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Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

KERSTMENU

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Tonijn & Avocado

Tartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrème

Soep
Pompoen & Wortel

Cappuccino van pompoen met een schuim van winterwortel

Hoofdgerecht
Griet & Langoustine

 of 
Tournedos & Cèpes

Beide geserveerd met een bijpassend aardappel- en groentegarnituur

Nagerecht
Chocolade & Kersen

Grand Dessert van chocolade en kersen

€ 44,50 p.p.

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur (vol = vol).

OP 2E KERSTDAG OM 20.00 UUR
IN HOLLAND CASINO BREDA

WIN EEN
KERSTDINER VOOR 4

HET LIEFST VIER IK KERST MET….HET LIEFST VIER IK KERST MET….HET LIEFST VIER IK KERST MET….
Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 

geboortedatum uiterlijk 15 december 2019 naar bruist@hollandcasino.nl
De winnaar ontvangt via de e-mail persoonlijk bericht, over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar en geldige legitimatie.
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COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk
ACQUISITIE Catharina Coenrades, 06-46863834

CONTACT ETTEN-LEUR BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nb@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/ettenleurbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Etten-Leur Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

VOORWOORD/DECEMBER

Bruisende lezer,

Kunnen jullie er ook zo van genieten, die heerlijke 
december maand? Buiten mag het dan misschien wat koud 
zijn, binnen is het een en al warmte wat de klok slaat. De 
feestdagen staan weer voor de deur, een tijd die de meeste 
mensen – net als wij zelf – doorbrengen met degenen die ze 
liefhebben. Samen op de bank genieten van een mooie 
kerstfilm, of een heerlijke winterse wandeling maken.
Wat ons betreft kunnen die dagen niet lang genoeg duren...

Maar december is meer dan alleen de maand van Kerstmis, 
het is bijvoorbeeld ook de maand van WereldLichtjesDag. 
En voor ondernemers is het ook gewoon een maand waarin 
weer (keihard) gewerkt moet worden. Nog even snel die 
laatste meters maken voor ze vol frisse moed aan het nieuwe 
jaar kunnen beginnen. Zo ook John's Barbershop en 
Autorijschool Heleen die je maar al te graag wat meer 
vertellen over hun werkzaamheden. Je leest er verderop in 
deze nieuwste editie van Bruist meer over.

Voor nu rest ons nog slechts een ding: al onze lezers 
ontzettend fijne feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 
toewensen. Geniet van deze feestelijke maand, geniet van alle 
mensen om je heen en – niet te vergeten – geniet van dit 
mooie magazine!

Tot volgend jaar,
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.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834
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ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl



Het leukste aan

BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

DE VOORPRET

Hoewel Kerstmis maar 
twee dagen duurt, 
staat vaak de hele 

maand december in 
het teken van 

gezelligheid, vrienden 
en familie. Weken 

voor kerst beginnen 
we al met de voorpret. 
We versieren ons huis, 

bedenken wat we 
gaan eten en gaan 

kerstshoppen. 
Heerlijk! Met deze tips 

geniet jij nog meer 
van die gezellige 

decembermaand.

BEGIN MET DE KERSTVERSIERING
Nu de dagen steeds korter worden, is het 
extra gezellig om het huis mooi te versieren. 
Zet wat extra kaarsjes neer, zet een klein 
kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je 
je huis stap voor stap in kerstsferen.

KIJK EEN KERSTFILM
Breng wat meer gezelligheid in de donkere 
dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!

MAAK EEN WINTERSE WANDELING
De winter in Nederland is prachtig! Trek daarom een dikke jas aan en ga 
erop uit. Extra leuk is het als er sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer 
kerstsfeer dan een winterse wandeling door de sneeuw?

SLA AAN HET KERSTBAKKEN
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat recepten uit te 
proberen. Zo kun je iedereen verbazen met de allerlekkerste broodjes voor 
het kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van gezellig kerstkoekjes 
bakken met het hele gezin tot een heuse christmas cake. De heerlijke geur 
vanuit de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat wordt genieten!

Het leukste aan kerst BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORPRET

dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!
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KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Zitten de treden vol met lijmresten en is glad schuren echt geen optie meer?

Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Gratis adviesgesprek 
Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

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

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom 
komen wij altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door 
te spreken 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 vooropstaan!

Wij werken met verschillende soorten materialen, zoals 
eikenhout en HPL/CPL, om uw trap weer veilig, mooi 
en slijtvast te maken. Naast ledverlichting voor de 
trap hebben we ook rvs trapleuningen en bijpassend 
laminaat.

