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Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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06-46863834

VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Bielars Brillen & Contactlenzen en 
PP Textiel die ook deze maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En 
wij? Ook wij gaan deze zomer gewoon door om je elke maand weer van 
een nieuw magazine te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt 
genieten in het zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Roosendaal Bruist en Breda Bruist.



STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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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

Na het succes van de scrunchies en haarbanden is het ook deze zomertijd 
voor een ander accessoire in je haar namelijk een sjaaltje. Je kapsel opleuken 
blijft dus een ding, en het is nog makkelijk ook. Staart of knot in je lokken, sjaal 
eromheen en je haren zijn er klaar voor. 

Glittertrend
Deze leuke trend wordt veel gebruikt voor festivals. Het 
leuke hiervan is dat je tijdelijk iets anders hebt. Je wast 
het er na een wasbeurt weer uit. 

Scrunchie
De scrunchie is weer helemaal 

in. Dit leuke haaraccessoire was in de jaren 80 en 90 
helemaal een hot item, maar is nu dus weer helemaal 
terug! Deze haaraccessoire kan je gebruiken als een 
elastiek voor je haar. De scrunchie is comfortabel en 
zonder ijzer waardoor je haar niet beschadigd raakt.

Zomerse 
haartrends 2019

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 WINNAAR 

van devan de

Een reikende hand bieden

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  06-43560526  |  www.toereiki.nl

Toereiki
biedt nu naast de

Reiki I, II en III opleidingen ook de 
gecertificeerde Rapid Psychic 

Healing opleidingen
(practitioner, master

en trainer).

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  

Toereiki begon 7 jaar geleden met reiki-behandelingen en individuele cursussen. Doordat Francine 
de 3-jarige opleiding Mediumschap & Psychologie en diverse trainingen heeft voltooid, is Toereiki 
doorgegroeid tot Centrum Spirituele Opleidingen. In 2019 heeft Francine dan ook een eigen, 
nieuwe opleiding ontwikkeld: Rapid Psychic Healing. 

Francine vindt het belangrijk Toereiki te onderscheiden in de markt. Door Rapid Psychic Healing 
toe te passen, komt ze al snel tot de kern van het probleem en pakt ze het probleem 
gelijk aan. Zo is een eerste consult bij Francine geen “intake”gesprek, want ze 

biedt meteen al resultaat. Je kunt Francine bellen op
06 43560526 voor informatie of een afspraak.

Francinevan Yperen
 

Winnaar van de 
Verkiezing van de leukste 
kapper en kapsalon 
van Nederland 2019 

feliciteert



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.nl/fl avours

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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IS UW TRAP TOE AAN EEN RESTYLING?

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

www.christan-traprenovatie.nl





Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend
Gratis adviesgesprek




 

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom komen wij 
altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door te bespreken en 
uit te leggen. Uiteraard wordt er ter plekke een vrijblijvende offerte 
uitgegeven. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan!

Perfectie
Christan staat voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij streven naar 
perfectie en leveren alleen vakmanschap, lange werkdagen nemen 
we hierdoor voor lief.

Familiebedrijf
Christan is in 1995 opgericht door Christ Schuling. Later kwam 
dochter Ellie erbij om haar vader te ondersteunen. Inmiddels 
is Christan Traprenovatie een betrouwbaar, professioneel en 
kleinschalig familiebedrijf waarbij service, kwaliteit en vakmanschap 
voorop staan!

MATERIAAL EN ACCESSOIRES

HPL / CPL PVC

Wij werken met verschillende soorten materialen en 
accessoires, zoals laminaat, eikenhout en HPL/CPL, om 
uw trap weer veilig, mooi en slijtvast te maken.

Eikenhout

 WILT U SERVICE EN KWALITEIT?
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BruintjeBruintje

Hij werd geboren als een bruin veulentje en kreeg dan ook de toepasselijke 
naam Bruintje. Na een aantal jaren bleek Bruintje een schimmeltje te zijn: 
hij werd steeds minder bruin. Op zijn twintigste was hij spierwit, maar zijn 
naam bleef Bruintje. Iedereen was daar zo aan gewend. 

Oude Baan 60, Breda  |  076 - 700 23 42 
info@dierenuitvaart-breda.nl
www.dierenuitvaart-breda.nl

Dierenuitvaartcentrum Majesta Breda
regelt voor u de crematie

van uw paard of pony. 

