
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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WWW.ETTENLEURBRUIST.NL

RUCPHEN
ZUNDERTETTEN-LEUR



UW GEHOOR, 
ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGS-
 PERIODE  
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT
 - Onderhoud
 - Nacontrole

VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

KOM LANGS WE HELPEN JE GRAAG AAN EEN GOED GEHOOR

VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijk-

heid erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht 

en tijd voor de klant, luisteren naar de problematiek van 

de klant en continuïteit van de audiciens zijn van groot 

belang gebleken. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige 
audiciens in West-Brabant. We kunnen daardoor een 
keuze maken uit alle hoortoestelmerken die leverbaar zijn 
in Nederland. Kooijman Hoortoestellen heeft contracten 
met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen 
eigen bijdrage voor de hoortoestellen betaald hoeft te 
worden. 

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over  
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden wordt 
er geen eigen risico berekend. Ook kunnen bij ons de 
slechthorenden terecht die hoortoestellen bij een andere 
audicien aangeschaft hebben maar niet tevreden zijn. 
Wij kunnen, tegen een kleine vergoeding, proberen 
een verbetering aan te brengen door een 
hoortest uit te voeren en het geluid van de 
hoortoestellen daarop aan te passen. 

Ina KooijmanIna KooijmanIna KooijmanIna KooijmanIna Kooijman



 Bredaseweg 212a, Etten-Leur  |  076-5640280 
info@westbrabant.glassinside.nl 

www.glassinside.nl

Het Like Steel concept van Glass 
Inside geeft een nieuwe en populaire 

mogelijkheid aan interieurglas. 

Deuren en wanden met een stoere 
en robuuste uitstraling. Het perfecte 

alternatief voor het stalen kozijn. 

Deze vriendelijk geprijsde 
Like Steel lijn kent vele mogelijkheden.

Maak nu een afspraak 
en bel: 076-5640280
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Etten-Leur Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Etten-Leur
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen 
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier 
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? 
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er 
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt 
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan 
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende 
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

Lea en Marcel Bossers

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
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist – Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
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. ©2022. 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 
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ETTEN-LEUR

SINT WILLEBRORD

RUCPHEN

ZUNDERT

ROOSENDAAL

BELGISCHE 
GRENSSTREEK

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

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 076-7115340.
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VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLAN
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Amberveld 14, Etten-Leur  |   076-5030490
info@hivallbeautycare.nl  |  www.hivallbeautycare.nl

Bent jij ook geïnteresseerd in 
cryolipolyse of huidverbetering. 

Neem dan vrijblijvend contact op!

Deze maand 
ontvang je bij deze 

behandeling 
EEN THUISKUUR 

T.W.V € 29,95 
CADEAU!

We hebben heerlijk kunnen genieten van een prachtige zomer met veel zon. 

Daarom is het nu belangrijk om je huid even wat extra aandacht te geven. Wij 

hebben hiervoor verschillende heerlijke After Summer behandelingen
aangepast aan jouw huid. 

Met onze SEYO TDA Boost + behandeling geef je jouw huid de 

beste actieve voedingsstoffen voor een gezonde en stralend mooie huid.

• Vermindering van de rimpeldiepte • Verbetering van de huidtextuur

• Versteviging van de huid • Activering van celvernieuwing

• Vorming van vochtdepots • Opbouw van collageenvezels

Plan nu een 
GRATIS INTAKEGESPREK

in voor IPL/duurzaam ontharen en doe mee 
in oktober met onze 

FLITS ACTIE WEKEN, 
zodat je komende zomer kan genieten 

van een haarvrije en gladde huid. 

Geef je huid 
een boost

Mangerie ‘t Cruydt  Heilig Bloedlaan 259-261 2320 Hoogstraten, België  
(+32) 3 322 77 37  | (+32)0476913992  |  info@tcruydt-mangerie.eu

Kom genieten van onze
tongstrelende culinaire creaties!

In de unieke ambiance van Mangerie ‘t Cruydt hebben kookkunstenaar 
Barry Smeekens en zijn team hun ideeën op smaakvolle wijze gestalte 
gegeven. De plannen werden daar in een eendrachtige samenwerking 

gesmeed en verwezenlijkt.

Het resultaat mag gezien worden: een 
fraaie samengang tussen de kook- en 
decoratiekunsten, tussen de tongstrelende 
culinaire creaties van ’t Cruydt en het 
oogstrelende antiek, tussen de beeldende 
kunst en de interieur- en tuindecoraties van 
de Greenhouse brigade. 

Wie niet alleen de smaakpapillen wil 
verwennen, maar ook de ogen de kost 
wil geven, raden wij aan om bij Mangerie 
’t Cruydt te reserveren. 

