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UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN

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 het 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 er van op aan dat 
hoge kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken 
als vanzelfsprekend zijn.

BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN
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VOORWOORD/JUNI

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/ettenleurbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ETTEN-LEUR

SINT WILLEBRORD

RUCPHEN

ZUNDERT

ROOSENDAAL

BELGISCHE 
GRENSSTREEK

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Catharina Coenrades, 06-46863834  |  076-7115340
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ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZYXWV
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LKJIH

GFEDCBA

Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN
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Vol enthousiasme de weg opVol enthousiasme 
Heb jij een leeftijd van boven de 16,5 jaar? En wil jij op een fi jne 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 één ding: dat jij je rijbewijs 
gaat halen!

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 
andere mensen te leren om op de juistedeel te 
nemen aan het verkeer. Daarom startte ze haar 
eigen autorijschool. En met succes!

Al vroeg de weg op
Op zestienjarige 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 zeventienjarige leeftijd 
mag je zelfs al afrijden. Hierna moet je nog rijden 
met een begeleider, maar als je achttien 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 kun je bij 
Heleen een proefpakket 
nemen en krijg je voor een 
kleine prijs vier autorij-
lessen. Dat scheelt al heel 
veel in je portemonee. 
Wacht daarom niet langer en 
vraag vandaag nog een 
proefpakket aan.

‘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

Vol enthousiasme de weg op BRUISENDE/ZAKENde weg opde weg opde weg op

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

Vraag vandaag nog 

EEN PROEFLESPAKKET 

aan voor slechts 

€ 100,- 
(4 rijlessen inbegrepen)
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Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

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. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off- 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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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











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 voorop staan!

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

1514



DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZYXWV
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NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl

17



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 één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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“Ieder mens  is uniek”

Mejale  |  Kenbelstraatje 25, Sint Willebrord  |  06-28070686

Heidi de Krom werkte twaalf jaar lang met veel plezier als verzorgende IG. Toen zij in aanraking 
kwam met acupunctuur, was meteen duidelijk dat ze hier meer mee wilde doen. Na het volgen 
van een driejarige opleiding aan de Total Health Academie in Breda opende ze in juni haar eigen 
praktijk in Sint Willebrord.

“Ieder mens  is uniek”
 “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in 
alternatieve geneeswijzen”, vertelt Heidi 
enthousiast: “Vanuit het holistische denken is 
er juist oog voor de mens in zijn totaliteit, de 
samenhang tussen lichaam en geest. Daardoor 
wordt de oorzaak van de klacht aangepakt.” 

 Behandeling op maat 
 “Mensen komen bij mij met uiteenlopende 
klachten; vermoeidheid, stress, slaapproblemen 
en pijnklachten. Ik begin altijd met een 
uitgebreide intake om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van je situatie. Ieder mens is 
uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Samen 
kijken we wat ik precies voor je kan betekenen. 
Iedere behandeling wordt daarmee volledig 
afgestemd op de persoon die ik voor me heb.” 

 Ook cupping en leefwijze 
 “Bij acupunctuur zet ik dunne naaldjes op 
bepaalde punten in het lichaam. Op die manier 
breng ik verschillende energiestromen van 
het lichaam in balans. In feite zorg ik dat de 
zogenaamde Fascia-laag vrij van blokkades 
blijft. Daardoor stel ik het lichaam in staat 
zichzelf te herstellen. We kijken samen ook 

bewust naar de voeding en soms combineer ik de acupunctuur 
behandeling met cupping voor een nog beter resultaat. Cupping 
kun je overigens ook ondergaan ter voorkoming van klachten, het is 
heerlijk ontspannend.” 

 Eigen verantwoordelijkheid 
 “Mensen zijn regelmatig verbaasd over het effect van de 
behandeling. Ik probeer ze ervan bewust te maken dat ze daar ook 
zelf een rol in hebben. Door kleine aanpassingen in je manier van 
leven kun je al veel bereiken. Ik vind het geweldig om mensen op 
deze manier te kunnen helpen!” 

heididekrom@gmail.com  |  www.mejale.nl 

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR
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Antwerpseweg 8 Rijsbergen  |  06-29502104 
info@totalbodyworx.nl  |  www.totalbodyworx.nl

VOOR EEN GEZONDE & 
SPORTIEVE LEVENSSTIJL

Bewegen, gezonde voeding en ontspanning zijn goed voor je. Erin slagen daar balans 
in te vinden, is wat anders. Bij Total Body WorX bieden wij allerlei soorten � tness en 
groepslessen aan en diverse programma’s voor gezonde voeding. Zo zit er altijd wel 
iets bij wat bij je past en wat je ook nog eens heel leuk gaat vinden. Wij kijken 
persoonlijk naar wat goed voor je is en weten met een geweldige motivatie iedereen 
aan het bewegen te krijgen.