Toen hij drie jaar oud was, werd Bruintje gekocht door een 
manege-eigenaar die de pony 24 jaar lang inzette voor rijlessen aan 
kinderen. Toen hij 27 was, vond de manegehouder dat Bruintje lang 
en hard genoeg had gewerkt. Wij mochten hem kopen voor onze 
kinderen, om af en toe nog een ritje op te maken. Maar we moesten 
wel beloven dat hij tot zijn dood bij ons mocht blijven. 

Bruintje heeft erg genoten van zijn pensioen. Hij was maar klein, 
1,35 m., maar hij was de baas over al onze grote paarden. Af en toe 
een ritje of een sprongetje maken vond hij nog steeds erg leuk. Hij 
was ook heel slim en eigenwijs. Kende allerlei trucjes om aan de 
kinderen te ontsnappen: poeperdepoep naar het weiland! Glipte 
heel sneaky de stal uit tijdens het mesten om zijn hoofd in de 
voerton te stoppen. Maar hij was zo lief en zo betrouwbaar! Je kon 
niet boos worden op hem.

Toen de kinderen te groot werden voor hem, was Bruin 32. Toen 
mocht hij écht met pensioen. Hij deelde zijn stal met een geit en 
een schaap. Een witte drie-eenheid. Ging nog één keer terug naar 
de manege, voor het 25-jarig jubileum van de instructrice. Allemaal 
moeders van kinderen om hem heen, die helemaal ontroerd waren. 
“O, is het echt Bruintje? Op hem heb ik zelf nog leren rijden!”  

Bruintje is bijna 42 geworden. Hij werd steeds magerder, kreeg 
lange haren. Maar hij bleef levendig, gek op eten. Mankeerde ook 
nooit wat! Toen kreeg hij een hersenbloeding en moesten wij hem 
laten inslapen. Voor ons was het een afscheid van een tijdperk. 
Bruintje is gecremeerd in het paardencrematorium in Rotterdam. 
Dat had hij verdiend.

COLUMN/MAJESTA

Bruintje
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DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

Sinds een paar maanden is het interieur 
aangepast aan deze Tijd. De stoelen en tafels 
zijn vernieuwd zodat iedereen nog wat 
lekkerder kan blijven natafelen. Een leuke 
lange bank en wat robuuste leren stoelen 
zorgen voor een luxe en comfortabele 
uitstraling. 

Daarnaast is er nieuwe verlichting 
opgehangen die zorgt voor een warme sfeer 
in de avond. Ook is er een mooi terras waar je 
in de zomer heerlijk kunt vertoeven met een 
drankje, lunch of diner. Aan de ouderen wordt 
ook gedacht. Van dinsdag tot en met zaterdag 
wordt er ‘s middags tussen 12.00 en 14.00 
uur een 3-gangen seniorenmenu geserveerd 
voor € 10,- p.p.. Een kopje soep vooraf, daarna 
vlees, groente en aardappelgarnituur en 
afsluitend met een dessert.
Oftewel een leuke zaak om eens binnen 
te lopen.

BRUISENDE/ZAKEN

Mark en Josephien runnen al meer 
dan 20 jaar Eetcafé “De Tijd” aan 
de Antwerpseweg in Rijsbergen. 
Een eetcafé met feestzaal waar je 
terecht kan voor koffi e, lunch, diner, 
feesten, vergaderingen of gezellig 
wat komen borrelen. 

Al meer dan 20 jaar Eetcafé “De Tijd’’

Josephien en Mark Bogers  |  Antwerpseweg 24, Rijsbergen  |  076 5968030  |  www.detijd-rijsbergen.nl
1716



Friendtex 
Naast vintage kleding bestaat de collectie voornamelijk uit het 
merk Friendtex. De kleding is verkrijgbaar van maat 34 tot 52, 
bestaat uit natuurlijke materialen en is fijn om te dragen. 

Een complete outfit 
Shirts, hemdjes en broeken; een goede basic is de basis van 
iedere outfit. Broeken heb ik voor elke maat en voor ieder 
figuur. Ook verkoop ik leuke accessoires. Zoals sjaals, tassen 
en riemen om de outfit compleet te maken. 