HPL / CPL Eikenhout

PVC Accessoires

MATERIAAL EN ACCESSOIRES
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BRUIST

Wij pakken uit!
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #NARCISSUS 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

NUDE GLAS
De ontwerpen
zijn simpel, 
maar prachtig 
door eenvoud. 
De mooie glazen, 
karaffen, kannen 
en oliefl esjes worden gemaakt van loodvrij kristal. Het glaswerk 
is hierdoor heel helder waardoor de kleuren van drank
goed tot hun recht komen. Er is zelfs al een keer glaswerk 
genomineerd voor de Duitse design awards. Nude is simple, 
simple is beautiful. Meer informatie op eu.nudeglass.com

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert de 

Marokkaanse Joshua - 

die zich voordoet als 

Israëliër - Klaas kennen, 

de koning van de Wallen.

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

tussen culturen.

win

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

DEENS DESIGN
Angulus staat voor kwaliteit en een 
tijdloos Scandinavisch design waarbij 
de fi t en comfort bovenaan staan. Ieder 
seizoen kenmerkt de collectie zich door 
de fi jnste leersoorten en duurzame 
materialen. Ook de crêpezool, gemaakt 
van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 
voor Angulus. 
www.angulus-schoenen.nl

van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

Daarnaast heeft MGC Derma aan al haar producten CBD 
toegevoegd, de nieuwste trend in de beauty-industrie. 

www.mgcderma.nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals SHOPPING/NEWS

Wij pakken uit!
IN DECEMBER

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#BODYWASH naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de Peach Blossom 
Smooting Body Wash.
Ruik ook in december het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
Wash van O’right.

SHOPPING/NEWS

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #PREVIA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een cadeaubox met producten van Previa, speciaal voor krullend haar.
Behandeling voor 
krullend haar met 
verzorgende en 
conditionerende 
werking. Een extra 
dosis hydratatie en 
voeding in een 
formule die krullen 
niet verzwaart.

COMPLIMENTEN GEGARANDEERD! 
Colette Sol Shoes is een jong Nederlands label. Elk paar schoenen 
wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van exclusief leer. Een groot 

deel van de opbrengst gaat naar de Colette Sol Foundation die 
verschillende vrouwenprojecten ondersteunt. www.colettesol.com

 van Nederland Bruist en van de glossy 

het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
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Vol enthousiasme de weg op BRUISENDE/ZAKEN

Vol enthousiasme de weg opde weg opde weg op
Heb jij een leeftijd van boven de 16,5 jaar? En wil jij op een fijne manier begeleid worden om een 
veilige, zelfstandige en sociale weggebruiker te worden? Dan moet je zeker contact opnemen met 
Autorijschool Heleen Jochems! Bij Heleen telt maar 1 ding: dat jij je rijbewijs gaat halen!

Aan ervaring geen gebrek
Heleen is jarenlang als chauffeur werkzaam geweest. 
Aan ervaring op de weg dus geen gebrek. Het leek haar, 
na een gesprek met een rijinstructeur, fantastisch om 
andere mensen iets te leren. Om op de juiste manier deel 
te nemen aan het verkeer. Daarom startte ze haar eigen 
autorijschool. En met succes!

Al vroeg de weg op
Op 16-jarige leeftijd mag je al theorie-examen doen. Hier 
laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet 
en verkeersinzicht hebt. Zo kun jij vol vertrouwen op 16,5 
jarige leeftijd starten met de lessen bij Heleen. Op 
17-jarige leeftijd mag je zelfs al afrijden. Hierna moet je 
nog rijden met een begeleider, maar als je 18 bent kan je 
gelijk individueel de weg op. 

Ongeacht jouw situatie
Heleen is erg sociaal en zorgt ervoor dat je keer op keer 
enthousiast de lesauto in stapt. Daarbij specialiseert ze 
zich graag in jeugd met bijzondere behoeften. Samen 
met jou gaat Heleen ervoor zorgen dat je het 
traject, ongeacht de situatie waarin je 
verkeert, met een positief gevoel en 
rijbewijs afsluit.

Scherpe prijzen
Wist je dat een 
rijopleiding niet eens 
duur hoeft te zijn? 
Heleen hanteert 
scherpe prijzen. Daarbij 
biedt ze een gratis 
proefles aan. Dat 
scheelt al met al veel in 
de portemonnee. Wacht 
daarom niet langer en 
vraag vandaag nog een 
gratis proefles aan!

Ervaar 

HET PLEZIER 
van een rijles.

“Ik maak je graag enthousiast om 
ervoor te zorgen dat je met volle 

moed aan de rijles begint.”

Weduwestraat 5c, Zundert  |  06-25328992     heleen.jochems@ziggo.nl  |  www.autorijschoolheleenjochems.nl
1514



DITJES/DATJES

 De M is de meest verkochte chocoladeletter. 
    Elke 2e zondag van december is het WereldLichtjesDag. 
  Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
Op het eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
 13 december is het Paarse Vrijdag, de dag waarop je door 
het dragen van de kleur paars je solidariteit kunt tonen 
    met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.
   Kerst is de beste tijd om te pieken.
Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij 
en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
 De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel.

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

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!

