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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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06-46863834

VOORWOORD/AUGUSTUS

Bruisende lezer,

Je ziet het, je voelt het, je ruikt het... het is zomer! Heerlijk, die lange 
dagen, zwoele avonden en het vele buiten zijn. Is het je in Nederland 
nog niet zomers genoeg? Gooi dan je spullen in de auto of boek dat 
ticket en vlieg naar de Spaanse zon. Om precies te zijn naar Marbella, 
een van onze persoonlijke favorieten, waarover je in deze nieuwste 
editie van Bruist meer leest.

Er zijn namelijk maar weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden 
hebben als Marbella. Van superglamour, trendy clubs en restaurants tot 
het fijne dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. Marbella 
biedt voor ieder wat wils. Een goede bestemming voor je vakantiegeld, 
lijkt ons dus zo. Want wist je dat maar liefst 48% van de Nederlanders 
dit ook daadwerkelijk gebruikt voor de vakantie?! Hoor jij bij deze groep?

Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar Marbella afreizen, hoe graag 
we misschien ook zouden willen. Voor diegenen die in Nederland van 
de zomer genieten, staan de bruisende ondernemers in de regio 
gewoon vol enthousiasme klaar, net als de rest van het jaar. In deze 
Bruist stellen we weer een aantal van deze ondernemers, zoals 
Christan Traprenovatie en Beauty by Sunseeree, aan je voor.

Geniet van de zomer!
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.Inhoud
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Voor een echt vakantiegevoel verblijf je tijdens je vakantie 
bij Mijas Residence, een luxe accommodatie met vier 
appartementen en een studio. Overal waar je staat, 
is het uitzicht op de Middellandse Zee even mooi. 
www.mijas-residence.com. En droom je van een

huwelijk onder de Spaanse zon, kijk dan voor meer 
informatie op www.trouweninspanje.nl.

ALAMEDA-PARK
Een plek waar je een aangename wandeling kunt 
maken en kunt ontspannen terwijl je geniet van een 
natuurlijke omgeving met interessante tropische 
planten en fonteinen. Gedurende het jaar worden 
er allerlei markten, evenementen en festivals 
georganiseerd en zijn er rondom het park cafés, bars 
en restaurantjes. Het park met de KERAMIEKE 
ZITBANKEN is dus zeker de moeite waard.

JETSET
Dompel je onder in de luxe 
van PUERTO BANÚS, dé 
trekpleister van Marbella. Deze 
haven wordt gezien als één van 
de meest prestigieuze havens 
aan de Middellandse Zee. In de 
witte gebouwen aan de kade 
zijn luxe winkels, excellente 
restaurants en gezellige bars 
gevestigd. Puerto Banús is ook 
een WALHALLA voor WINKEL-
LIEFHEBBERS. Om iets te 
kopen, moet je echter wel diep 
in de buidel tasten, want je vindt 
hier voornamelijk winkels van de 
duurdere merken. Of ga naar 
WINKELCENTRUM MARINA 
BANÚS op een steenworp 
afstand. Hier vind je winkels 
met lagere prijzen.

Er zijn weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden hebben 
als Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen

tot een fi jn dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. 
Welkom in de wereld die Marbella heet, 

welkom in een wereld die bruist!

De MERCADO ATARAZANAS is gelegen in het historisch 
centrum van Málaga. Het is gevestigd in een schitterend 

19e eeuws pand gevuld met mediterrane geluiden, de 
heerlijkste geuren en Spaanse gezelligheid. In de drie hallen 

vind je vlees, verse vis, groente en fruit, kruiden, kaas en 
noten. Het is een echt niet te missen hotspot van Málaga! 

HOTSPOT

Het luxe pareltje aan de Costa del Sol

Marbella MARBELLA/BRUIST

Van welke kant je Marbella ook benadert, de schelpvormige bergtop 
van de PICO DE LA CONCHA domineert altijd het decor. Om de 

ogenschijnlijk kale en grijze rots eens vanuit een ander perspectief te 
bekijken, is het de moeite waard om hem een keer te beklimmen. 