De eigenaresse, Anja Bastiaansen, heeft van haar passie haar werk gemaakt. In Rijsbergen heeft ze 
haar eigen sportschool Total Body WorX met meer dan driehonderd vierkante meter sportruimte. Bij 
Total Body WorX kun je voor alles terecht om te bewegen, voor voeding en voor sociale contacten. Total 
Body WorX in Rijsbergen is een sportschool voor iedereen. Onze sportschool is erg laagdrempelig. De 
vriendelijkheid en gastvrijheid van Anja en haar team spelen daar een grote rol in, je bent er absoluut 
geen nummer. Hier voelt iedereen zich thuis.

Er is een ontvangstruimte en er zijn twee kleedlokalen met douches en twee 
fi tnesszalen met diverse apparaten om fi tnessoefeningen of cardio te doen. 

Boven is er een workoutzaal waar groepslessen worden gegeven, zoals spinning, 
yoga, circuit training, total workout, pump, HIIT, BBB, Stretch & FleX en 
workshops zoals aerial yoga en zelfs diverse cursussen. 

Ook buiten geven we les in Bootcamp en FitWalk. De groepen zijn niet groot. 

AANTREKKELIJKE TARIEVEN, STRIPPENKAART OF LOSSE LES MOGELIJK

JE HEBT AL EEN ABONNEMENT VANAF € 5,50 PER WEEK Meld je 
nu aan!
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#HELP DE HORECA 
Het zijn onzekere tijden. Wil jij ons steunen? 

Ga naar onze websites en koop een cadeaubon van jouw favoriete restaurant. 

Wij hopen je snel en in grote getalen te mogen verwelkomen 
in onze zaken als deze coronacrisis voorbij is. 

076-3031302
Vincents.nl 

Gastvrije groet, 

Teams Gans Horeca Familie 

#HELP DE HORECA 
Het zijn onzekere tijden. Wil jij ons steunen? 

Ga naar onze websites en koop een cadeaubon van jouw favoriete restaurant. 

Wij hopen je snel en in grote getalen te mogen verwelkomen 
in onze zaken als deze coronacrisis voorbij is. 

076-3031302
Vincents.nl 

Gastvrije groet, 

Teams Gans Horeca Familie 
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Gouden rijder 10, Etten-Leur

06-20 910 914

info@rvs-interieurbouw.nl

www.rvs-interieurbouw.nl

Wil jij thuiskomen in een interieur dat 
écht bij je past? Kies dan voor maatwerk 
naar jouw wensen met RvS Interieurbouw 
in Etten-Leur. Wij verzorgen het totale 
plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge 
kwaliteit en een betrokken service hoog 
in het vaandel staan. Bovendien is niets 
ons te gek; jij vraagt, wij bouwen. Het gaat 
tenslotte om jouw interieur en dat laten wij 
graag zien!

Wat is begonnen als een kleine garage van 
60 m² is in slechts drie jaar tijd uitgegroeid 
tot een werkplaats van maar liefst 1600 m². 
En nog steeds staan wij altijd open voor 
nieuwe ideeën, nieuwe materialen en 
nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard is 
meedenken met en het ontzorgen van de 
klant (particulier of zakelijk) nog altijd onze 
prioriteit! Onze uitstekende service en het 
complete maatwerk voor ieder interieur 
dat wij leveren maakt ons dé partij voor 
interieurbouw in de regio Etten-Leur. Als 
erkend 5-sterrenspecialist worden wij 
beoordeeld met een 9,4!

Een interieur dat écht bij je past

BENT U 
GEÏNTERESSEERD? 

Neem dan gerust 
eens contact op!

Thuiswerken blijkt aan de eetkamertafel of met de laptop op 
schoot toch een grotere uitdaging dan verwacht. Allemaal 
overkomelijk, maar hoe fi jn is het om nu en straks na de 
coronaperiode een goede thuiswerkplek te hebben...