We zijn geopend van woensdag t/m 
maandag van 12.00 tot 21.30 uur 
en alle zon- en feestdagen! Wij zien 
u graag terug in ons restaurant.

Met culinaire groet,

Team Mangerie 't Cruydt

‘t  CRUYDT
MANGERIE
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UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren bij 
de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om de 
hoek? Met de Union Flow 
cruise je soepel door de 
stad. Met deze 
lichtgewicht, aluminium 
fi ets steel jij 
gegarandeerd de show! 
www.union.nl

Scan 
de 

QR-code

Heerlijke
nazomer

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
(H)eerlijke cheeky Sauvignon, tropisch en 
verfrissend, tjokvol citrus. Crispy en opwekkend, 
met aroma’s van granny smith en passievrucht. 
Iedere slok doet verlangen naar de volgende. Al 
met al een sappige Sauvignon met een 
dorstlessende afdronk.

www.thegoodwine.nl TAG #WIT

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

BRUIST
DealsDeal

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine 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. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 

nazomer Doe
mee en 

win

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

www.kastaccessoires.nl

Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 

Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 

De afmetingen van dit uiterst handige en 
voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 

VAN VAN VAN 
€ € € 49.9549.9549.95

NU VOOR  NU VOOR  NU VOOR  
€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN
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DITJES/DATJESDITJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

Bij Autovakmeester A3 Jacobs kunt u terecht voor een uitgebreid aanbod van 
service en dienstverlening op het gebied van auto’s, campers, caravans en lichter 

bedrijfswagenonderhoud.

Tevens kunt u terecht voor alle merken banden, uitlijnen, apk en airco.

We hebben een kentekenloket en bieden 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties. 
Ook hebben we een Autovakmeester Pech Service voor € 39,95 per jaar.

Pauvreweg 2
Etten-Leur
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Bij IJgenwys en Anders werken vakkundige 
begeleiders die met lef voorbij elke beperking 

kijken. Wat is jouw talent en wat wil jij 
leren? Houd je van buiten werken, omgaan 

met dieren, doe je liever onderhoud of 
groenvoorziening? Misschien werk je liever 
binnen in de schoonmaak of catering? Een 

puzzel maken of een vlieggordijn? Voor bijna 
iedereen is er een passend aanbod. 

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

 Doen wat je leuk vindt en wat bij je 
past! 
 De dag vliegt voorbij als je doet wat je leuk vindt, 
je nieuwe mensen leert kennen en nieuwe dingen 
leert. Een plek waar je gemist wordt als je er eens 
een keer niet bent. 

 Huiskamer 
 In de huiskamer bij IJgenwys en Anders is 
het mogelijk om ook een paar uur losse zorg-/ 
dagbesteding in te kopen. Ben jij mantelzorger 
en heb jij een afspraak of gewoon behoefte aan 
even ontspanning? Dan kan een zorgvrager op de 
koffi e komen. Hij of zij mag dan aansluiten bij alle 
activiteiten van IJgenwys en Anders. Vraag naar de 
mogelijkheden en prijzen. 

 Advies en begeleiding 
 Door de samenwerking met wijkzusters, dementie-
coaches, mantelzorgmakelaars, andere adviseurs 
en begeleiders kunt  je met al je zorgvragen bij 
IJgenwys en Anders terecht. Wij begeleiden je dan 
naar de juist hulp.

Je kunt ook bij IJgenwys en Anders terecht voor 
een maaltijdservice waarbij elke dag een koelverse 
maaltijd wordt gebracht. 

ACTIVITEITENCENTRUM EN 
DAGBESTEDING

Markenland 96, Etten-Leur  |  076-5962598

 IJgenwys  |  info@ijgenwys.nl

  

Stichting IJgenwys en Anders is een 
kleinschalige zorginstelling die 
dagbesteding en doelgerichte 

activiteiten biedt aan mensen met een 
beperking. De stichting wil zo 

kleinschalig mogelijk werken. Het 
bestuur en de Raad van Advies 

bestaan uit vrijwilligers met hart voor 
de zorg. Dat betekent dat deze mensen 

geen vrijwilligersvergoeding en/of 
vakantiegeld ontvangen. Alleen 

gemaakte kosten worden vergoed.

ONZE SPONSORS

MELD JE NU AAN 
EN DRAAG JE 
STEENTJE BIJ!
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Brigitte Korbijn
06-48477410
info@idik.nl
www.idik.nl

Voor veel kinderen is dit echter niet zo 
vanzelfsprekend. Zij ervaren de wereld 
op een hele andere manier. De infor-
matieverwerking gaat vertraagd en wat 
gecompliceerder. Dit maakt dat deze 
kinderen niet altijd zo gemakkelijk 
genieten. Maar ook bij deze kinderen 
betekent een glimlach dat ze het fi jn 
hebben.