De meest betoverende plek in Marbella is de witgekalkte, gedeeltelijk 
afgesloten oude stad, CASCO ANTIGUA. Het voelt als een ansichtkaart, 

met een doolhof van smalle straatjes en pleintjes. Het PLAZA DE LOS 
NARANJOS is een zeer levendig, typisch Spaans pleintje, 

gelegen in het midden van de oude binnenstad. Het ontleent
zijn naam aan de vele sinaasappelbomen die hier staan.

DE MOEITE WAARD

Verken Marbella ook eens op de 
fi ets die je huurt bij BIKEKICK.EU 
De veelzijdigheid van dit gebied is 
enorm: je fi etst hier elk uur door 
een ander landschap, vaak 
vergezeld door de Middellandse 
Zee. Meer naar het binnenland 
klim je via rotspartijen, waarbij je je 
op de Mont Ventoux waant, via olijfgaarden en kilometerslange 
sinaasappelvelden. Elke route is een ongekende ervaring.

MARBELLA OP DE FIETS

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

Bruist een succesvolle formule 
in diverse regio’s in Nederland 

BUEN APETITO!
Ben je een liefhebber van heerlijk eten, 

dan zit je in Marbella gegarandeerd goed!
Behalve SPAANSE TAPAS komen er 

uiteraard nog veel meer heerlijkheden 
uit deze zonnige streek. Wat denk je 

bijvoorbeeld van de ESPETOS 
DE SARDINAS? Deze gegrilde 

sardines zijn de specialiteit 
van de Costa del Sol.

Marbella
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De leukste photobooth op drie wielen

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

Het draaibaar kastsysteem van Van der Ven biedt ongekende 
mogelijkheden…
De Inzetkast is een stevige houten kast, gevat in een stalen 
frame, waardoor deze kast niet zal gaan doorzakken of 
schranken, zelfs niet bij zijn maximale belading van 75 kilo. 
Geplaatst op een kogeltaatslager draait de kast verbazend 
soepel. En vrij van uw vloer, alsof hij over uw vloer zweeft.

De inzetkast past altijd, een stelling die wij durven te beweren 
na al de jaren dat wij deze kasten leveren.

Opbergproblemen?
Wij bedenken graag met u
een maatoplossing! 
Aarzel niet.
Bel ons vrijblijvend op

076-5021879

Kijk op 

handigekasten.nl
voor meer informatie over:
• Inzetkast
• Slaapkamerkast
• Zolderkast
• Knieschotkast
• Dubbele ordnerkast
• Computermeubel

Bel ons vrijblijvend op

076-5021879

handigekasten.nl
voor meer informatie over:

• Dubbele ordnerkast

“Ideaal voor in
          de trapkast!”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

Molenstraat 84 Zundert  |  06 33684643
info@2ndlifeatingrid.nl  |  www.2ndlifeatingrid.nl
Openingstijden: wo t/m za 10.00 - 17.00 uur
Volg ons op  en  voor extra openingstijden!

Een winkel met 
een verhaal

2nd hands merkkleding met accessoires

Fairtrade (wereldwinkel-producten)

Handmade producten

Recycle/brocante

06 33684643
www.2ndlifeatingrid.nl
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

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

My Brilliant Friend. 

Deze achtdelige topserie toont 

de ontwikkeling van de levens-

lange vriendschap tussen twee 

Italiaanse vrouwen. Het is een 

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

Te koop via Lumiereseries.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn

van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. #BrilliantFriend 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Vakantie!Heerlijk...

LICHT GEKOELD
HET LEKKERST

In deze rode wijn van Puklavec 
proef je rijp donker fruit, tonen 
van vanille, chocolade en een 

lichte kruidigheid. Licht gekoeld 
is deze wijn heerlijk op het 

strand, een zonnig terrasje of 
gewoon thuis op je balkon.

www.puklavecfamilywines.com

HET BESTE UIT DE NATUUR
Als het dan eindelijk echt zomer is,
wil je niets liever dan veel buiten zijn. 
Dat betekent dat je goed 
voor je huid moet zorgen. 
Bulldog Skincare is dé 
huidverzorging voor mannen 
die snel en makkelijk 
hun huid willen verzorgen.  
www.bulldogskincare.com

/LEZERSACTIE

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

 van Nederland Bruist en van de glossy uit

win

SNELLE VERSE SMOOTHIES
Als je heerlijk in de vakantiemood bent, heb je met deze nieuwe smoothie-
pakketten in je vriezer in no-time een gezond ontbijt gemaakt. Er zijn drie 

smaken, elk bomvol met fruit, groenten, vezels en natuurlijke eiwitten, 
in geportioneerde zakjes met de perfecte hoeveelheid voor een smoothie. 