Like ons op 
www.facebook.com/EttenLeurBruist
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Contactlenzen
Ongedwongen met een natuurlijke blik op een 
feestje verschijnen, tijdens het sporten geen last van 
aangeslagen glazen en een beperkt gezichtsveld? 
Of u draagt gewoon liever contactlenzen dan een 
bril? Laat u dan adviseren door onze optometrist/
contactlensspecialist.

Bielars Brillen & Contactlenzen werkt onafhankelijk 
en kan bij elke contactlensfabrikant terecht voor de 
beste keuze voor uw ogen. Wij leveren daglenzen, 
maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en 
nachtlenzen. 

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!

Alle type 
contactlenzen

Mathenessestraat 63A, Breda  |  076-5870283  |  info@bielars.com  |  www.bielars.com

“Op school werd ik gepest. Ik 
hoorde nergens bij en voelde 
me vaak alleen. Ik vroeg me af 
waarom ze me niet leuk vonden. 
Mijn klasgenoten zeiden dat ik 
te druk was. Het maakte me 
verdrietig. Op een gegeven 
moment was het zo erg dat ik 
dacht dat het beter was als ik 
er niet meer zou zijn. Toen ik 
dat tegen mijn mentor vertelde, 
schakelde ze hulp in. Ook stelde 
ze voor naar Join us te gaan.”

Saar vertelt: “Ik zag er tegenop 
om te gaan, bang dat ik er niet bij 
zou horen. Niets was minder waar. 
Vanaf de allereerste avond hoor ik 
erbij en kan ik mezelf zijn. Bij Join 
us leer ik geen moeite te doen voor 
mensen die me niet accepteren. Ik 
zoek nu juist mensen op die bij me 
passen. Op school ben ik bevriend 
geraakt met een klasgenootje. Ik zag 
dat ze vaak alleen was en heb haar 
opgezocht. Het klikt enorm! Ik voel 
me veel beter nu.”

In Nederland voelt 3 tot 14% van de 
jongeren zich chronisch eenzaam. Stichting 
Join us zet zich in voor deze jongeren en 
helpt hen sociaal sterker worden.

Voor meer informati e:
www.join-us.nu 

SAAR (15) VOELDE ZICH EENZAAM, 
MAAR NU NIET MEER

1918



KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
B-2910 Essen (Wildert) | 0165 788 120
info@kachelservice.nl | www.kachelservice.nl

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Hoge ISDE subsidie op pelletkachels

Wonen in warmte

Sint Janstraat 149, Sprundel  |  info@caoomen.nl  |  0165-382830  |  www.caoomen.nl

VERKEERSTIPS/WINTERPROBLEMENTips voor
veilig rijden

in de winter
Eerst krabben, dan instappen, starten en 
wegrijden. Zet de blower op de warmste 
stand en richt deze op de voorruit. Doe de 
centrale dashboardroosters even dicht, dan 
gaat er meer lucht naar de voorruit. Ga pas 
rijden als je goed zicht hebt! 

Wegrijden in de tweede versnelling. Is 
het wegdek bedekt met sneeuw, rijd dan 
in de tweede versnelling weg. Dan is de 
kans op doorslippen een stuk kleiner. Ben 
zuinig met gas geven en laat de koppeling 
langzaam opkomen. Als je een automaat 
met sneeuwstand hebt, gebruik die dan. 

Schaf een set goede winterbanden aan. Deze 
zorgen voor voldoende grip op glad wegdek 
en verkorten je remweg. In sommige landen 
is het zelfs verplicht om in de winter te rijden 
op winterbanden. Uiteraard zijn deze bij ons 
verkrijgbaar en adviseren wij u graag hierover.

Pas je snelheid aan en houd te allen tijde 
voldoende afstand. Maak van de geadviseerde 
twee seconden rustig drie of vier. Dat geeft 
je de mogelijkheid om – als je voorganger 
plotseling remt – dat op te vangen zonder zelf 
te remmen, door van het gas te gaan.

Wilt u meer informatie over winterbanden? Bel 
of mail ons, of kom langs. We adviseren u graag!
Voor alles op autogebied staan Ruud en Sasha 
Oomen samen met hun team voor u klaar!
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3
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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 
doorheb 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

Tot 19 januari worden tijdens het 
Amsterdam Light Festival de grachten 
in Amsterdam opgesierd door de 
beste lichtkunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Dagelijks van 17.00 
tot 23.00 uur ziet u de mooiste 
projecties langs de rivier de Amstel 
of langs de schitterende grachten in 
het centrum. Via meerdere routes is 
het festival varend, fi etsend en 
wandelend te beleven. U kunt dit 
op eigen gelegenheid doen of door 
een tour te boeken bij één van de 
offi cial partners van het festival. 
Deze bieden zowel fi etstours als 
wandeltochten met gids aan. Alle 
kunstwerken zijn de gehele periode 
verlicht en u kunt stemmen op uw 
favoriete kunstwerk.
Kijk voor meer informatie op
www.amsterdamlightfestival.com

