrouwen op allerlei 
producten en ga liever gezond eten! 
Beweeg voldoende.

HOROSCOOP

Ap ril

Preventief 
onderhoud! Avonduren 

geopend!

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23
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LOOKING/GOOD

Slapen met je make-up op is echt not done. Toch kan het een keer voorkomen 
dat je na het stappen of een lange werkdag vergeet om je make-up eraf te halen. 

Je denkt misschien dat die ene keer niet veel kwaad kan...

Als je je make-up niet verwijdert, kan het dode huidcellen 
tegenhouden om de huid te verlaten en daardoor zorgen 
voor puistjes, mee-eters en allerlei andere vlekken. De 
werkbare stoffen van een crème of serum kunnen niet 
door het ‘vuile laagje’ op je huid dringen. Ook als je geen 
make-up gebruikt, is reinigen noodzakelijk. De eerste 
tekenen van ouderdom zijn niet rimpels, maar een gebrek 
aan uitstraling en glans.

TWEE KEER PER DAG
Reinig ’s avonds om alle sporen van make-up, vuil en 
transpiratie te verwijderen en ’s ochtends om dode 
huidcellen, talg en restjes nachtcrème weg te halen. Kies 
voor een reinigingsproduct dat bij jouw huidtype past. Als 
je water gebruikt om het reinigingsproduct te verwijderen, 
moet je daarna altijd een lotion gebruiken. Die zorgt ervoor 
dat de pH-waarde van de huid wordt geneutraliseerd.

Nieuw en geschikt voor elk huidtype, ook de meest 
gevoelige, zijn de elektrische reinigingsborstels. Door de 
unieke bewegingen van het borsteltje wordt de huid op 
een uiterst zachte manier gereinigd, waarbij er geen 
millimeter weefsel wordt verplaatst. Je gebruikt de borstels 
in combinatie met een reinigende gel. Die breng je aan 
op je vochtige huid of op de vochtige reinigingsborstel.

Ga nooit slapen metmake-up
In Etten-Leur vindt u 

Titambire. De fascinatie 
voor beelden uit Zimbabwe 
is in 1994 ontstaan tijdens 

een uitwisselingsproject 
van de dochter van 

de eigenaresse van de 
beeldentuin. 

Nieuwsgierig naar de bijzondere  

beelden uit Zimbabwe?
In Zimbabwe maakte zij kennis met unieke 
beelden, die ter plaatse werden gemaakt uit allerlei 
steensoorten, zoals kobalt en serpentijn. De familie 
raakte gefascineerd door de veelzijdigheid en de 
creativiteit van de kunstenaars in Zimbabwe. Zowel 
realistische beelden als abstracte beelden werden 
met behulp van een rasp gemaakt tot een beeld 
waarvan geen tweede bestond.

Wellicht siert één van onze beelden  
binnenkort wel uw woning of tuin.

Art Gallery Titambire Vedelring 184, Etten Leur  |  06-29055541   |  info@titambire.nl  |  www.titambire.nl

Bekijk de website eens voor  
een verrassend cadeau!

www.titambire.nl

Beeldentuin
Kunst uit Zimbabwe
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Ok, 
what’s next!

BRUISENDE/ZAKEN

De tuin is tegenwoordig een verlengstuk van de woonkamer. Dit gevoel wil je dan ook op alle vlakken 
terug laten komen, zeker ook in het buitenmeubilair. Bij Next Outdoor in Gorinchem vind je diverse 
collecties exclusieve buitenmeubelen die jouw tuin gegarandeerd omtoveren tot jouw persoonlijke 
buitenkamer.

Gevestigde namen
Next Outdoor is weliswaar een nieuwe naam in de 
markt, maar zeker geen beginnende speler. “Het 
deskundige team kan putten uit vele jaren ervaring 
en ook de merken die we voeren, hebben hun 
naam al lang en breed gevestigd. Welke merken 
dat zijn? Borek, Max & Luuk, B&B Italia, Kettal, 
Minotti... om er een paar te noemen. Stuk voor 
stuk A-merken van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Combineren
In het zeer uitgebreide aanbod van Next Outdoor 
vind je naast de sfeervolle collectie 
buitenmeubilair ook parasols en accessoires voor 
het terras. “Bijzonder fraaie collecties met voor 
ieder wel wat wils in het hogere en 
middensegment. Waarin Next Outdoor zich 
onderscheidt? Om te beginnen natuurlijk in de 
collecties die wij bieden. Daarnaast zijn wij van 
mening dat een keuze in luxe buitenmeubelen niet 
zomaar even tussendoor gedaan kan worden. Wij 
bieden onze klanten dan ook een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Alle merken zijn bij ons te 
combineren zoals de klant dat wil en dat is ook 
meteen onze kracht.”