Fabiënne Luijten | Fara  |  Bremstraat 156 St.Willebrord
06 57 32 80 12  |  0165 388215
Farawebwinkel.com  |  Instagram: fara.mode  |  Facebook: Fara

Fara viert dit jaar haar eerste verjaardag! Ik verkoop 
mode, kleding & accessoires. Als jonge ondernemer 
(17 jaar) ben ik enorm trots op mijn eigen bedrijf.

Advies
Persoonlijk contact vind ik belangrijk, daarom heb ik geen 
openingstijden, u kunt altijd contact opnemen om met mij een 
afspraak te maken. Vervolgens kunnen wij onder het genot van 
een bakje koffie of kopje thee, met elkaar een outfit samenstellen.

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

Bezoek ook onze webshop op www.detuinvaneden.com

Openingstijden: 
Woe tot vrij: 10 - 18 uur • Zat, zon- en feestdagen: 10 - 17 uur 
Ruime parking aan de winkel! • Wij aanvaarden ook ecocheques!

Spetterende     solden
op ligbedden,

tuinsets,

binnenstoelen, kasten, decoratie,

loungesalons

parasols en veel meer! 

stoelen en tafels,

1918



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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BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

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

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEK ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL

ELKE DONDERDAG 
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR 

BREDA

PARTY BINGO 
ARRANGEMENT VOOR € 19,50

VRIJ ENTREE, DRANKJES, BINGOBOEKJE, 
BINGOMARKER & KORTINGSVOUCHER

HC_BRE_PARTY-BINGO_IS_ADV-MAGAZINE_162x162_v4.indd   1 29/05/2019   16:34
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06 10 41 51 54  |  gewichtigezakenenzo@gmail.com

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!

Zomerschilders

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

WWW.HAANSKORFVANBEERS.NL

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

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

veilig op weg!
De maand juli is weer aangebroken en dat betekent dat veel mensen 
een heerlijke vakantie in het vooruitzicht hebben! Wilt u graag 
zorgeloos op weg? Wij hebben nog de volgende tips voor u:

Laat uw auto controleren door middel van een 
ZOMERCHECK! Hierbij worden diverse vloeistoffen 
gecontroleerd en desgewenst bijgevuld en de 
banden op spanning gezet. Daarnaast wordt de 
auto OP DIVERSE PUNTEN NAGEKEKEN zodat u 
niet zo snel voor verrassingen komt te staan.

Zorg dat u wat KOELVLOEISTOF, 
RUITENSPROEIERVLOEISTOF, EEN FLES 
OLIE EN WAT RESERVELAMPJES in de auto 
heeft liggen. Zo kunt u, indien nodig, onderweg 
wat bijvullen. Wij verkopen deze vloeistoffen in 
kleinverpakking.

Diverse landen eisen dat u FLUORISERENDE 
HESJES en een GEVARENDRIEHOEK binnen 
handbereik heeft. Deze zijn eveneens bij ons 
verkrijgbaar. 

Ook is het verstandig om wat WATER voor uzelf en 
de eventuele passagiers in de auto mee te nemen, 
voor het geval u op een warme dag met pech komt te 
staan.

Heeft u nog geen pechhulp, of vindt u uw huidige 
pechhulp te duur? Indien u bij ons onderhoud laat 
plegen, kunt u voor slechts € 49,95 PECHHULP 
afsluiten voor pech onderweg in binnen- én 
buitenland! Voor een klein bedrag extra kunt u 
eveneens uw caravan meeverzekeren. Informeer 
gerust naar onze voorwaarden! 

1

2

3

4

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/VAKANTIEVakantie...
veilig op weg!

De maand juli is weer aangebroken en dat betekent dat veel mensen 

Ook is het verstandig om wat WATER voor uzelf en 4

VERKEERSTIPS/VAKANTIE

Kortom: wilt u veilig onderweg naar uw
    vakantiebestemming?  
                                        Wij helpen u graag! 

5
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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Brow styling - Permanente make-up 
 Skincare - Lash Lift

Mijn doel als schoonheidsspecialiste is om jou te inspireren en te helpen om jouw huid in de beste conditie te krijgen.
Ik laat je graag kennismaken met Klapp cosmetics. Hoge kwaliteit huidverzorging die passend is bij iedere wens en 
huidconditie. Beauty by Sunseeree werkt exclusief met dit merk in Etten-Leur!