Westerland 13 Bergen op Zoom
06-10202148  |  info@gezondzittendwerken.nl  
gezondzittendwerken.nl

Op een juiste wijze (blijven) thuiswerken? 
Hier zijn de juiste meubelen te verkrijgen

Niet iedereen is zich ervan 
bewust dat zittend werk 
klachten met zich mee kan 
brengen. Daarom is het 
verstandig om eens goed naar 
je werkomgeving te laten 
kijken, bij voorkeur door een 
werkplekspecialist die weet wat 
de gezondheidsrisico’s zijn en 
een onderbouwde oplossing 
heeft. Helmy van Gezondzit-
tendwerken.nl is zo’n specia-
list. Met haar expertise als 
logopedist en stemtherapeut, 
jarenlange ervaring in de 
kantoorinrichtingsbranche en 
opleiding tot werkplekadviseur 
helpt ze elke werkplek arbo 
proof te maken én in te richten.

COLUMN/HELMY BRUNING-BORGHSTIJN

Gratis online werkplekcheck

Daarom kunt u naast bureaustoelen, bureaus en accessoires nu ook gebruikmaken van 
de speciale #ThuisAanHetWerkplek ACTIE. Huren in verschillende termijnen is ook 
mogelijk. Los van deze actie heb ik nog meer interessante producten.

Kijk op: thuisaantwerk.com/gezondzittendwerken
Inlogcode: gzw-corona

Als werkplekspecialist ondersteunt Gezondzittendwerken.nl – gevestigd in Bergen op 
Zoom – u op weg naar een gezonde en vitale werkomgeving. Heeft u (beginnende) 
fysieke klachten? Of bent u gewoon benieuwd of uw thuiswerkplek Arbo-proof is? Ik kijk 
graag met u mee!

Middels een videobel-afspraak (via Zoom, Skype of Facetime) bekijken we uw werkplek 
en bied ik mogelijke oplossingen zodat u gezond zittend kunt blijven werken. 

#thuis aan het werk
2726



1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!

9

8

7

11

12

10

13

2928



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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 Sweet Queen
bySweetQueen

0636278103
sweetqueensweet@outlook.com

Maak het af met een superleuke popcorn- of suikerspinmachine. 
Lekker voor jong & oud. 

Huur hem al vanaf € 35,- per dag. 

Binnenkort een feestje/borrel 
of een andere gelegenheid? 

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

ADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUIST

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

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST

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

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

JUIST
NU!

JUIST
NU!

OPVALLEN? OPVALLEN?

OPVALLEN?
33
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Molenstraat 84 Zundert 
06 33684643  |  info@2ndlifeatingrid.nl 
www.2ndlifeatingrid.nl  |  Volg ons op  en 

Openingstijden: di t/m vr 10.00 - 17.30 uur  |  za 10.00 - 17.00 uur

Een winkel met 
een verhaal

2nd hands merkkleding met accessoires

Fairtrade (wereldwinkel-producten)

Handmade producten

Recycle/brocante

  |  info@2ndlifeatingrid.nl 

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

ontzorgt de klant totaal
Autobedrijf C.A. Oomen in Sprundel is al 58 jaar hét allround adres voor 
het onderhoud van alle merken auto’s, (schade)reparaties en de 
verkoop van betrouwbare occasions. U kunt er eveneens terecht voor 
apk-keuringen, airco-onderhoud, ruitreparaties, banden en nog veel 
meer. Kortom: voor alles op autogebied staan Ruud en Sasha Oomen 
samen met hun team voor u klaar!

Reactie van een klant:
“Wat ik bij dit bedrijf erg waardeer is het 
meedenken in oplossingen om kosten te 
besparen. Zeer servicegericht!”

Autobedrijf C.A. Oomen BRUISENDE/ZAKENAutobedrijf C.A. Oomen

Autobedrijf C.A. Oomen is in de loop der tijd uitgegroeid tot 
een modern allround bedrijf. “We zijn van alle markten thuis. U 
kunt bij ons onder andere terecht voor een nette en betrouwbare 
occasion, apk, onderhoud, airco-onderhoud, storingen, banden 
en ga zo maar door. We beschikken over moderne uitlees-
apparatuur voor alle merken zodat we snel diagnoses kunnen 
stellen en de storing kunnen verhelpen. Daarnaast staat onze 
pechhulpdienst voor u paraat en verzorgen we uw (ruit)schade 
reparatie. We ontzorgen onze klanten dus op alle gebieden, zodat 
ze qua vervoer altijd op ons kunnen rekenen. Want mobiliteit is 
in deze tijd gewoon heel belangrijk.