VISIE:
• IDIK luistert, staat naast de cliënt 
(letterlijk en fi guurlijk) en helpt de 
cliënt de eigen regie over het leven 
en/of gedachten te krijgen in het 
tempo van de cliënt.
• IDIK is een ambulante begeleiding 
en bezoekt de cliënt, desgewenst, in 
de eigen veilige omgeving en/of bij-
voorbeeld school, sportclub en werk. 
•IDIK helpt inzicht te krijgen in eigen 
psychosociale problematiek en hoe 
daarmee om te gaan in het dagelijkse 
leven. Ook ouders en/of verzorgers 
kunnen door IDIK geholpen worden 
met het beter begrijpen van hun 

Mijn missie is om kinderen, 
jongeren en ouders inzicht 

te geven in zichzelf en in de 
omgang met elkaar. 

Daarnaast coach ik 
leerkrachten bij het 

effectief inzetten van 
hun kwaliteiten in 

het pedagogische en 
didactische proces van 
onderwijzen en bij het 

behouden of terugvinden 
van hun passie op 

de IDIK manier.

Haal het beste uit jezelf!

De glimlach van een kind
Wat voelt er beter dan je kind te 
zien genieten? Precies, niet veel. 
Sommige kinderen genieten en 
glimlachen de hele dag.

kind(eren), waardoor er wederzijds begrip en 
meer rust in huis ontstaat. 
• IDIK onderhoudt intensief contact met 
betrokken organisaties.
• IDIK voldoet aan de kwaliteitseisen van een 
professionele zorgverlener.

Je kunt IDIK rechtstreeks benaderen. 
De intake is altijd vrijblijvend en kosteloos. 
Financiering is mogelijk via PGB.

COLUMN/BRIGITTE KORBIJN

Dit is Mikkie, meervoudig beperkt en praat 
nauwelijks. Op deze foto staat hij echt ‘aan’ 
Wat word ik hier blij van. 

MARKT 11, ETTEN-LEUR 
 076-5033422

 HAIRDRESSERS@INDULGE.NL 
WWW.INDULGE.NL

Bij kapsalon Indulge cuts & 
colours in hartje Etten-Leur 
draait alles om kwaliteit en 
aandacht. Dames, heren, 
jongeren en kids kunnen bij 
ons terecht voor gezond en 
verzorgd haar. 

Kunnen jij en je haar een 
heerlijke dosis wellness 
gebruiken? We hebben de 
beste behandelingen voor je in 
huis. Mocht je vragen hebben 
over een behandeling of het 
maken van een afspraak, 
neem dan contact op met ons 
via 076 - 5033422! 
Wij helpen je graag verder.

Vriendelijke groet, 
Lianne Trista, Kim en Femke.

Kwaliteit 
en aandacht

Door het stylen, föhnen en 
verven van het haar, raakt het 
haar beschadigd en worden 
de zwavelbruggen in het haar 
gebroken. Olaplex herstelt 
die kapotte verbindingen in 
het haar en is daarmee dè 
oplossing om beschadigd, 
droog en futloos haar weer in 
topconditie te brengen. Olaplex 
producten zijn ook ideaal 
om gespleten haarpunten te 
voorkomen, je haar langer te 
laten groeien of extra glans 
te krijgen. Olaplex maakt het 
haar sterker dan ooit tevoren! 
Daarnaast is Olaplex vrij van 
siliconen, parabenen, sulfaten, 
ftalaten, DEA, aldehyden en 
gluten. Ook is het merk 100% 
vegan en dierproefvrij.Olaplex...

een weldaad voor je haar

VOOR DE 

OLAPLEX-BEHANDELING

EINDRESULTAAT

een weldaad voor je haar

TIJDENS DE 
BEHANDELING

NA DE BEHANDELINGNA DE BEHANDELING
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.
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GFEDCBA

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

BEHANG,
SPUITWERK,
VLIESWERK,
ONDERHOUD,
ET CETERA

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 voor De Bell schilderwerken vanzelfsprekend zijn.

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

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

 Parodontitis
 V erwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

Kom altijd in actie!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

 Gingivitis
  Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

 Ontstoken tandvlees voorkomen
  Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 

25



Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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Maak kennis 
met onze (duo)
rolgordijnen
collectie

John & Nicolette

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

Wij van Dina Raamdecoratie 
presenteren met trots onze nieuwe 
collectie raamdecoratie en vloeren. 
Wij bieden u een breed scala aan 
modieuze raambekleding die een 
verrijking is voor uw woonruimte. 
Met oog voor stijl en gemak. 
Deze collectie is met veel zorg 
samengesteld door onze 
professionele adviseurs en styliste. 
Wij bieden u de mogelijkheid uit 
verschillende producten, stijlen en 
honderden kleuren te kiezen.