Smoothiezakjes van Freasy, € 8,75 per 3 zakjes. www.freasy.nl

SNELLE VERSE SMOOTHIES

SHOPPING/NEWS

RONDJE 
ROTTERDAM 
De zomermaanden bieden 
de perfecte gelegenheid 
om te genieten van de 
verschillende rondvaarten 
en uitjes van Spido. Tijdens 
de tocht zijn aan boord 
ook verschillende hapjes 
en drankjes verkrijgbaar. 
Dus of je nu al jaren in 
Rotterdam woont of een 
dagtripje maakt naar deze 
wereldstad, grijp je kans 
om Rotterdam vanuit een 
ander perspectief te zien!
Meer info op www.spido.nl

STEEL DE SHOW
Fashionable arriveren bij jouw favoriete terras of 

superchique naar die nieuwe koffi etent om de hoek? 
De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit 
dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de 

show! Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
 Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

Vakantie!

SHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

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. #MAMMA MIAnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 2 kaartjes voor MAMMA MIA! de musical.
De ultieme feelgood-
musical met de hits 
van ABBA in het 
Beatrix Theater Utrecht 
is de internationale 
musicalsensatie 
die je meeneemt in
een zorgeloze zomer 
vol plezier.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

Beatrix Theater Utrecht 
THEE IN DE ZOMER?

Ja hoor! De theeën van Arte & Zayne omvatten blends die je het gevoel 
geven dat je op het strand ligt te zonnen. Perfect voor een picknick of 

een zomerse borrel als je iets anders wilt dan een wijntje!
Arte & Zayne Zomerthee vanaf € 6,95. www.artezayne.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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DITJES/DATJES

Op vakantie gaan geeft niet alleen maar prettige vooruitzichten;
 4 op de 10 personen hebben last van vakantiestress.
Wist je dat een hotel veel mensen het ‘echte vakantiegevoel’
 geeft, ook al zijn ze maar 100 kilometer van huis verwijderd? 
  De gemiddelde Spanjaard besteedt 16 uur per dag
 aan eten, drinken, plezier en slapen.
Vrouwen nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie,   
 bestaande uit 1,9 setje per dag en 4 paar schoenen.  
 48% gebruikt vakantiegeld daadwerkelijk voor 
vakantie, 40% zet het direct op een spaarrekening voor
  onverwachte zorgkosten en uitgaven aan het huis.
 Vooralsnog heeft in Spanje alleen Barcelona een milieuzone 
ingesteld, die toegankelijk is met een geldige milieusticker. 
 Deze is verkrijgbaar bij Spaanse postkantoren voor 5 euro.
In Spanje is een fooi van 5% gebruikelijk. Rond het bedrag
  naar boven af of laat het kleine wisselgeld liggen. 
 Gidsen en parkeerwachters verwachten een fooi
  en bij taxichauffeurs kun je het bedrag afronden.

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk en onderhoud van 
uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot belang. Het weer is onder andere van 
grote invloed op de kwaliteit van het schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient 
uw huis een vakman. Wij werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op 
de langere termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u ervan op aan dat hoge 
kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid van De Bell schilderwerken als vanzelfsprekend zijn.

HEUVELSTRAAT 151, BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHIDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN
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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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BINNEN/BUITEN

D
Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in 
Hollywood speelt zich af in het Los Angeles 
van 1969, een tijd waarin alles aan het 
veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff 
Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te 
komen in een fi lmindustrie die ze bijna niet 
meer herkennen. Een eerbetoon aan het 
gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere 
verhaallijnen en een imposante 
ensemblecast. ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD draait vanaf 15 augustus in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD

IN DIT INVULBOEK stelt bestsellerauteur 
Dominik Spenst je de juiste vragen op het 
juiste moment. Na een gedegen uitleg over 
de principes van positieve psychologie, 
nodigt Dominik je in dit journal uit om over 
je dag na te denken, van schrijven een 
gewoonte te maken en positief op jezelf en 
je dag te refl ecteren. Je ontdekt waar je 
gelukkig van wordt en zo ontstaan er vanzelf 
positieve gedachtes en nieuwe positieve 
gewoontes. Na een jaar blik je terug en zie 
je het resultaat: je bent gegarandeerd 
gelukkiger. En het mooie is: het kost je maar 
6 minuten per dag! HET 6 MINUTEN 
DAGBOEK van DOMINIK SPENST is vanaf 
26 augustus te koop voor € 19,99.