Wij denken echt met de klant mee en zoeken altijd naar 
een passende oplossing; kunnen we bijvoorbeeld een 
reparatie uitvoeren met een gereviseerd onderdeel, dan 
bieden we dat als optie aan. En we blijven prijzen 
vergelijken van verschillende leveranciers. Wie op zoek is 
naar een occasion en die niet in onze showroom vindt, 
kan ook een zoekopdracht bij ons uitzetten. Wij gaan dan 
op zoek en vinden vaak datgene wat de klant zoekt.”

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.caoomen.nl

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

PRE-SUMMER SALE 
25% KORTING 
OP ALLE ZONNEBRILLEN

Voor banden 
   & montage!

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

06-12266631  |    WheelOutlet
Martijn_elst@hotmail.com
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BISSCHOPSMOLENSTRAAT 101 ETTEN-LEUR  |  WWW.BLONDENDONKER.NL

Kapsalon Blond & Donker is een heren- en dameskapsalon 
gevestigd in de gezelligste winkelstraat van Etten-Leur. Onze 
kracht is dat wij vinden dat iedereen het verdient om mooi te zijn. 
We hanteren een scherpe prijs en werken zonder afspraak. Wij 
zijn klantvriendelijk en hebben passie voor ons vak.

De nieuwe kapsalon van Etten-Leur

De haarstylisten die werken bij Kapsalon Blond & Donker bezitten al 
deze aspecten. Wij zijn vakbekwaam door onze ruim vij� ien jaar ervaring.
Wij zijn laagdrempelig, transparant en klantgericht. Met onze kennis bent u 
bij ons aan het juiste adres om de salon naar wens en stralend 
te verlaten.

Onze kracht is te werken zonder afspraak zodat je geholpen kunt worden 
wanneer jij dat wil. Kom gezellig langs en neem onder het genot van een 
heerlijke cappuccino plaats aan onze wachttafel.

Openingsactie:
Dames wassen, knippen en drogen € 19,50 

Heren wassen, knippen en drogen basic € 17,50 
Wassen, knippen, drogen en basis kleuring vanaf € 49,95

Naast kappersbehandelingen bieden wij ook schoonheidsbehandelingen 
en voedingssupplementen aan. Kijk snel op de site

www.blondendonker.nl

3938



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

 “De wensen en behoeften van de klant staan centraal”

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

Bestel gemakkelijk online op www.elfrahoeve.nl

SPECIALE 

WENSEN?

Bel of mail 
ons! 

(H)eerlijk vlees rechtstreeks 
van onze eigen boerderij

Brow Bar - Huidverbetering 
    Permanente Make-up - Lash Lift

Mijn doel als schoonheidsspecialiste is om jou te inspireren en te helpen om jouw huid in de beste conditie 
te krijgen. In Etten-Leur heeft Beauty by Sunseeree de eer om exclusief met Klapp cosmetics te werken. Dit 
merk staat bekend om haar innoverende huidverzorging. 

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.

De vraag ‘hoe vaak moet ik naar de schoonheidsspecialist gaan’ wordt 
regelmatig gesteld. Er zijn diverse redenen om een gezichtsbehandeling te 
ondergaan. De een heeft bijvoorbeeld last van pigmentvlekken of rimpeltjes 
en de ander wil graag alle onzuiverheden grondig laten verwijderen. Elke 
huid is uniek en de behoeftes van de huid kunnen veranderen. Ik adviseer 
om de salon elke vier à zes weken te bezoeken. Naast een stralende huid 
en ervaar je een ontspannend verwenmoment om even tot jezelf te komen. 
Ik verwelkom je graag in de salon voor een vrijblijvende kennismaking 
inclusief huidanalyse. 

Ook thuis kun je werken aan een mooie huid met een gezonde glow met 
de producten van Klapp Cosmetics. 

• Luxe Klapp treatments
• ACID peelings
• Dermapen 4
• Bindweefselmassage

• Diverse gezichtsbehandelingen
• Permanente make-up
• Brow styling
• Elleebana Lash lift

• Beauty workshops
• Visagie

IN DE SCHOONHEIDSSALON KUN JE TERECHT VOOR:
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Ambachtlaan 11, Etten-Leur  |  076 501 59 75 
estherjaspers@kpnmail.nl  |  www.mondzorgjaspers.nl

Wil jij een leven lang een gezonde mond?

mondhygiënisteEsther Jaspers

Preventief 
onderhoud! Avonduren 

geopend!

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:
Winkelcentrum 21 Etten-leur, 
076 - 502 15 49

www.svensophie.com

Nieuw bij Sven & Sophie
Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven&Sophie beseffen wij dat als geen ander. 
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken. 