D AGJE UIT
AMSTERDAM 
LIGHT FESTIVAL

Als de ernstig zieke moeder van April, May 
en June, drie halfzussen met drie 
verschillende vaders, zich realiseert dat ze 
niet lang meer te leven heeft, roept ze haar 
dochters naar huis. Ze kan dit leven pas 
met een gerust hart verlaten als ze weet 
dat er goed gezorgd zal worden voor haar 
autistische zoon Jan. Maar dan merken de 
zussen dat ze de laatste jaren nogal van 
elkaar en hun broer vervreemd zijn. De 
vier zullen elkaar opnieuw moeten leren 
kennen, willen ze elkaar tot steun zijn in 
de moeilijke tijd die komt.
APRIL, MAY EN JUNE draait vanaf
19 december in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
APRIL, MAY EN JUNE

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

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

Zeeuws Lief
Spontane en professionele trouwfoto’s

            @zeeuwslief

Kleding Webshop 

Wij leveren Vrijetijds-, Promotie-, 
Bedrijfs-, Kinder–, en Babykleding                 

van vele merken. 

Alle kleding kan door ons BEDRUKT en 
GEBORDUURD worden. 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS
Borek, de haute couture voor tuin en terras, bestaat 42 jaar als familiebedrijf in parasols en 
buitenmeubilair. Wat in 1977 begon, is de afgelopen vier decennia uitgegroeid tot een sterk en 
internationaal befaamd merk. Anno 2019 is Borek niet meer weg te denken uit toonaangevende 
winkels met outdoor furniture. Ambachtelijk en comfortabel, kwaliteit en duurzaamheid zijn 
daarbij onze speerpunten. Gerenommeerde Nederlandse ontwerpers hebben mede aan de 
basis van het succes van Borek gestaan. De vaak minimalistische designs zorgen steeds weer 
voor een maximaal resultaat. De ruime aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de showroom van 1200 vierkante meter in Oisterwijk.

De parasols en buitenmeubelen van Borek hebben een 
elegante, eigentijdse klasse. De vormen en stijlen zijn zowel 
functioneel als esthetisch en zorgen voor een harmonieuze 
uitstraling. Borek blijft steeds de creatieve grenzen verleggen 
om kwalitatief hoogwaardige en pure producten te creëren. 
Producten die zorgen voor ultiem zitcomfort en perfecte 
schaduw. Een ontwerp is pas af als de optimale samenhang is 
bereikt met het buitenleven. 

Sinds 1977 werkt Borek nauw samen met vooraanstaande 
ontwerpers, zoals Marcel Wolterinck, Bertram Beerbaum, 
Remy Meijers, Hugo de Ruiter, Eric Kuster en Frans van 
Rens en dit resulteert elk seizoen weer in uiterst smaakvolle 
buitenmeubelen en bijpassende parasols. Iedere lijn, iedere 
contour, elk materiaal is gekozen om de gebruiker het ultieme 
‘genieten’ en ‘ontspannen’ te bieden, met de tuin als centraal 
middelpunt.

BOREK

Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

BOREK CHEPRI BY HUGO DE RUITER
Meubelen beschouw ik als een derde huid. Net als kleding moeten 
meubelen goed zitten en bij je passen. Je interieur en invulling van je 
terras vormt een karaktervolle signatuur van wie je bent. Mijn meubelen 
zijn dynamisch in vorm en gebruik. In mijn ontwerpen start ik met de 
beleving en het ontwerpen van zitideeën. ‘Form follows life’ is daarbij 
mijn credo. Een meubel moet zich aanpassen aan de gebruiker en 
het dagelijks leven volgen, van een moment voor jezelf tot een gastvrij 
samenzijn met vrienden. Met actief zitcomfort overdag en lekker lazy in 
de avond. CHEPRI, een landmark op uw terras!

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS

MAJINTO, RISE AND SHINE BY STUDIO BOREK 
Succes laat zich zelden voorspellen, dat geldt echter niet voor de Majinto 
stoel van BOREK! Voor deze collectie is een unieke en innovatieve 
vlechttechniek toegepast. Tezamen met de fraaie brons-bruine framekleur 
krijgt deze stoel zijn stralende look. Die wordt nog verder versterkt door 
een subtiele glans. Het aluminium onderstel garandeert een stabiele zit 
en door de open, handgevlochten, brede belt oogt Majinto toch luchtig. 
Geen wonder dat Majinto de rijzende ster is in de Borek-collectie en zich 
graag laat aanschuiven. Op de terrassen van de prestigieuze golfbaan 
Bernardus in Cromvoirt is de Majinto ook te bewonderen.
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1. Flowerbomb Eau de Parfum Limited Edition Christmas 2019, € 124,-  www.douglas.nl 
2. Kneipp Beauty Geheim douche foam, € 8,49  www.kneipp.nl 

3. Le Male Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, € 92,35  www.douglas.nl 
4. Crème de Corps Whipped van Kiehls, € 16,-  www.kiehls.nl 

 5. False lashes all the jingle ladies van essence, € 2,99  www.essence.eu
6. Palette Only You van Ici Paris, € 10,95  www.iciparisxl.nl

BEAUTY/NEWS

days!Golden December is zo’n maand met een gouden 
randje. De maand van glitter & glamour, 

gezellige feestjes en cadeaus. Maar oh jee, wat 
moeten we dit jaar weer geven? Get inspired!