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

Tevens hebben wij een zeer divers 
en modieus assortiment vloeren. 
Van tapijt tot pvc, u vindt het allemaal 
op onze site en in de winkel.

www.dina-raamdecoratie.nl

(DUO)ROL-GORDIJNEN
20%

KORTING

Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 15.00 uur, za. 9.30- 13.00 uur, zo. en ma. gesloten
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Sterk &
betrouwbaar
Je vindt het bij Rob� to

ETTEN-LEUR
Roberto Bikes & Scooters

Valpoort 60, Etten-Leur

+31 (0)76 73 70 179

BREDA
Roberto Bikes Testcenter

Neerloopweg 13, Breda

+31 (0)76 73 70 034

ULVENHOUT
Roberto Fietsen aan De Mark

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 78 50 180

Dat is nog eens cool, net zo’n gave 
transportfi ets als papa en mama! 
Speciaal daarvoor heeft Cortina de 
populaire U4 Transport uitgebracht 
in 24 en 26 inch. Je nieuwe fi ets moet 
een feestje zijn zodat je zeker weet 
dat je opvalt!

Nieuwsgierig? Bekijk meer op robertobikes.nl

ALLES DIRECT 
UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

CORTINA U4 Transport, de fi ets waar 
Cortina bekend mee is geworden. Een 
stijlvolle en robuuste transportfi ets,
voorzien van een stevige voordrager 
en extra grip met de Cortina 
Canberra banden.
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gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Ik zie je binnenkort!Ik zie je binnenkort!

Dè kapsalon van Etten-Leur

HEREN
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
STYLEN BASIC

€ 19,50

DAMES
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
DROGEN

€ 22,50

Met en zonder afspraak!  076 220 10 10
Of kijk snel op de site www.blondendonker.nl

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 101, ETTEN-LEUR (NL) |  WWW.BLONDENDONKER.NL  | 

DAMES
PERMANENT

ALL-IN

€ 82,50

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 met en zonder afspraak. Wij zijn klantvriendelijk en 
hebben passie voor ons vak.

NAJAARSACTIES!

Tip! Blond & Donker Top Deal: 
Knippen en uitgroei kleuren  € 49,95

NAJAARSACTIES!
BLOND & 
DONKER 

PREMIUM DEAL:
Uitgroei, 15 highlights

maskerbehandeling
knippen, stylen kort

€ 75,00

BLOND & 
DONKER 

PLATINUM DEAL:
Uitgroei, 15 highlights

toner, maskerbehandeling
knippen, stylen halflang

€ 89,50

BLOND & 
DONKER 

HIGHLIGHT DEAL:
volledige highlights, toner, 

maskerbehandeling
knippen, stylen lang

€ 125,00
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we gezichtsbehandelingen met het innovatieve 
merk Craith Lab, bindweefselmassages met de 
Icoone Lasermed en Dermapen 4 microneedling 
behandelingen en al onze behandelingen 
bevatten een Oxigen Boost en een Green Touch 
massage. Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor 
voedingssupplementen van ScKin Nutrition die je van 
binnenuit helpen werken aan een mooie huid en een 
gezond en mooi lichaam.”

Voordat ze starten met behandelen, wordt er bij Skin 
Cell Clinic altijd eerst een huidscan gemaakt. “Op 
basis van deze scan kunnen we bepalen wat de huid 
tekortkomt en welke behandeling het beste gaat 
werken. Vervolgens stellen we een behandelplan op 
waarbij we uiteraard ook rekening houden met de 
wensen van de klant. Het belangrijkste is dat we er 
eerst voor zorgen dat de huid optimaal beschermd is. 
Pas daarna gaan we daadwerkelijk aan de slag met 
het aanpakken van het huidprobleem of het verjongen 
van de huid. Want alleen als de basis goed is, kun je 
echt het maximale resultaat bereiken.” 

Specialist in huidverbetering 
en anti-aging

Heb jij last van een probleemhuid? Of wil je je huid wat verjongen? 
Maak dan zeker eens een afspraak bij Skin Cell Clinic in Etten-Leur. Eigenaresse 

Jelena Plak helpt je op zeer deskundige wijze om jouw huid weer te laten stralen. 
“Ik help mensen om echt resultaten te behalen, dat is het mooiste wat er is!”

Zet vandaag nog de stap naar een goede en sterke 
huidgezondheid. Skin Cell Clinic neemt je mee in 
de wereld van Probiotica & Epigenetica, dus plan 
een ‘Meet & Glow’ en laat je inspireren door deze 
professional.