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS
D

BOEKJE LEZEN DOMINIK SPENST

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

Ballonfi ësta Barneveld
21 t/m 24 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
22 t/m 25 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
23 t/m 25 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
28 t/m 31 augustus
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Jazz in de Gracht
29 t/m 31 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op en 
rond de grachten van Den Haag.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
VANAF 22.00 UUR

BREDA

LIVE OPTREDEN
TINO MARTIN

HC_BRE_TINO-MARTIN_ADV-BRUIST_IS_162x162_v2.indd   2 27/06/2019   14:11
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veilig op weg!
De maand augustus 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 vloei-
stoffen 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! 
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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 augustus is weer aangebroken en dat betekent dat veel 

graag zorgeloos op weg? Wij hebben nog de volgende tips voor u:

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

Alle klanten gaan perfect 
geknipt en geschoren

én tevreden weer naar huis.
Probeer ook eens onze

eigen productenlijn:
Johnny Be Good

Shine Wax, Butter Clay
en Pomade op

waterbasis.

Alle klanten gaan perfect 

BEST
BARBER

IN TOWN

TIP

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

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

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

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

NED

BELGIE

Laten we
buiten eten en

        de
proeven!
Z omer

Als ik
      de

mag geloven, 
ben ik best

een lekker ding

muggen

Heb jij ook zo'n
behoefte aan

     vitamine Zee ?
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Enjoy your Summer
1. Havaianas Slim Paisage, € 30,-  www.havaianas-store.com

2. Summer Garden Shower van Weleda, € 7,99  www.weleda.nl 
3. Mascara Hypnôse van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  

4. Sun Glow Bronzing Powder van Catrice, € 5,29  www.catrice.eu 
 5. Scandaleyes Reloaded Mascara van Rimmel, € 15,49  www.rimmellondon.com

6. Sun 365 Gradual Self Tanning Serum van Lancaster, € 39,-  www.lancaster-beauty.com 
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BEAUTY/NEWS

7. Couture Summer Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com
8. Capital Soleil Beach Protect SPF 50+ van Vichy, € 20,95  www.vichy.nl

9. For Her Eau de Parfum van Pepe Jeans, € 34,95  www.douglas.nl
10. Terra Cotta Hestia Island Bronzing & Blush Powder van Guerlain, € 66,-  www.guerlain.nl

11. Prep+Prime Fix+ Pineapple van MAC, € 13,-  www.maccosmetics.nl 
12. Nail Polish no shade here van essie, € 9,99  www.essie.nl

Summer Hoeveel méér zomer wil je hebben in augustus? Geniet 
van de zon, de warmte, je vakantie, je vakantieliefde en 
ga zo maar door! Geniet ook van fi jne beautyproducten 

die augustus net nog even zomerser kunnen maken!
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   Werken aan 
een gezonde leefstijl

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

Het is belangrijk, als je blijvend 
af wilt vallen, inzicht te krijgen 
welke oorzaken bijgedragen 
hebben bij het ontstaan van het 
overgewicht. Daarnaast doelen 
stellen die binnen je vermogen 
liggen en de tijd nemen om 
eraan te werken.

een gezonde leefstijl

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

een gezonde leefstijl

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

Kort kapsel
Een kort kapsel voor de zomer bezorgt je niet alleen veel 
minder zweet, het is ook nog eens een heel fris kapsel. 
Kort aan de zijkant, en lekker kort bovenop. Het kapsel 
wordt voornamelijk strak gedragen. 