KENNISMAKINGS ACTIE
Ik wil jou graag de mogelijkheid geven om tegen een leuke prijs kennis te maken met Klapp cosmetics. Voel de diverse 
texturen, ruik de frisse geuren en ervaar de verwennerij tijdens een kennismakingsbehandeling.

Inhoud gelaatsbehandeling:

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

Ik verwelkom je graag in mijn salon! 
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 resultaatfoto’s bekijken.

• Huidanalyse en wensen bespreken
• Reiniging
• Dieptereiniging met een micro of enzymepeeling
• Stomen

Wil je werken aan gerichte huidverbetering? Dan kan ik absoluut een Klapp cosmetics treatment aanbevelen. 
Dit is een luxe gezichtsbehandeling waarbij we gericht werken aan het verbeteren van de huid op 
basis van jouw huidconditie. We werken met de producten uit de treatmentset om het gewenste 
resultaat te behalen. De werkstoffen in de set zijn hoogwaardig en zeer geconcentreerd. Alle 
treatments kun je ook krijgen in een kuurverband. Het is een hele beleving en geen enkele 
treatment is hetzelfde. Door de producten ook thuis te gebruiken versterk je de werking van de 
behandeling en verleng je het effect. Voel de heerlijke huidverzorging en zie de resultaten! De 
beroemde ASA PEEL treatment met fruitzuren is ook verkrijgbaar in de salon. Een mooie manier 
om pigmentvlekken, oneffenheden en rimpeltjes aan te pakken. Een ware boost voor de huid!

• Onzuiverheden verwijderen
• Gelaatsmassage + hoofdhuidmassage 
• Voedend masker 
• Dag/nachtverzorging
• Productadvies voor thuis + sample

Deze kennismakings-
behandeling duurt een uur 
en is eenmalig te boeken 

voor het speciale tarief van 

€ 55,-  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België en Spanje. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Voor 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974

Nederland Bruist zoekt
      franchisenemers  
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Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

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

De leukste photobooth op drie wielen

michael@vanderfotograaf.nl  |  06 39 56 82 08
kijk op www.vanderfotograaf.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

Hilvarenbeekseweg 60-18, Tilburg
013-5802050

Schoonhout 215, Etten-Leur
076-5032841

www.huidprof.nl

COLUMN/HUIDPROF

Judith Tak

Puistjes, overbeharing, littekens, 
pigmentvlekken, (lymf)oedeem...  

de huid is het grootste orgaan 
van ons lichaam, maar niet 
vanzelfsprekend gezond.

Last van een 
huidprobleem?

Maak dan eens een afspraak 
voor een intake-gesprek met 

een behandeladvies, plan dan 
telefonisch of via onze website 

online uw afspraak in. 

Vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels veroorzaakt (pijnlijke) 
zwellingen en stijfheid. Dit kan spontaan ontstaan na een chirurgische 
ingreep, infectie of ander trauma. Om het lichaam te helpen het overtollige 
vocht af te voeren zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Door manuele lymfdrainage (een speciale massagetechniek), vaak in 
combinatie met compressietherapie (het aanbrengen van zwachtels of 
elastische kousen) kan de huidtherapeut ervoor zorgen dat het vocht beter 
afgevoerd wordt. Daarnaast kan endermologie (intensieve bindweefsel-
massage), ademhalings- en bewegingsoefeningen en lymftape worden 
toegepast. Hierdoor nemen de vervelende klachten af.  

Door de verbeterde afvoer van vocht vermindert de druk in het gebied. Het 
strakke gevoel, al dan niet pijnlijk, wordt minder waardoor u beter kunt 
bewegen. Ook zal de genezing van wonden worden bevorderd en vermindert 
de vorming van littekenweefsel. 

Wij adviseren u graag over hoe u zelf de afvoer van lymfevocht kunt 
bevorderen en verergering van complicaties kunt voorkomen.

Vocht!

Like ons op 
www.facebook.com/EttenLeurBruist



Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken in eigen tempo. 

Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 
een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kunt gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

huurauto
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VESTIGING ETTEN-LEUR
Bisschopsmolenstraat 52, Etten-leur

06-27 25 25 52
 Onze Kraam Etten-leur

www.yomimegastore.com
www.onzekraam.nl

Michel Muller werkte jaren als 
bedrijfsleider bij een autobedrijf, het 
concept Onze Kraam motiveerde tot 
een nieuwe uitdaging. In februari 
2016 opende hij samen met zijn 
vrouw Yolanda Onze Kraam Etten-
Leur, een gezellige, overdekte 
marktplaats waar je zowel nieuwe als 
tweedehandse en zelfgemaakte 
artikelen kunt kopen.

1 MAAND
huren voor 
€ 50,-*

Wist   u dat...
 … onze Kraam Etten-Leur alweer ruim 3 jaar bestaat?

 … wij in die periode honderden 
kraamhuurders en duizenden klanten 
hebben mogen verwelkomen?

 … wij daarom een aktie hebben?

 … wij ook DHL Parcelpoint 
zijn?

 … wij ook partner zijn van Sandd?

 … postzegels van Sandd maar € 0,60 
kosten voor post binnen Nederland?

 … wij ook brievenbuspost naar het buitenland kunnen versturen 
tegen goedkope tarieven?

 … wij een nauwe samenwerking hebben met Stichting IJgenwys 
en Anders?

 … zij verschrikkelijk goed werk doen voor onze medemens met 
een handicap?

 … Stichting IJgenwys en Anders dringend 
op zoek is naar vrijwilligers?

 … wij alle geschonken/achtergelaten 
artikelen schenken/verkopen voor 
Stichting IJgenwys en Anders?

 … wij u hopen te mogen begroeten 
op de Bischopsmolenstraat 52 te 
Etten-Leur?

u dat...u dat...

*informeer naar de voorwaarden

ACTIVITEITENCENTRUM EN DAGBESTEDING

Markenland 96, Etten-Leur  |  076-5962598
 IJgenwys  |  info@ijgenwys.nl  |  www.ijgenwys.nl

Stichting IJgenwys en Anders is een kleinschalige zorginstelling die 
dagbesteding en doelgerichte activiteiten biedt aan mensen met een 
beperking. De stichting wil zo kleinschalig mogelijk werken. Het bestuur 
en de Raad van Advies bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg. 
Dat betekent dat deze mensen geen vrijwilligersvergoeding en/of 
vakantiegeld ontvangen. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

ONZE SPONSORS

GER ICHT  OP  D E 
ON TWIKKE L I NG  VAN  E LK  MENS !

Bij IJgenwys en Anders werken vakkundige 
begeleiders die met lef voorbij elke 
beperking kijken. Wat is jouw talent en 
wat wil jij leren. Hou je van buiten werken, 
omgaan met dieren, doe je liever onderhoud 
of groenvoorziening. Misschien werk je liever 
binnen in de schoonmaak of catering. Een 
puzzel maken of een vlieggordijn. Voor bijna 
iedereen is er een passend aanbod. 

Wij begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering. Wij luisteren naar je, ook als je 
eens een baaldag hebt. We werken samen, zijn creatief en helpen jou vooruit in je 
doelen in de beschermende omgeving van IJgenwys en anders.

DOEN WAT JE LEUK VINDT EN WAT BIJ JE PAST!
De dag vliegt voorbij als je doet wat je leuk vindt, je nieuwe mensen leert kennen en 
nieuwe dingen leert. Een plek waar je gemist wordt als je er een keer niet bent.

MELD JE NU AAN 
EN DRAAG JE 
STEENTJE BIJ!

Stichting IJgenwys en Anders dringend 
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

slipper
Vandaag neem

ik een
             dag
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LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE. In de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuid
COLUMN Patricia Notting

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

Samen Dementievriendelijk 
Dementie wordt volksziekte nummer 1, dit is gerelateerd 
aan de vergrijzing in Nederland. We krijgen er dus allemaal 
wel mee te maken in onze familie- en/of vriendenkring. 

In de toekomst wordt een op de vijf mensen getroffen door een 
vorm van dementie. Dementie is de naam voor een combinatie 
van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen 
informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een 
verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende ziektes. De meest 
voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 
Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale 
dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Patricia Notting heeft om haar dienstverlening nog beter af te 
kunnen stemmen op deze doelgroep de training ‘Dementie-
vriendelijk’  gevolgd. Deze training geeft meer inzicht in de 
gewenste omgang met en begeleiding van mensen met 
dementie. Dit sluit goed aan op mijn streven om er voor 
iedereen te zijn, voor, tijdens en na de uitvaart. Dus óók voor 

mensen met dementie. Met de opgedane kennis kan ik mensen 
met dementie, die te maken krijgen met verlies, en hun familie 
nog beter begeleiden in de dagen rondom het afscheid. 