Na het behalen van haar diploma Allround 
Schoonheidsspecialiste en het afronden van 
bijkomende specialisaties, wist Jelena het zeker. “Ik 
wilde me vol passie storten op huidverbetering en 
anti-aging.” Vandaar dat zij oktober 2021 de deuren 
opende van Skin Cell Clinic, waar ze sindsdien al haar 
klanten behandelt en coacht naar de beste resultaten.

Behandelingen
“Mensen kunnen bij ons terecht met allerlei soorten 
huidproblemen, zoals huidafwijkingen, eczeem, 
rosacea, acne en pigmentvlekken, maar ook voor 
huidverjonging of een gezond en mooi lichaam”, 
vertelt de gedreven onderneemster. “Samen gaan we 
dan een traject in om de huid zowel van binnenuit 
als van buiten te verbeteren.” Hiervoor kan Jelena 
kiezen uit diverse behandelingen. “Zo bieden 

Skin Cell Clinic  |  Grauwe Polder 138, Etten-Leur  |  076-8888961 / 06-34867849  |  Eigenaar: Jelena Plak  |  www.skincellclinic.nl

Skin Cell
Clinic

Skin Cell Clinic  |  Grauwe Polder 138, Etten-Leur  |  076-8888961 / 06-34867849  |  Eigenaar: Jelena Plak  |  www.skincellclinic.nl

BRUISENDE/ZAKEN



En dat lukt tot nu toe wonderwel. Richard 
heeft sinds de overname, op de naamswijziging 
in Keurslagerij Richard en Jennifer Verhulst 
afgelopen november na, geen grote veranderingen 
doorgevoerd. “Ik ben vooral langzaam nieuwe 
dingen toe aan het voegen. Zo heb ik een 
maaltijdconcept geïntroduceerd waarbij je je 
eigen maaltijd kunt samenstellen uit verschillende 
soorten aardappelen, groenten en vlees.”

Verse ingrediënten  
Bij Keurslagerij Verhulst vind je naast een goed stuk 
vlees ook allerhande vleeswaren, worstsoorten en 
salades. Uiteraard wordt het merendeel vers bereid in 
eigen slagerij. “We ontwikkelen ook zelf producten. 
Zo staan we bekend om onze droge worst en onze 
grillworst. Tevens hebben we gourmetschotels en 
barbecuepakketten. Voor groepen vanaf twintig 

Keurslagerij Verhulst  |  Molenstraat 19, Zundert  |  076-5972301  | info@verhulst.keurslager.nl  |  www.verhulst.keurslager.nl

Met passie voor 
het slagersvak

Elf jaar lang werkte Richard Verhulst met plezier bij horecaslagerij La Boucherie in 
Made. Toen hij de kans kreeg om keurslagerij Edgard Hendrikx in Zundert over te 

nemen, greep hij deze met beide handen aan. Sinds augustus 2020 is de overname 
offi cieel een feit. “Het ging om een goed lopend bedrijf, het was dus vooral een 

uitdaging om dat zo te houden”, aldus Richard.

personen verzorgen we de laatste compleet met 
onder andere salades, stokbrood, borden, bestek 
en barbecue.” De slagerij verkoopt daarnaast 
tomahawk, picanha en procureur. “Dat zijn grote, 
robuuste stukken vlees die low en slow moeten 
worden bereid op de barbecue. Daar is steeds meer 
vraag naar.”  

Kwaliteit en service  
“De keuze in onze slagerij is enorm. Mensen die 
hier voor het eerst komen, kijken vaak hun ogen 
uit”, lacht Richard. “Kwaliteit en service staan bij 
ons voorop. We zullen niet snel ‘nee’ verkopen en 
proberen aan iedere vraag tegemoet te komen. 
Verder vinden we het persoonlijke contact met onze 
klanten heel belangrijk. Als team doen we ons best 
om ervoor te zorgen dat iedereen zich hier gezien en 
gehoord voelt.”   

BRUISENDE/ZAKENBRUISENDE/ZAKEN

Keurslagerij Richard & Jennifer Verhulst
Molenstraat 190, Zundert
Tel. 076-5972301
info@verhulst.keurslager.nl
www.verhulst.keurslager.nl

GENIETEN VAN 
AMBACHTELIJKE 
PRODUCTEN
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LOOKING/GOOD

Kleur
beïnvloedt je stemming

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te 
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een 
specifi eke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

COLUMN/LIMATTIVO

Lage Donk 29, Etten-Leur  |  06-23872870
info@limattivo.nl  |  www.limattivo-inhetbrein.nl

Ervaar meer ontspanning

Heb controle over jouw 
angsten of paniekaanvallen
Voel jij je angstig en onzeker over de toekomst? Ben je bang om (ernstig) 
ziek te worden? Of heb je steeds vaker last van paniekaanvallen? Laat je 
dan begeleiden door mij, Linda Matijsen.