10

11

12

9
8

7

7. Cellglow Luminous Tint Concentrate van Helena Rubinstein, € 119,99  www.iciparisxl.nl
8. Ambiance Trigger Pomander 500 ml, € 59,- van Zenology  www.zenology.com

9. Time Hand Cream van Ici Paris, € 5,55  www.iciparisxl.nl
10. Soap & Glory Make Your Smooth Box van Boots, € 5,99  www.boots.com

11. Festive Bauble van Molton Brown, € 18,-  www.babassu.nl  
12. Palet Goldenland van Guerlain, € 78,-  www.guerlain.nl
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience Showroom 

van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience Showroom 

van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd 
die je is gegeven. Wijze uitspraak van Gandalf (Lord of the Rings). 
Hoeveel zomers heb je nog te gaan? Hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met aandacht over na te 
denken. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Het is dus van belang 
hoe jij ermee omgaat. En onthoud: dit leven heeft een deadline. 
Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com
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2019 is bijna voorbij. Wat heb jij gedaan dit jaar? 
Wat heb jij gedaan met je tijd? Het is niet dat je 
te weinig tijd hebt. Misschien weet je er niet 
goed mee om te gaan. Misschien kun je geen 
prioriteiten stellen, kun je niet de juiste keuzes 
maken, durf je geen ‘nee’ te zeggen. 

Wat heb jij
 gedaan
    met je tijd?

Michael  Pilarczyk

Best barber in town

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

John’s Barbershop heeft ook een 
eigen productenlijn uitgebracht 
met drie verschillende soorten 
stylingproducten:  “Johnny Be 
Good Shine Wax, Butter Clay en 
Pomade op waterbasis. Echte 
topproducten die er voor zorgen dat 
mijn klanten er tiptop bijlopen.” 

TIP

De ontstaansgeschiedenis van John’s Barbershop in Sint 
Willebrord is een bijzondere. Eigenaar John de Jong was 

voorheen banketbakker in het familiebedrijf, maar maakte een 
jaar geleden de switch naar kapper: iets wat altijd al zijn droom 

was. En dat hij het knippen en scheren enorm goed in de vingers 
heeft bewijst hij sindsdien met John’s Barbershop. 

“De klanten zijn tevreden want 
ze blijven terugkomen. Ik zorg er 

dan ook altijd voor dat ze 
perfect geknipt en geschoren 

weer de zaak uit gaan.”
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NOTEN & ZO
Aan Noten & Zo loop je niet zomaar voorbij. Zodra je de winkel 
nadert, komt de geur van versgebrande noten je tegemoet. Je 
koopt er ook authentieke Italiaanse pasta, verse olijven en er is  
zelfs olijfolie van de tap. Je vindt er dus alles voor een gezellig 

avondje met vrienden of familie. www.notenenzo.nl

SPROOKJESSTAD
Op zondag 15 december verandert de binnen-
stad van Zutphen in een sprookjesboek. Op vele 
plekken in de stad kom je sprookjesfi guren tegen, 
zoals Sneeuwwitje, Doornroosje en Belle en het 
Beest. Geniet tijdens het kerstshoppen van de 
magie van Sprookjesstad Zutphen.

SHOPPEN
In het sfeervolle centrum van 
Zutphen vind je eigentijdse shops 
en originele boetiekjes. Let tijdens 
het winkelen ook eens op de mooie 
gevels in de straten en steegjes. De 
stad is rijk aan vele oude panden. 
De historische binnenstad staat in 
contrast met de moderne winkels. 
Dit maakt shoppen in Zutphen tot 
een beleving waar je niet snel op 
uitgekeken raakt. 

Op onze website 
WWW.ZUTPHENBRUIST.NL vind 
je diverse bruisende ondernemers 
uit Zutphen en omgeving die je 
alles kunnen vertellen over hun 
bedrijf. Breng hen zeker een 
bezoekje als je in de buurt bent.

Wil jij deze winter nog een leuk dagje weg plannen? Denk dan eens 
aan Zutphen. De stad heeft een prachtig historisch centrum met 
eeuwenoude monumentale panden, hippe en eigentijdse winkels 

en fi jne koffi e- en lunchplekjes. Alles op loopafstand van elkaar!
Laat je deze winter verbazen door het betoverende Zutphen!

Als je een dagje naar Zutphen gaat, kun je niet om de 
Walburgiskerk heen. Het klassieke interieur neemt je eeuwen 

mee terug in de tijd. Vanaf 13 december is één van de grootste 
kerken van ons land in kerstsferen gehuld. Minstens vijftien 

organisaties laten zich van hun beste kant zien door middel van een 
door hen versierde kerstboom. Tijdens het Sprookjesfestival en op 

15 december kan de kerk in sprookjesachtig licht worden bezocht. 