De omgang met mensen met dementie vraagt om duidelijkheid, 
rust en begrip. Maar ook respect voor wie ze zijn en wat ze nog 
wel kunnen. Samen met de familie kunnen wij de nabestaande 
met dementie, houvast geven in een periode die voor hen toch 
al gekenmerkt wordt door verlies en loslaten, van hun eigen 
kunnen en daarbij ook nog het verlies van een dierbare. Een 
verwarrende periode die vraagt om een goede begeleiding. Wij 
kunnen u daarbij goed bijstaan en adviseren.

Monuta Patricia van Vliet is in Prinsenbeek en Etten-Leur de 
eerste dementievriendelijke uitvaartonderneming. Onlangs 
mocht Patricia Notting het certi�caat ‘Dementievriendelijk’ 
in ontvangst nemen.  Meer informatie hierover vindt u op  
www.samendementievriendelijk.nl 

Patricia van Vliet
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Maalderijstraat 6, Kalmthout • 0032-36770852

www.pp-textiel.be
OPENINGSUREN
dinsdag - zaterdag: 10:00u tot 18:00u

maandag en zondag: gesloten

Stoffen nodig? Bij ons is 
alles uit stock leverbaar!
• Confectie van gordijnen en overgordijnen mogelijk.
• Samenwerking met gerenommeerd atelier.
• Levering aan scholen, instituten, toneelgezelschappen, 

bejaardentehuizen...
• Al onze stoffen aan betaalbare prijzen!

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

Een kijkje in ons assortiment...
Gordijnenstoffen
• glasgordijnen
• vouwgordijnen
• paneelgordijnen
• brandvertragende gordijnen
• brandvertragende overgordijnen
• verduisterende overgordijnen
• voering en black-outvoering
• zonwerende voering

Themastoffen
• Carnavalstof
• Kerststof
• Decoratiestof
• Kinderstoffen
• Patch-work stoffen
• Tule

Kledingstoffen
• rokken- en broekenstoffen
• fleece stof
• katoen
• tule
• organza
• velours de pannes 
• joggingstof
• t-shirt stoffen

Mercerie
• naai- en machinenaalden
• ritsen
• knopen
• brei- en haaknaalden
• stofscharen
• lintjes, kantjes, kwasten
• elastiek
• naai- en overlockgaren

Gordijnen
Thema

Kleding
Mercerie

...en nog zoveel meer.
De optometristen van Bielars geven u graag advies en vertellen u welke mogelijkheden er 
allemaal zijn! Kom langs in onze winkel in Breda en laat u ook adviseren!

Uw brillenspecialist in Breda
Als brillenspecialist in Breda passen we onze brillen 
graag aan op de oogmode van deze tijd. Hiervoor 
bekijken we met heel het team welke nieuwe brillen 
we niet mogen missen. Van lichtgewicht tot super 
degelijk en met bijzondere materialen zoals: hout, 
leder, buffelhoorn, titanium en goud. Daarnaast kunt 
u bij ons natuurlijk ook terecht voor de echte 
klassiekers op het gebied van brillen. 

De optometristen van Bielars geven u graag advies en vertellen u welke mogelijkheden er 
Kom langs in onze winkel in Breda en laat u ook adviseren!

Oogmode 
en trends

Mathenessestraat 63A, Breda  |  076-5870283  |  info@bielars.com  |  www.bielars.com
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Onze jongste zoon Ties 
ontwikkelde zich al een tijd 
lang slecht en vertoonde 
af en toe wat vreemd, 
onverklaarbaar gedrag. Na 
vele onderzoeken werd 
op 8 oktober 2013 pijnlijk 
duidelijk wat er aan de hand 
was toen hij zijn eerste grote 
epileptische aanval kreeg. 

Een onvergetelijke
      week bij
    Villa Pardoes!