Veel mensen voelen zich angstig. Vooral in het najaar. In 
sommige gevallen kan dat overgaan in paniek. Dat merk je aan 
hartkloppingen, maagklachten, darmklachten en of spierspanning. 
Het kan zelfs zo erg zijn dat je lichaam letterlijk op slot gaat of het 
zweet je zomaar uitbreekt. Voel jij je ook ergens angstig over en wil 
je daar graag controle over? Ik ondersteun je op een persoonlijk 
manier, met wat past bij jou. Je kunt dan denken aan technieken 
als hypnotherapie, Havening Techniques en 
hypnowaving (EMDR)

Wil jij weer een ontspannen lichaam en 
meer rust in je hoofd? Neem contact 
met me op voor een persoonlijk 
begeleidingstraject.

www.limattivo-inhetbrein.nl

Je hoeft niet te 

blijven rondlopen 

met klachten. 

Laat mij je helpen. 

Maak een afspraak via 

info@limattivo.nl of 

06-23872870.

manier, met wat past bij jou. Je kunt dan denken aan technieken 
als hypnotherapie, Havening Techniques en 

Wil jij weer een ontspannen lichaam en 
meer rust in je hoofd? Neem contact 

Laat mij je helpen. 

Maak een afspraak via 

info@limattivo.nl of 
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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 betrokken service hoog in het vaandel staan. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD?Neem dan contact op van de website!

Gouden rijder 10, Etten-Leur           06-20 910 914 info@rvs-interieurbouw.nl www.rvs-interieurbouw.nl

HET INTERIEUR dat écht bij je past

4342



HOROSCOOP

1/3

September doet rustig aan
Ram 21-03/20-04
September zal je veel energie in je 
leven brengen. Je maakt je nergens 
zorgen over. 

Stier 21-04/20-05
Je zal je afsluiten en nadenken over 
je leven. In veel situaties moet je 
cruciale beslissingen gaan nemen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je gaat met veel stress te maken 
krijgen. Veel verplichtingen zullen 
zich opstapelen. 

Kreeft 21-06/22-07
Je voelt de behoefte om met iemand 
in contact te zijn en verlangt naar een 
knuffel en nabijheid. 

Leeuw 23-07/22-08
Tijdens deze maand zal je een 
muzikaal talent onthullen dat je zeker 
moet gaan ontwikkelen. 

Maagd 23-08/22-09
Je ouderlijke instincten ontwaken. Je 
zal tijd doorbrengen met je kinderen 
of biedt oppashulp aan je vrienden.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zal met groot enthousiasme 
beginnen aan een verbouwing of 
schoonmaak.

Schorpioen 23-10/22-11
Je zal iemand ontmoeten. Dit zal de 
vraag naar boven brengen of je wel 
gelukkig bent in je huidige relatie.

Boogschutter 23-11/21-12
Je schittert in sportactiviteiten. 
Organiseer een middag met je 
vrienden en speel balspelen. 

Steenbok 22-12/20-01
Werk en taken stapelen zich op en je 
zal er niet in slagen de meeste dingen 
te doen die je plant. 

Waterman 21-01/19-02
Bereid je voor op veel veranderingen 
in je privéleven. Je zal deze maand 
zeer wispelturig zijn.

Vissen 20-02/20-03
De weersveranderingen en het aantal 
verplichtingen zullen een negatieve 
invloed op je hebben.

Je ouderlijke instincten ontwaken. Je 
zal tijd doorbrengen met je kinderen 
of biedt oppashulp aan je vrienden.

Een persoonlijke ceremonie 
met een vleug je humor?

Een persoonlijke ceremonie 
met een vleug je humor?

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

Dan ben je bij trouwambtenaar Kale Babs aan het juiste adres!

Ben jij op zoek naar een (bij)baan 
voor DE EERSTE volle week in de maand?

Word dan nu BEZORGER van onze 
Belgische bruisende magazines in de regio 

BELGISCHE GRENSSTREEK

óf SCHILDE-SCHOTEN

óf DE KEMPEN

Ben jij op zoek naar een (bij)baan 
voor DE EERSTE volle week in de maand?

Word dan nu BEZORGER van onze 
Belgische bruisende magazines in de regio 

BEZORGER
Gezocht

WAT WIJ ZOEKEN:
Een gemotiveerde man of vrouw die 

1 week aan het begin van elke maand
onze magazines wil gaan bezorgen. 