CULTUUR

Beleef de kerstsfeer in de gezellige Hanzestad

Zutphen ZUTPHEN/BRUIST

Zutphen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De trein 
stopt praktisch in het centrum. Kom je met eigen vervoer? 

Er is volop parkeergelegenheid en je kunt je auto tot vlak bij 
de winkels parkeren. Je fi ets stal je gratis in de bewaakte 

fi etsenstalling onder het NS-station. Zutphen is trouwens de 
perfecte uitvalsbasis voor een fi etstocht. Vanuit het centrum 

stap je zo op de pedalen voor een mooie tocht door de omgeving. 

BEREIKBAARHEID

WINTERS DAGJE ZUTPHEN
Deze winter is er van alles te beleven in Zutphen. Wat dacht 
je van een unieke tocht door de stad met een historische 
paardentram, een beklimming van de Wijnhuistoren voor 
het allermooiste uitzicht 
over Zutphen en kerst-
shoppen in de gezellige 
winkelstraten. Na een 
dagje in de frisse 
buitenlucht warm je op 
met een glühwein of 
warme chocomel op een 
van de gezellige markten.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Zutphen. JA, OOK 
ZUTPHEN BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

STADS-
WANDELING

Doordat Zutphen kleinschalig 
is, verken je de stad het beste 
te voet. Slenter door de hippe 

winkelstraten, ontdek het 
historische centrum en laat je 

verrassen door de vele 
bijzondere steegjes en hofjes.Wandel op eigen houtje door de stad 

of kies voor een van de vele themawandelingen 
of een stadswandeling met gids. 

Zutphen
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Spirituele opleidingen
Toereiki staat al 7 jaar bekend als professionele reiki praktijk. Het begon 
met reiki-behandelingen en individuele cursussen. 

Door mijn 3-jarige opleiding mediumschap & psychologie en diverse trainingen is het 
gegroeid naar centrum spirituele opleidingen met een nieuwe opleiding Rapid Psychic 
Healing. Ik vind het belangrijk Toereiki te onderscheiden in de markt en dat doe ik door 
specialistische kennis en technieken op unieke wijze te combineren.

Door slimme technieken toe te passen en deze effi ciënt te benutten kom je al snel 
naar de kern het probleem en pakt het probleem gelijk aan. Zo is bijv. het eerste 
consult niet alleen een “intake” gesprek, maar bied het al gelijk resultaat.

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

 in samenwerking met

Practitioner 4 individuele lessen van 3 uur:

• onderzoeken deelpersoonlijkheden
• hoe je moet fi lteren wat je oppikt
• werkt met diverse healing/meditatie technieken
• je hebt de vaardigheden ontwikkeld om naar de master te gaan
• 4 theorie modules
• e-mail ondersteuning en vraag en antwoord

Master 8 individuele lessen van 3 uur:

• technieken met psychic readen 
• diverse technieken om de juiste methode toe te passen
• 8 praktijklessen en modules
• gaat jouw methode oefenen op cliënten
• e-mail ondersteuning en wekelijks vraag en antwoord
• examen en certifi caat

O.a. Rapid Psychic Healing practitioner en master graad. 
Cursussen: reiki eerste graad, tweede graad en master 
graad of de reiki opleidingen.

Je bent dan bevoegd om voor jezelf te werken als Master of Rapid Psychic Healing.

DONDERDAG 19 DECEMBER: PRESENTATIE OVER MEDITATIE

Spirituele Spirituele 
Toereiki staat al 7 jaar bekend als professionele reiki praktijk. Het begon Toereiki staat al 7 jaar bekend als professionele reiki praktijk. Het begon 
met reiki-behandelingen en individuele cursussen. met reiki-behandelingen en individuele cursussen. 

Door mijn 3-jarige opleiding mediumschap & psychologie en diverse trainingen is het Door mijn 3-jarige opleiding mediumschap & psychologie en diverse trainingen is het 
gegroeid naar centrum spirituele opleidingen met een nieuwe opleiding Rapid Psychic gegroeid naar centrum spirituele opleidingen met een nieuwe opleiding Rapid Psychic 
Healing. Ik vind het belangrijk Toereiki te onderscheiden in de markt en dat doe ik door Healing. Ik vind het belangrijk Toereiki te onderscheiden in de markt en dat doe ik door 
specialistische kennis en technieken op unieke wijze te combineren.specialistische kennis en technieken op unieke wijze te combineren.

Door slimme technieken toe te passen en deze effi ciënt te benutten kom je al snel 
naar de kern het probleem en pakt het probleem gelijk aan. Zo is bijv. het eerste 
consult niet alleen een “intake” gesprek, maar bied het al gelijk resultaat.consult niet alleen een “intake” gesprek, maar bied het al gelijk resultaat.consult niet alleen een “intake” gesprek, maar bied het al gelijk resultaat.