Halflang haar voor mannen
Iets langer haar betekent ook iets langer 
werk. Je haar mag lekker rommelig zitten, 
maar het moet wel in model zitten en 
dat het niet in gaat zakken gedurende 
de dag. Kort aan de zijkant, en lekker 

losjes bovenop. Het beste product dat je hiervoor kunt gebruiken is wax en 
een zeezout-spray. Spray eerst wat van het zeezout goedje in je haar, verdeel 
vervolgens wat wax over je handen en smeer het losjes door je haren. Bij dit 
kapsel hoeft niet elk plukje op de juiste plek te zitten, een beetje speels maakt 
het juist leuk.

Haartrends 
voor mannen 2019

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.”

Fabiënne Luijten | Fara  |  Bremstraat 156 St.Willebrord
06 57 32 80 12  |  0165 388215

Farawebwinkel.com  |   fara.mode  |   Fara

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels  van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST
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ZEKER WETEN!

WERKT
ADVERTEREN?

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

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Loes heeft mij heel wat jaren geleden benaderd. Ik vond haar 
een leuke meid en zodoende trok ze mij al vrij snel over de 
streep. Daarbij was ik zelf ook heel enthousiast over het 
magazine. Er ontstond al snel een goede samenwerking.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij Bruist?
Ik vind het magazine inhoudelijk sterk, je stopt hem makkelijk 
in je tas door het formaat en je leest de stukken makkelijk weg. 
Daarbij is het magazine bijna overal te vinden. Dankzij de 
diverse onderwerpen en leuke recepten is het blad ook erg 
vrolijk. Het blad past goed bij mij als persoon en is erg nuttig 
voor mijn praktijk.

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Met onze samenwerking ben ik superblij. Ik kan fi jn afspraken 
maken, omdat ze nakomen wat ze mij beloven. Daarnaast 
helpt Bruist mij ook met mijn persoonlijke marketing. Een extra 
service waardoor ik de samenwerking nog meer waardeer. 

In deze nieuwe rubriek vertellen adverteerders 
aan de hand van vijf vragen hoe ze de 

samenwerking met Bruist ervaren. We trappen af 
met Inge van der Gaag die met Tandprothetische 
praktijk I.A. van der Gaag al jaren te vinden is in 

onze glossy magazines. Deze trouwe klant is zeer 
tevreden over onze samenwerking en daar zijn wij 

op onze beurt erg trots op!

BRUISENDE/SAMENWERKING

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Er zijn veel nieuwe klanten naar mij toegekomen 
die daarbij vertelden dat ze me hadden ontdekt 
via het magazine. Ook vinden veel bestaande 
klanten het leuk om mij in het blad tegen te 
komen. Al met al zorgde Bruist voor veel meer 
naamsbekendheid.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker! Zoals ik net toelicht, hebben de 
advertenties in de magazines van Bruist mij veel 
opgeleverd. Daarbij kan ik me focussen op mijn 
werk binnen de praktijk, omdat Bruist advertenties 
voor mij publiceert. Ieder zijn specialiteit: ik ben 
goed in protheses en Bruist in advertenties!

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Inge van der Gaag 

27



LOOKING/GOOD

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar 
hoe kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.

DRINK GENOEG WATER. In een vliegtuig is de lucht 
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid. 
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. 
Vermijd koffi e en alcohol, want deze drankjes werken juist 
vochtafdrijvend. 

SMEREN. Ook je gezicht kan na een vliegreis droog 
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen. 
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.

SCHOONHEIDSSLAAPJE. De ultieme tip om zonder 
wallen aan te komen op je bestemming, is natuurlijk 
door genoeg te slapen.

VLIEGTUIG YOGA. Om geen opgezwollen voeten, 
benen of handen te krijgen is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek 
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES. Vaak zijn de schermpjes, 
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig 
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of antibacteriële 
gel om jezelf weer op te frissen.

DEODORANT. Een onmisbaar item vlak voor het 
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook 
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Voel je fris
      na een vliegreis
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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!

KENNISMAKINGSACTIE
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,-  

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

Wil jij een leven lang een gezonde mond?

mondhygiënisteEsther Jaspers

Preventief 
onderhoud! Avonduren 

geopend!

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

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill rechtstreeks van onze eigen boerderij.