Alles onder één dak
Ook de locatie van Next Outdoor is een van de vele pluspunten van het 
bedrijf. “Onze showroom is gevestigd in designcenter Het Open Huis, 
een verzamelplek voor high end woonwinkels en daar passen wij 
perfect tussen. Hier kun je van a tot z jouw huis inrichten en door ook 
even de prachtige showroom van Next Outdoor te bewonderen, pak je 
je tuin er in één bezoek bij.”

De buitenkamer 
van jouw dromen

Newtonweg 18 Gorinchem  |  0183-218008  |  www.next-outdoor.nl
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Heb jij ook lente kriebels?
 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

Heb jij ook lente kriebels?
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 partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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

€ 29,95
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ZUNDERT e.o.

5, 6 en 7 april
Rijsbergs Toneel met de 
voorstelling ‘Gewoon te gek’
Koutershof, 
Koutershof 4, Rijsbergen
www.rijsbergstoneel.nl 

13 april 
Gerard van Maasakkers en 
K.H. Nut en Vermaak 
Bij ons… In het theater,  
Molenstraat 5, Zundert
Aanvang om 20.00 uur
www.cczundert.nl

14 april                                
Bierfestival Zundert
Het Wapen van Zundert, 
Katerstraat 12, Zundert
Van 12.00 - 19.00 uur
www.facebook.com/
bierfestivalZundert 

14 april                                 
Wandelevenement Zundert
Inschrijven bij 
Boomkwekerij Frank Jochems, 
Eldertsstraat 16, Klein Zundert
www.wandelevenementzundert.nl 
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PS 6 april                                 

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. 
Geopend van 13.00 - 16.00 uur

7 april                    
Wandeling in de voetsporen 
van Van Gogh 
Vertrek vanaf de Oude Buisse 
Heide om 20.30 uur, aankomst 
Van Gogh-kerkje om ongeveer 
23.00 uur. Inschrijven kan via: 
balie@vangoghhuis.com; of bij de 
balie van het Van Goghhuis.
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APRIL 2019

Kijk voor deze en meer 
activiteiten op de website 

van de VVV 
www.vvvzundert.nl

13 en 14 april                  
Met Henriette Roland Holst 
op de Oude Buisse Heide 
Dorpsfeest Achtmaal
Naar aanleiding van het 150e 
geboortejaar van Henriette Roland 
Holst organiseert Stichting Cultuur 
Landgoederen Zundert een festival 
op haar voormalig landgoed de 
Buisse Heide.                                                               
www.cultuurlandgoederen.nl 

19 april                                 
Mark van de Veerdonk
Open Monumentendag
Openstelling Herenkamer,  
Try-out van de zijn nieuwe theater 
show ‘Geen Viking’
Bij ons… In het theater,  
Molenstraat 5, Zundert
Aanvang om 20.30 uur
www.cczundert.nl

DE HELE MAAND APRIL              
EXPOSITIE 
‘VINCENT INSPIREERT’
Van GoghHuis, 
Markt 26-27, Zundert 
www.vangoghhuis.com

DE HELE MAAND APRIL              
EXPOSITIE 
CARO DERKX & MEES 
WALTER
 Van Goghgalerie, 
Elisabethlaan 1a, Zundert
www.vangoghhuis.com 

 

7, 14 en 21 april
Expositie De Weeghreyse
Bijgeloof. Tenstoonstelling over 
religie in samenwerking met  
Van Gogh-kerk in Etten-Leur 
en Heemtuin Rucphen.
Op zondagen van 
14.00 - 17.00 uur 
www.deweeghreyse.nl   
      
27 april                                     
Koningsdag in Zundert
De jaarlijkse viering van de 
verjaardag van onze koning. 
Met spelletjes, schminken, 
een versierde fietsenoptocht 
vrijmarkt, muziek en allerlei 
andere leuke activiteiten.
www.stokperdje.nl
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Oranje is de kleur van april. Met deze heerlijke oranje gerechtjes maak jij een feestje 
van jouw Koningsdag. Maar ook op een andere dag deze maand zijn 

deze hapjes natuurlijk niet te versmaden. 

VERWIJDER HET 
KROONTJE van een 

aardbei met een rietje. 
Steek het rietje er 

eenvoudigweg aan de 
onderkant in. 

Rol een RODE 
PEPER een paar 

keer tussen je 
handpalmen heen 

en weer. Je kunt nu 
zo alle zaadjes eruit 

schudden.

TWEE BORDEN of 
schaaltjes tegelijk in 

de magnetron? Zet er 
één op een mok zodat 

hij hoger staat. Zo 
pas het wel!