Buiten consulten 
om geef ik diverse 

opleidingen, cursussen 
en workshops.

Sport- en gezondheidscentrum 
Fit & Gezond 
Bosschendijk 187, Oudenbosch
Aanvang: 20:00 – 21:00 uur

GRATIS entree

aanmelden via mail: 
info@toereiki.nl

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.
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Namens de teams van 
Vincents, Het Witte Paard en De Hoge Neer 

wensen we je hele � jne feestdagen! 

076-3031301
HotelHetWittePaard.nl

076-5012340
DeHogeNeer.nl  

 076-3031302
Vincents.nl

Namens de teams van 
Vincents, Het Witte Paard en De Hoge Neer 

wensen we je hele � jne feestdagen! 
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Gezelligheid voorop
Anton beschrijft zijn zaak als een combinatie tussen een bruin café en een grand café. 
Het is er altijd gezellig. De muziek die gedraaid wordt is herkenbaar voor iedereen. 

Er mag dan ook zeker meegezongen en gedanst worden. Je vindt er de sfeer van een 
dorpscafé, maar dan midden in de stad. 

Geniet de hele dag door
Bij de Heeren van Breda ben je de hele dag welkom. Het café is open van 10.00 uur 
’s morgens tot 2.00 uur ’s nachts. Overdag geniet je er van een goede kop koffi e met 
gebak en ’s avonds sluit je de dag af met een lekker borreltje. In de zomer kun je heerlijk 
buiten zitten, want het café heeft een ruim terras met uitzicht op de Grote Markt en de 
Grote Kerk. 

Vier de feestmaand
In december is er bij de Heeren van Breda van alles te doen. 15 december is er een 
optreden van Frenkie4you. Van 21 december tot 1 januari is er voor de deur een ijsbaan. 
Dit maakt Heeren van Breda de plek bij uitstek om na een middag schaatsen op te warmen 
met een warme kop koffi e of chocomel. Of een gezellige borrel natuurlijk!

Dorpscafé 
in het centrum van Breda

Op een historische locatie, midden in het centrum van Breda, 
vind je Heeren van Breda. Eigenaar Anton Oomen nodigt je uit 
voor een drankje in zijn gezellige café voor jong en oud. Er is 
regelmatig wat te beleven. Van een bingoavond of een gezellig 
spelletje darten tot een zanger of band die komt optreden. 
Bij de Heeren van Breda kan het allemaal. 

Heeren van Breda  |  Eigenaar: Anton Oomen  |  Grote Markt 31, Breda  |  06 30606322  |  heerenvanbreda

De Heeren
van Breda

COLUMN/HUIDTHERAPIE 

Dat Vitamine C belangrijk is voor ons voeding dat weten we ondertussen wel. Vandaar ook dat in 
vroegere tijden veel zeelui bij een langdurig te kort aan fruit en groeten door een Vitamine C te 
kort scheurbuik kregen. Maar ook in onze cosmetische producten is het een topper! 

Wat doet Vitamine C 
allemaal voor de huid?

Voordelen Vitamine C in cosmetica:
• Het is essentieel voor de aanmaak van collageen (welke we vanaf ons 25e levensjaar met 1% per 

jaar verliezen).
• Het hydrateert de huid
• Het kalmeert en heeft een ontstekingsremmende werking op de huid en is daarom ook uitermate 

geschikte voor de gevoelige, rode, couperose/ rosacea en acne huiden
• Het kan pigment in de huid verminderen
• Het is een antioxidant, wat schade door vrije radicalen zoals uv-licht kan beperken. 

Al met al mag Vitamine C dus niet missen in je skincare routine! 

Maar let op:
Er is een belangrijke voorwaarden aan het 
gebruik van Vitamine C in huidverzorging: 
Vitamine C werkt alleen in hoge concentraties 
(minstens 4%). Om erachter te komen of er 
inderdaad voldoende in een product aanwezig 
is, kun je naar de ingrediëntenlijst kijken; de stof 
moet bovenaan vermeld staan. 

Ontdek nu onze Vitamine C aanbiedingset en ervaar 
wat het voor jouw huid doet! 

TIP: ook leuk voor de decembermaand. OP=OP

Benieuwd of Vitamine C ook een goed 
aanvulling kan zijn op jouw skincare 
regime? Maak een afspraak voor een 

gratis huidscan + advies.

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

0165-387081

WINNAAR
AWARD Beste Image 
Skincare Specialist 
regio West-Brabant 

2018 & 2019!

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

Aanbiedingsset

Reiniging + serum 

(4-6 mnd gebruik)

normaal € 110,- Nu set € 99,-

+ GRATIS Vitamine C oogcrème 

& luxe toilettas

Vitamine C reinigingsmilk; 12% Vitamine C 
Vitamine C Serum; 15% Vitamine C

4140



Scherp zien zonder bril of lenzen
Nachtlenzen corrigeren je ogen terwijl je slaapt! 
In januari en februari geen aanpaskosten.