Ben jij die actieve thuismoeder of vitale, actieve 

oudere man of vrouw, GEPENSIONEERD, die er 

voor wil gaan om elke maand bedrijven te 

bezoeken om daar magazines af te geven?

INTERESSE?
Stuur voor meer informatie een mail 

met je CV naar Frans Pijnenburg 

via vacature@nederlandbruist.nl.

Of bel 076-7115340 voor meer informatie.
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‘Wij kunnen onze klanten volledig ontzorgen’

 “We zijn dan weliswaar niet de grootste winkel in 
consumentenelektronica en witgoed, maar we 
kunnen zeker wel concurreren met de grote namen 
in de markt”, vertelt Theo trots. “Onze prijzen zijn 
namelijk vergelijkbaar en wij weten ons te 
onderscheiden door onze kennis en service. We 
nemen voor al onze klanten uitgebreid de tijd, 
voorzien ze van het best mogelijke advies en doen 
er uiteraard alles aan om ze tevreden weer naar 
huis te laten gaan.”

Installatietechniek
  Bij Rombouts Elektro kunnen ze hun klanten 
bovendien iets extra’s bieden. “Doordat wij naast 
de winkel ook al sinds het begin actief zijn in de 
installatietechniek, kunnen wij onze klanten ook 
op dat vlak volledig ontzorgen. Wanneer ze bij ons 

in de winkel bijvoorbeeld iets aanschaffen 
waarvoor thuis de juiste aansluitingen niet 
aanwezig blijken te zijn, dan kunnen wij ze altijd 
een monteur aanbieden die er ter plekke alsnog 
voor zorgt dat alles op de juiste manier wordt 
geïnstalleerd en aangesloten. Een van de 
uitdagingen van ons werk is dan ook om te zorgen 
dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste 
ontwikkelingen. Alles om onze klanten de best 
mogelijke service te kunnen bieden.”

ElectronicPartner
  Om die topservice nog meer te kunnen garanderen, 
is Rombouts Elektro aangesloten bij 
ElectronicPartner. “Dit zorgt ervoor dat wij ons als 
relatief kleine speler toch kunnen meten met de 
grotere partijen, maar dan gecombineerd met een 
stukje extra persoonlijk contact, kwaliteit, verstand 
van zaken en aandacht. Benieuwd of wij ook iets 
voor jou kunnen betekenen? Loop gewoon eens 
binnen, we helpen je graag!”

Al sinds 1960 een gevestigde naam in Rijsbergen: familiebedrijf Rombouts Elektro. Dé 
specialist in installatietechniek in de breedste zin van het woord, maar ook hét adres 
voor de aanschaf van consumentenelektronica, witgoed en alle bijbehorende zaken. 
“Wij bieden onze klanten daardoor een all-in service”, aldus eigenaar Theo Rombouts.

Rombouts Elektro
Eigenaar: Theo Rombouts
Prins Bernhardstraat 2, Rijsbergen, Nederland
+31 76-5961591
www.romboutselektro.nl 

‘Wij kunnen onze klanten volledig ontzorgen’
BRUISENDE/ZAKEN

 LOOP GEWOON EENS BINNEN, WE HELPEN JE GRAAG!
4746



ONTSPAN IN 
JOUW EIGEN 

THUIS SPA

BRUIST/LIFESTYLE

Stralende haren, mooie nagels, een perzikhuidje, je hoeft er eigenlijk maar weinig 
voor te doen. Vergeet dure dagjes naar de sauna, de schoonheidsspecialiste en 

kapper en ga thuis zelf aan de slag. Ga voor een extra boost naar de drogisterij voor 
een mandje vol crèmes en maskertjes voor je gezicht, huid, voeten en haar.

we hebben de hele middag. Uitgepoedeld? Tijd om te 
scrubben, vijlen, smeren en lakken. 

GLAD & GLANZEND Gladde benen zijn een must, 
zeker in de zomermaanden. Epileren, scheren, harsen 
en crèmes; welke manier van ontharen je ook kiest, 
een goede voorbereiding is belangrijk. Je wilt tenslotte 
een gladde, glanzende huid als resultaat. Door je 
benen te scrubben verwijder je dode huidcellen en 
tover je een zijdezachte huid met een prachtige glans 
tevoorschijn. Tip: verwarm je huid voor het ontharen 
met een warme douche, haartjes worden dan zachter. 

HAARFIJN Wist je dat je haar, net als je huid, ook 
beschadigt door uv-stralen? Veel zon maakt je haar 
broos en breekbaar. Je haar droogt ervan uit, voelt 
touwachtig aan en gaat sneller klitten. Verwen je haar 
vandaag daarom eens met een vochtinbrengend 
masker, shampoo en conditioner. Zo kom je weer 
stralend voor de dag! 