Willen jullie dat de grote dag
persoonlijker wordt?

Met meer humor? Meer gevoel?
Dat er geluisterd wordt naar jullie wensen?

Kijk dan eens op www.kalebabs.nl
info@kalebabs.nl / 06 5399 6002

Trouwambtenaar Kale Babs, Frank Boomaerts
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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.”

BINNENKORT IETS TE VIEREN?
U bent bij mij aan het juiste 
adres voor alle soorten 
taarten, cupcakes en gebak!

Zondag 21 
juni is het 
Vaderdag! 
Verwen papa of 
iemand anders 
met een lekkere 
chocolade 
biertaart of bier 
cupcakes!

mircupia  Hazeleger 41, Etten-Leur  |  06 - 29825080
mircupia@hotmail.com  |   mircupia  |  www.mircupia.nl

COLUMN/HUIDTHERAPIE 

Een groot deel van onze klanten komt met de vraag hoe ze van hun acne afkomen. Vaak 
hebben ze al van alles geprobeerd en nog steeds last van acne. 

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

0165-387081

Last van acne? 

Iets wat we veel behandelen en ook succesvol 
kunnen aanpakken. Hoe? Door de juiste producten 
aan te bieden (werkzame ingrediënten), het opvolgen 
van adviezen hoe je jouw huid het beste kan 
verzorgen, een stukje voedingsadvies en de juiste 
behandelingen. Of je nu last hebt van acne in de 
puberteit of op volwassen leeftijd, je kunt er echt van 
afkomen! 

Acne ontstaat door verschillende factoren zoals 
hormonen, verhoogde talgproductie, verdikte opperhuid, P.acnes bacterie, voeding en 
bijvoorbeeld verkeerd cosmeticagebruik. 

Tips als je last hebt van acne:
• Vermijd zuivel, varkensvlees en snelle suikers
• Reinig je huid twee keer per dag (combinatie van reiniging met milde en 

exfoliërende eigenschappen)
• Verschoon elke dag je kussensloop (zo krijgen bacteriën geen kans)
• Was je gezicht direct na het sporten 
• Gebruik de juiste producten met werkzame ingrediënten (een juiste combinatie van 

milde en krachtige ingrediënten)
• Bescherm je huid tegen de zon om pigmentvlekken en littekens te voorkomen 
• Vermijd alcohol, parfum, parabenen, lanoline en minerale oliën in 

huidverzorging

Heel belangrijk is, en dat geldt voor ieder huidprobleem, laat je goed adviseren. 
Iedere huid is anders en ook iedereen reageert anders op producten en 
behandelingen. Wij helpen je graag op weg naar jouw droomhuid! Met de beste 
aanpak waarin we starten met een gratis intake inclusief huidscan voor een 
kijkje in je eigen huid. 

Neem contact met mij op via info@instituutmarlotte.nl of 0165-387081. 
Wij staan voor je klaar!

WINNAAR
AWARD Beste Image 
Skincare Specialist 
regio West-Brabant 

2018 & 2019!

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

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 geknipt en Alle klanten gaan perfect geknipt en 

BEST
BARBER

IN TOWN

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

GOLD WAX

NIEUW
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UI
T 

TI
PS Vanwege het coronavirus moesten 

VVV Zundert en het Van GoghHuis 
gesloten worden. Gelukkig kunnen 
we nu melden dat we weer 
geopend zijn. 

Reserveren voor het museum is 
noodzakelijk. Kijk op de website 
www.vangoghhuis.com.

Bij VVV Zundert kun je je laten 
informeren over leuke wandel- en 
fi etsroutes.

VVV ZUNDERT EN HET VAN GOGHHUIS 

Kijk voor meer 
informatie op de website 

van de VVV: 
www.vvvzundert.nl

ZUNDERT e.o.

ZIJN WEER GEOPEND! UI
T 

TI
PS

 

JUNI 2020

VVV ZUNDERT EN HET VAN GOGHHUIS 

ZIJN WEER GEOPEND!
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie 
drama 
lumiere 
relatie 

ontspan 
deens 
noors 
gezin

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

Maak kans op:

  1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.ettenleurbruist.nl
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Van Mossel Jeep
Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.jeep@vanmossel.nl
Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

THE NEW JEEP COMPASS
-  TREKGEWICHT 1.750 KG -

VANAF € 31.900 

PRIVATE LEASE 
VANAF € 449 P/M

Adv. 1-1 Jeep Compass BRUIST.indd   1 18-05-2020   08:53