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

Corian Security
Lambertusstraat 10 A, Etten-Leur
076-8879734
www.coriansecurity.nl

Voor uw veiligheid 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,-  
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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL

THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T

4746



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

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 recht 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! 

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht 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

Year round
MUST HAVE ITEMS

Bremstraat 156 St.Willebrord
06 57 32 80 12  |  0165 388215
Farawebwinkel.com  

 fara.mode  |   Fara

MODE
KLEDING 

ACCESSOIRES
Fara: “Ik verkoop mode, 
kleding & accessoires. Als jonge 
ondernemer (17 jaar) ben ik 
enorm trots op mijn eigen bedrijf.”
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DEC 2019
UI

T 
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PS
ZUNDERT e.o.

13 december
Feest der poëzie: de zachte krachten
Cultureel centrum De Schroef, 
Molenstraat 5, Zundert
www.cczundert.nl 

14 december
Winterconcert Sint Martinus
De Toekomst Achtmaal, Pastoor de 
Bakkerstraat 19, Zundert
www.martinusachtmaal.nl

15 december
Rommelmarkt
Sporthal Onder de Mast, 
Onder de Mast 4, Zundert
www.zininzundert.nl 

19 december
Cupquiz
Sportcafé De Cup, 
Onder de mast 4a, Zundert
www.sportcafedecup.nl 

22 december
Fotowedstrijd Corso Zundert
Cultureel centrum De Schroef, 
Molenstraat 5, Zundert
www.corsozundert.nl

25 en 26 december
Kerststallententoonstelling 
St. Bavokerk Rijsbergen
Beide dagen van 12.00-16.00 uur 
www.sintbavorijsbergen.nl 

26 december
Clubcross
De Krochten Wernhout
www.trappistentrappers.nl

Kijk voor deze en 
meer activiteiten 

op vvvzundert.nl en 
zininzundert.nl

1 december
Orgelmiddag 
Bij Orgelplezier, Stuivezandseweg 
48, Klein Zundert
www.zininzundert.nl

1 december
Vlooienmarkt
Tenniscentrum De Leeuwerik, 
Leeuwerikstraat 27, Zundert
www.zininzundert.nl
 
7 december
Stefano Keizers: ‘Sorry Baby’
Cultureel centrum de Schroef, 
Molenstraat 5, Zundert
www.cczundert.nl

7 december
Hart van Rijsbergen
Dorpskern Rijsbergen
www.hartvanrijsbergen.nl

8 en 15 december
Brieven lezen in het Van 
Goghkerkje
Protestantse kerk, Zundert
www.vangoghhuis.com

10 december
ID theatre company: Fair!
Cultureel centrum De Schroef, 
Molenstraat 5, Zundert
www.cczundert.nl 

12 december
Filmhuisavond 
Van Goghkamer Zundert, 
Markt 26-27, Zundert
www.cczundert.nl 

22 DECEMBER
WINTERWONDERLAND
Centrum Zundert
www.winterwonderlandzundert.nl

T/M 26 JANUARI 2020
EXPOSITIE: 
NAAST VAN GOGH 
Van GoghHuis, 
Markt 26-27, Zundert 
www.vangoghhuis.com

29 december
Walk for Children
Café ’t Trefpunt, 
Laguitensebaan 60A, Rijsbergen
www.letthechildrenplay.nl 

31 december
F(oud)t en nieuw 
oudejaarsdinnershow
Grand café De Bocht, 
Wernhoutseweg 119, Wernhout
www.debochtwernhout.nl 

Deze GIANT 
CUPCAKE is 
verkrijgbaar in 
allerlei thema’s 
en heerlijk gevuld 
naar wens.
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b n y l v z n n i a n

taarten 
cupcakes 
puur 
authentiek 

proeven 
vers 
seizoen 
passie

Maak kans op een:
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Giant Cupcake 
t.w.v. € 35,-
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MirCupia
Hazeleger 41, Etten-Leur

06 - 29825080  |  mircupia@hotmail.com 
 mircupia  |  www.mircupia.nl

 

Maak kans op een:

handmade, 
fairtrade sjaal 

t.w.v. 

€ 27,50

Molenstraat 84 Zundert  |  06 33684643
info@2ndlifeatingrid.nl  |  www.2ndlifeatingrid.nl

x r q e e r l i j k d 
g a r t i k e l e n q 
b z u n d e r t c f f 
k r r m e u b e l s s 
l f o e g t k v x y l 
e z u c c x j a k d v 
d b q n a y w n v s j 
i p p o w n c f g g x 
n y w n n t t l d u h 
g m g e j v h e e l u 
x s c o f e v h v n m 

zundert 
fairtrade 
kleding 
eerlijk 

artikelen 
brocante 
recycle 
meubels
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van Sjaal met Verhaal

€ 27,50

Molenstraat 84 Zundert  |  06 33684643
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Van Mossel Breda Beverweg 4 | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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