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online, (via bestelformulier) betaal via 
IDEAL en ontvang een code waarmee je het vlees uit onze automaat kunt halen! 

gourmet of steengrill rechtstreeks van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMET 
compleet 

de luxe voor

€ 18,-

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online, (via bestelformulier) betaal via 

Bestel eenvoudig je vlees online

Like ons op 
www.facebook.com/EttenLeurBruist
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Rijsbergseweg 74, Etten-Leur
076-5038513
info@apparance.nl 
www.apparance.nl

Even helemaal   
ontspannen?

Apparance is dé plek waar u 
heerlijk tot rust kan komen in de 
private spa met luxe wellness 
faciliteiten. Ook lichaamsmassages 
kunnen geboekt worden. 
Daarnaast is Apparance ook hét 
adres voor de nieuwste trendy 
kapsels voor dames en heren. De 
topkapsters zijn gespecialiseerd in 
prachtige kleuringen en de hipste 
herenkapsels. De huidspecialisten 
van Apparance bieden doelgerichte 
huidbehandelingen om de huid 
in optimale conditie te krijgen. 
Zo kunnen grove poriën, acne, 
rimpels, verslapping, rosacea, 
littekens en pigmentvlekken goed 
behandeld worden.

De luxe privé wellness biedt diverse faciliteiten 
waaronder: de Finse sauna, stoomcabine, 
collageenbad (Silk spa), whirlpool, loungebed met 
haard, douches, toilet en kleedruimte. Apparance 
is één van de mooiste en meest luxueuze privé 
sauna waar u heerlijk kunt genieten zonder 
onbekende medegasten om u heen.

U kunt uw bezoek ook combineren met een 
heerlijke massage of behandeling bij de 
professionele huid- en haarspecialisten!

Wilt u even weg  
van alle drukte?  

Heeft u iets  
bijzonders te vieren? 

Of wilt u gewoon 
heerlijk genieten in een 
prachtige privé sauna? 

Dan is Apparance  
hét adres!

Apparance, 
uw privé spa in Noord-Brabant!

Reserveer de private spa nu 
online!

Gratis parkeren

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

VAN OVERDENKING

Michael  Pilarczyk

Moment
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AUGUSTUS 2019
ZUNDERT e.o.

12 t/m 16 augustus                 
Kinder Vakantie 
Week Rijsbergen                               
Sportpark De Laguiten, 
Rijsbergen
www.kvwrijsbergen.nl     

Kijk voor deze en meer activiteiten op de 
website van de VVV 
www.vvvzundert.nl

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

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

31 augustus  
Saradag Rijsbergen
www.saradagrijsbergen.nl

29-30 en 31 augustus
Corsotour Zundert 
Een kijkje achter de schermen van het corso. 
O.a. een bezoek aan twee corsotenten om de 
sfeer te proeven én om mee te helpen. 
Reserveren kan via 
www.corsozundert.nl/tickets/

UI
T 
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PS 3 augustus                                  

Open dag Akkermolen
Akkermolenweg, Zundert  

3 augustus
Boerendag Rijsbergen
Het boerenleven van 60 jaar geleden komt 
elk jaar in Rijsbergen opnieuw tot leven.
www.boerendagrijsbergen.nl 

4 en 18 augustus
Openstelling Van Gogh kerkje 
Zundert
O.a. Brieven van Van Gogh voorlezen. 
Geopend van 13.30 tot 17.00 uur. 
Zundert
                                                 
5 t/m 9 augustus
Wandelvierdaagse Achtmaal
Wisselende startlocaties bij horeca 
Achtmaal
www.wandelcomite-achtmaal.nl

HELE MAAND AUGUSTUS         
EXPOSITIE LOTTE VAN LIESHOUT
WORK IN PROGRESS  
Van Goghgalerie, Elizabethlaan, Zundert
www.vangoghhuis.com
www.lottevanlieshout.nl

T/M 29 SEPTEMBER         
EXPOSITIE RONALD ZUURMOND  
& JACCO OLIVIER
'DE SCHILDER OP WEG'   
Vincent van GoghHuis
www.vangoghhuis.com
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Voordeel Zomer
Waanzinnige Privé Lease deals op: www.vanmossel.nl
Voordeel Voordeel Zomer
Waanzinnige Privé Lease deals op: www.vanmossel.nl

€ 399 P/M JEEP COMPASS
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