Hallo, wij zijn de 
familie Sinoo, 
Jeroen, Sylvia, Joep, 
Lotte en Ties. Wij 
komen uit Wijk bij 
Duurstede, een 
klein stadje onder 
de rook van Utrecht. 
Tot 2012 ging het 
ons eigenlijk voor de 
wind. Fantastische 
familie en vrienden, 
een prachtig gezin 
en leuke jobs. 
Daarna heeft ons 
leven een andere 
wending gekregen. 

Wat volgde was een lange periode 
van ziekenhuisopnames en 
onderzoeken, wat uiteindelijk 
resulteerde in de diagnose: 
epileptische encefalopathie (meest 
waarschijnlijk het Syndroom 
van Doose). Ties heeft moeilijk 
behandelbare epilepsie met het 
hele spectrum aan aanvallen, 
tot soms wel meer dan 100 per 
dag. Wat we hebben ervaren is 
dat de slechte nachten en de 
steeds zwaarder wordende zorg 
een behoorlijke tol eisten van ons. 
Na overleg met maatschappelijk 
werk werd thuiszorgverpleging 
geïntroduceerd omdat wij 
simpelweg niet meer konden. 

In die fase heeft het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis ons opgegeven 
voor een verblijf bij Villa Pardoes. 
Een complete week vakantie met 
alle denkbare faciliteiten waarin 
het hele gezin de situatie even 
kon vergeten en dat alles volledig 
GRATIS…! Wij gingen er wat 
sceptisch naartoe met het beeld 
dat juist de zorg het centrale thema 
zou zijn. Wij zaten er echt helemaal 
naast. De oase van rust met 
prachtige appartementen, de leuke 

VILLA/PARDOES

evenementen en hartverwarmende 
zorg van de vele vrijwilligers maakten 
het tot een onvergetelijke week. Een 
week die wij achteraf gezien écht heel 
hard nodig hadden en die ons tot het 
belangrijke besef heeft gebracht: de 
wereld houdt niet op bij ziekte, er is 
meer... veel meer. 

Later, weer thuis, beseften wij heel 
goed wat een bijzondere ervaring dit 
is geweest. Dat er zoveel mensen en 
instanties zijn die compleet vrijwillig 
geld, tijd en energie beschikbaar 
stellen voor gezinnen waar zij geen 
enkele binding mee hebben. Dat 
wilden wij ook. Een bijdrage leveren 
aan dit prachtige goede doel. 

Ons verhaal staat niet op zichzelf. 
Er zijn vele honderden gezinnen in 
Nederland die in een vergelijkbare 
situatie zitten. Hoe mooi is het 
dat ook die gezinnen een weekje 
Pardoes mogen ervaren. Daar willen 

epileptische encefalopathie (meest 

“De wereld
      houdt
  niet op bij

ziekte”

wij graag ons steentje aan bijdragen. U kunt 
dat ook doen door bijvoorbeeld voor Villa 
Pardoes mee te spelen in de VriendenLoterij. 
Terwijl u kans maakt op geweldige prijzen 
komt de helft van de opbrengst direct ten 
gunste van de Villa, steun die zij hard nodig 
hebben. Natuurlijk zijn wij lid geworden en 
we hopen dat nog veel meer mensen dat ook 
zullen doen. 

Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis 
vakantieweek voor gezinnen met een ernstig, 

mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en 
met 12 jaar. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en 

oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. 
Met het hele gezin plezier maken en de batterij 
opladen! Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet 

van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren en 
verwelkomt jaarlijks zo’n 600 gezinnen.
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JULI 2019

UI
T 

TI
PS

ZUNDERT e.o.
7 juli
SPULplein
Van Goghplein, Zundert
www.zomervanzundert.nl

7 juli
Koters van Rotor
Familievoorstelling
www.zomervanzundert.nl

7 juli
Openstelling van 
Goghkerkje 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Elizabethlaan, Zundert

14 juli
BWF Wielerronde 
Rijsbergen Pannenhoef
Start en finish Hoefstraat 1, 
Rijsbergen
www.brabantsewielerfederatie.nl

21 juli
Smart- en 
Snotlappenfestival
Jan Koekenplein, Klein-Zundert
www.facebook.com/
smartensnotlappenfestival

Kijk voor deze en meer 
activiteiten op de 

website van de VVV 
www.vvvzundert.nl

5 juli
Starry Night & Silent Disco
Avondwandeling langs kunst en 
cultuur 
o.a. Het Gele Huis, Markt 28. 
www.zomervanzundert.nl 