Verwen je gezicht met een grondige reinigingssessie. 
Door te reinigen blijft je huid schoon en kan 
hij ademen. De voordelen: crèmes kunnen 
beter worden opgenomen en er ontstaan geen 
onzuiverheden.

MASKERTJE Geef je huid een oppepper en verwen 
jezelf met een gezichtsmasker. Dit is niet alleen 
goed voor je huid, maar het is ook een heerlijk 
rustmoment voor jezelf. Een masker sluit de huid 
tijdelijk af en vocht en warmte worden langer 
vastgehouden, waardoor er een betere doorbloeding 
ontstaat. Er zijn veel verschillende maskertjes te 
koop. Tip: weet welk resultaat je wilt bereiken en 
koop een masker dat past bij jouw huidtype. 

POEZELIGE VOETJES Laat je vermoeide voeten 
weer jubelen met een verkwikkend en verfrissend 
voetenbad. Tien minuten goed weken is al 
voldoende voor heerlijke zachte voeten. Maar ach, 

Relaxen
is het toverwoord

Tips voor jouw eigen thuis spa? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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 

viersterrenhotel 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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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

Benieuwd naar 

onze producten? 

Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN

�����
����������������

Bent u op zoek naar een partij die uw woning of bedrijfspand kan voorzien van zowel 
een nieuwe vloer en zonwering als gordijnen? Voor al deze zaken kunt u terecht bij 
Verpo Totaalsto� ering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalsto� ering.

Klompenmakerstraat 20, Etten-Leur   |   06 - 22 23 92 82   |   info@verpo.nl   |   www.verpo.nl

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA
Ecofriendly 

want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

4  6  6  9  4  5  3  1  2
5  2  6  6 5 1  1  1  8 
1  9  7  6  4  9  6  4  2
6 2  4  3  1  5  8  9 4
7  3  3  7  6  3  2  2  4
4 8  1  9  2  7  3  3 6
9  1  6  5  2  4  4  2  8
7  4  7  7 9 4  5  8  6 
9  5  2  4  3  5  6  7  1

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans op Maak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen
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Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.ettenleurbruist.nl.

Maak het af met een superleuke popcorn- of 
suikerspinmachine. Lekker voor jong en oud. 
Huur ze al vanaf € 35,- per dag. 

Maak het af met een superleuke popcorn- of 

Binnenkort een feestje? 

 Sweet Queen  |   bySweetQueen
0636278103  |  sweetqueensweet@outlook.com

Popcorn & Suikerspin
Ballondecoraties

06-28168670  |  info@hoveniersbedrijfweko.nl
Hoveniersbedrijf WeKo  |  www.hoveniersbedrijfweko.nl

Aanleg  •  Onderhoud  •  Boomverzorging  •  Hekwerk

Jouw tuin is in deskundige 
handen bij 
Jouw tuin is in deskundige 
handen bij 

“Wij ontzorgen 
onze klanten van 
a tot z”
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Maak kans op:

Hotstonemassage
t.w.v. € 30,-
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massages 
verzorgd 
producten 
gellak 

waxen 
spieren
ontspannen 
geniet
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Noorderstraat 104,  Sint Willebrord |  06-10296794 
 info@salon-justyou.nl  |  www.salon-justyou.nl

“Wil je even ontsnappen aan de dagelijkse drukte? 
Kies dan voor een ontspanningsmassage. Of een 

heerlijke hotstonemassage, waarbij ik gebruikmaak 
van verwarmde basaltstenen. Ik doe mijn best om 
juist wat meer bijzondere behandelingen aan te 
bieden, mijn salon moet wel speciaal blijven.”

Een mom entje
    voor jezelf

Achterhoeksestraat 18, Rucphen - 06-50719008
Eigenaar: Shelly de Jong - www.shellys.nl

VISAGIE | NAGELSTYLING | HAARSTYLING | GRIME

You look beautiful!
“Ik neem voor iedereen 
uitgebreid de tijd zodat  
mensen heerlijk op 
hun gemak kunnen 
ontspannen als ze bij 
mij in de behandelstoel 
zitten. Het moet echt 
aanvoelen als een uitje 
en niet als haastwerk.”

HaarMarkt is de kapsalon midden in Zundert aan de Markt! 
We knippen niet alleen, maar we geven ook verschillende 

behandelingen. Daarnaast hebben we in onze kapperswinkel 
diverse hoogwaardige haarproducten, 

waar we graag advies over geven over de toepassing daarvan.

Markt 6, Zundert   |    076-53 29 266 

 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Haar-Markt-kapperswinkel-Zundert

www.haar-markt.com

Haar-Markt-kapperswinkel-Zundert
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