Paprika
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de paprika’s in de 
lengte doormidden en verwijder 
eventuele zaadjes. Meng de 
roomkaas met een beetje peper 
en zout. Hak de peterselie fi jn 
en meng door de roomkaas. 
Vul de paprikahelften hiermee. 
Verdeel er wat pijnboompitten 
over en zet ze 15 minuten in 
de oven. 

INGREDIËNTEN
1 bakje à 300 gr 

mini oranje paprika’s 
(snoeppaprika’s)

200 gr roomkaas naturel
peper en zout

paar takjes verse peterselie
2 eetl pijnboompitten 

met roomkaas

20 STUKS - 20 MIN - 15 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GEBRUIK EEN 
BLIKOPENER 
om onmogelijke

plastic
verpakkingen 

te openen.

BRUIST/RECEPTEN

Doe je
PANNENKOEKEN-

MIX in een lege 
ketchupfl es om 

geknoei te 
voorkomen.

Zoete
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de zoete aardappels en snijd ze, inclusief 
schil, met de kaasschaaf in dunne plakjes 
en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
deze bij de aardappels. Schep er de kaas, 
rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.

INGREDIËNTEN
 2 à 3 grote zoete 

aardappels (smal, zodat 
de schijfjes in de 

muffi nvorm passen)
25 gr roomboter

4 eetl Parmezaanse kaas 
+ extra om te garneren

1 theel rozemarijn
peper en zout

peterselie om te garneren
 

kaasschaaf
muffi nbakvorm

aardappeltorentjes

12 STUKS - 15 MIN - 30 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROL EEN 
CITROEN eerst 

over het aanrecht, 
dan komt er meer 

sap uit.

EEN TROS BANANEN 
blijft langer houdbaar 
als je het steeltje aan 

de bovenkant 
omwikkelt met

plastic huishoudfolie.

Steek die diep-
gelegen kaarsen 

waar je je handen 
aan brandt

aan met
SPAGHETTI.
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KROONTJE van een 

aardbei met een rietje. 
Steek het rietje er 

eenvoudigweg aan de 
onderkant in. 

Rol een RODE 
PEPER een paar 

keer tussen je 
handpalmen heen 

en weer. Je kunt nu 
zo alle zaadjes eruit 

schudden.

TWEE BORDEN of 
schaaltjes tegelijk in 

de magnetron? Zet er 
één op een mok zodat 

hij hoger staat. Zo 
pas het wel!

Paprika
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de paprika’s in de 
lengte doormidden en verwijder 
eventuele zaadjes. Meng de 
roomkaas met een beetje peper 
en zout. Hak de peterselie fi jn 
en meng door de roomkaas. 
Vul de paprikahelften hiermee. 
Verdeel er wat pijnboompitten 
over en zet ze 15 minuten in 
de oven. 

INGREDIËNTEN
1 bakje à 300 gr 

mini oranje paprika’s 
(snoeppaprika’s)

200 gr roomkaas naturel
peper en zout

paar takjes verse peterselie
2 eetl pijnboompitten 

met roomkaas

20 STUKS - 20 MIN - 15 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GEBRUIK EEN 
BLIKOPENER 
om onmogelijke

plastic
verpakkingen 

te openen.

BRUIST/RECEPTEN

Doe je
PANNENKOEKEN-

MIX in een lege 
ketchupfl es om 

geknoei te 
voorkomen.

Zoete
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de zoete aardappels en snijd ze, inclusief 
schil, met de kaasschaaf in dunne plakjes 
en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
deze bij de aardappels. Schep er de kaas, 
rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.

INGREDIËNTEN
 2 à 3 grote zoete 

aardappels (smal, zodat 
de schijfjes in de 

muffi nvorm passen)
25 gr roomboter

4 eetl Parmezaanse kaas 
+ extra om te garneren

1 theel rozemarijn
peper en zout

peterselie om te garneren
 

kaasschaaf
muffi nbakvorm

aardappeltorentjes

12 STUKS - 15 MIN - 30 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROL EEN 
CITROEN eerst 

over het aanrecht, 
dan komt er meer 

sap uit.

EEN TROS BANANEN 
blijft langer houdbaar 
als je het steeltje aan 

de bovenkant 
omwikkelt met

plastic huishoudfolie.

Steek die diep-
gelegen kaarsen 

waar je je handen 
aan brandt

aan met
SPAGHETTI.
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JEEP COMPASS NIGHT EAGLE
RIJKLAAR: € 33.950 

O.A.: • 1.4 TURBO 140PK

 • 8,4” NAVIGATIE

 • 18” LICHTMETALEN VELGEN

 • CLIMATE CONTROL

 • PARKEERCAMERA

Breda | Beverweg 4 | T: 076 522 25 33 | info.jeep@vanmossel.nl
Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep
5 Jaar garantie, geheel rijklaar, geen additionele kosten, afbeelding wijkt niet af van het aanbod.
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