6 juli
Openstelling de Akkermolen
Van 13.00 tot 16.00 uur
 
6 en 7 juli
Teken TOKO 
Het Gele Huis, Markt 28, Zundert
www.zomervanzundert.nl

6 en 7 juli
Van Gogh Live
Muziekfestival, Van Goghplein, Zundert 
www.zomervanzundert.nl
www.vangoghlive.nl

6 en 7 juli
Truck- en Tractorpulling 
Rijsbergen
Tiggeltsebergstraat, Rijsbergen
www.trekkertrek-rijsbergen.nl

12 JULI
GTC RALLY

HELE MAAND JULI
EXPOSITIE: DE 
SCHILDER OP WEG
Van GoghHuis, 
Markt 26-27, Zundert 
www.vangoghhuis.com

HELE MAAND JULI
EXPOSITIE VAN 
GOGHGALERIE: JENNY 
YMKER
Gratis toegang 
Van Goghplein, Zundert 
www.vangoghhuis.com
 

VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd voor lekkere frisse en snelle salades. 
Deze zijn lekker als lunch, als maaltijdsalade of voor bij de BBQ. Salades kunnen altijd!

tonijnSalade met

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

Maak de dressing door de ingrediënten 
door elkaar te roeren. Snijd de mango en 
komkommer in stukjes en de rode ui en 
bosui in ringetjes. Meng de sla met de 
komkommer, mango, rode ui en de helft 
van de bosui. Voeg de dressing toe en 
meng door elkaar.

Laat de tonijn uitlekken en meng de helft 
(in stukken) door de salade. Snijd de 
avocado door, verwijder de pit, schil en 
snijd het vruchtvlees in partjes en verdeel 
over de salade. Verdeel als laatste de rest 
van de tonijn, feta en bosui over de salade. 
TIP: vervang de mango ook eens door 
meloen of perzik. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

DRESSING
sap van 1 limoen

snufje chili
1 eetl honing
3 eetl olijfolie

peper en zout 

INGREDIËNTEN
1 mango

½ komkommer
1 rode ui

1 bosui
75 gr sla

1 blikje tonijn
1 avocado

100 gr feta

2 PERSONEN - 15 MINUTEN

en mango

Weet je niet zeker 
of je EIEREN nog 

goed zijn? 
Vul een hoog glas 
met water. Zinkt je 

ei, dan is deze 
nog goed.

U
PEL UIEN 

ZONDER HUILEN. 
Plaats je ui 

15 minuten in 
de vriezer 

voordat je gaat 
snijden.

o
EEN TROS BANANEN 

blijft langer 
houdbaar als je 

het steeltje 
aan de bovenkant 

omwikkelt met
plastic huishoudfolie.

z
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

BRUIST/RECEPTEN

Hak de amandel tot kruim. Klop het ei los op 
een bordje. Haal de rondjes geitenkaas door het 
ei en vervolgens door het amandelkruim. Laat ze 
in de koelkast opstijven. Kook de quinoa gaar 
volgens de verpakking. Snijd de perziken in 
partjes, verhit een grillpan en bestrijk met een 
beetje olie. Grill de perziken een paar minuten 
tot er mooie strepen te zien zijn. Bak het spek 
krokant en laat het uitlekken op een keuken-
papiertje. Bak nu de rondjes geitenkaas drie 
minuten in dit pannetje. Snijd de komkommer 
en avocado in plakjes en meng de ingrediënten 
voor de dressing door elkaar. Verdeel de sla over 
2 borden. Leg de komkommer, avocado, perzik, 
spek en quinoa erop en als laatste de rondjes 
geitenkaas. Besprenkel met wat dressing. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

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

    salade
met geitenkaasPerzik

Maak ijsblokjes
met ALOË VERA
en strijk ze over 

je verbrande huid. 
Dat koelt lekker af 

en verzorgt 
tegelijkertijd.

Steek een papieren
CUPCAKE VORMPJE 

over het stokje 
van je ijsje 

om 'smeltwater' 
op te vangen.

Je houdt MUGGEN 
op een afstand 

met de geur 
van kruidnagel 

in limoen. 3
SLA HOUD JE VERS

in een bakje met 
vershoudfolie of in 
een plastic zakje, 
maar stop er wel 

een stukje 
keukenpapier bij.
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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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