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Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD? CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

STALEN
WIJNREK

Ons bedrijf is ontstaan 
vanuit een passie voor staal 

en de vele mogelijkheden hierin.

Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

Alles geheel op maat en daarmee uniek.

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT

STALEN TRAPPEN

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

Everdenberg 341, 
Oosterhout
0162-238052 
info@drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar



Etten-Leur
Impressie

Etten-Leur
Impressie

ETTEN-LEUR/IN BEELDETTEN-LEUR/IN BEELD

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,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand! 
Warmte, sfeer, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 
lekker eten en drinken, maar ook af en toe even heerlijk 
cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om bij te 
tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook 
stress deze dagen op de loer. Er moet immers zo veel worden 
gedaan en geregeld en al die verplichtingen… Je zou er bij 
voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is dat nergens 
voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een 
stressvrije decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend 
hard moeten werken deze maand, zoals elk jaar rond de 
feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het ook hen een 
stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel 
mogelijk lokaal te shoppen. Zo heeft iedereen een mooie 
decembermaand.

Fijne feestdagen!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/DECEMBERCOLOFON
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 Maaike van Helmond,
Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Vanessa Stoltenhoff
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.
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
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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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ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een paar dagen weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL NIET TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

feestdagen
Stressvrije

feestdagen
Stressvrije

feestdagen
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feestdagenfeestdagen
Stressvrije

feestdagenfeestdagen

cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

 Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl

cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

BRUIST/BODY&MIND
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EM-Fitness een optie. Haarverwijdering met de 
beste apparatuur (in zo kort mogelijke behandeltijd) 
en het verwijderen van tatoeages is eveneens 
mogelijk.”

Advies op maat
HBC Clinics is dé beautykliniek in de regio 
Breda voor effectieve huid verjongende en huid 
verbeterende behandelingen. “Iedere client start 
met een uitgebreide skin check en krijgt een geheel 
persoonlijk behandelplan. Elke huid is anders 
en dat vraagt om een specifi eke aanpak qua 
behandelingen, skincare producten voor thuis en de 
samenstelling van de juiste supplementen. Je bent 
van harte welkom bij HBC Clinics en ontdek wat we 
voor jou kunnen betekenen.”

Loop vooral eens binnen bij HBC Clinics voor een 
vrijblijvend advies.

“We onderscheiden ons door te focussen op 
behandelingen met de allernieuwste apparatuur, 
daarmee zijn we redelijk uniek in deze regio. We 
werken alleen met apparaten die we zelf eerst 
uitgebreid hebben onderzocht en die daadwerkelijk 
doen wat ze beloven. Kwaliteit leveren staat voor ons 
voorop, ook in de salon.”

Diversiteit aan behandelingen
Een greep uit de enorme diversiteit aan 
behandelingen, voor iedereen, jong en oud. 
“De HydraGlow is gericht op huidverjonging en 
geeft tegelijkertijd een diepe reiniging van de huid. 
Je kunt hier mooie, snelle resultaten mee behalen.” 
Vernieuwend is de Beautybar, een lichttherapie 
behandeling die een instant facelift geeft, maar ook 
geschikt is voor vermindering van pigmentatie of 
acne. En wil je je fi guur verbeteren, dan is onder 
andere Cryolipolyse en de allernieuwste 

In 2015 is Holland Beauty Company opgericht door Caroline Schoonenbeek en Michel van 
den Berg. Een importeur en distributeur van exclusieve esthetische en medische apparatuur 

en eveneens luxe skincare producten voor klinieken en salons. “Sinds november 2021 zijn we 
gestart met HBC Clinics in Etten-Leur, waar je terechtkunt voor de allernieuwste behandelingen 

op het gebied van anti aging, huidverbetering en lichaamsbehandelingen.

Beauty is for everyone

Holland Beauty Company  |  Beiaard 1, Etten-Leur  |  076-8871157
info@hbcclinics.nl  |  www.hollandbeautycompany.nl  |  www.hbcclinics.nl

BRUISENDE/ZAKEN

‘WE BLIJVEN 
VOORTDUREND 
VERNIEUWEN’
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 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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UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op de plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

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

BRUIST
Deals

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
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fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
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Doe mee en win

feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!feestdagen!

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.nl

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

LEZERSACTIE*
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com
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DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken!
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     

temperatuur ooit gemeten in 
Nederland was -27,4 graden Celsius. 
 Dat was in 1942. Brrr! Sinds 1901
hebben we acht keer een 

witte Kerst gehad: sneeuw 
    op Eerste én Tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 

9,3 miljoen euro.
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Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 8 januari 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda 
een gratis taxatie dag bij Van der Valk Princeville (Princenhagelaan 5 Breda)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).
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Nieuwsgier ig? 
bekijk meer op

Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Een tikkeltje 
rebels

Mey maakt gebruik 
van hoogwaardig 

pima katoen en basic 
dessins. Dit maakt een 

ontwerp niet alleen 
tijdloos, maar ook super 
comfortabel. Als je voor 
Mey gaat, dan ga je voor 

kwaliteit en comfort.

Een tijdloze 
essential!

De naam Muchachomalo, 
stoute jongen in het Spaans, 

zegt het eigenlijk al: de 
Muchachomalo boxershorts 
voor heren en jongens zijn 
speels, excentriek en stoer. 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET EINDE VAN HET JAAR!
Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom

0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

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. 

Nieuwsgier ig? 

Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Mey maakt gebruik 
van hoogwaardig 

pima katoen en basic 
dessins. Dit maakt een 

ontwerp niet alleen 
tijdloos, maar ook super 
comfortabel. Als je voor 
Mey gaat, dan ga je voor 

kwaliteit en comfort.

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET EINDE VAN HET JAAR!
Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom

Ginnekenstraat 19, Breda

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 

Arendshof 57, Oosterhout 

meer dan alleen een ruim 

assortiment eersteklas 

producten van toonaangevende 

Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Wat is er nou leuker dan een 
druilerige herfstdag beginnen 

met Happy Socks aan je voeten? 
De gekke prints maken elke dag 

een stuk kleurrijker. 

Verbazing en verrassing 
aan je voeten

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET EINDE VAN HET JAAR!

Verbazing en verrassing 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET EINDE VAN HET JAAR!

Wij weten zeker dat als je eenmaal 
Bamboo Basics gevoeld hebt, 
je nooit meer anders wil, want 

Bamboo Basics is extreem 
comfortabel. Maar eens moet je 

eerste keer zijn! Daarom willen we 
het jou, zonder enig risico, laten 

voelen. Nu met voel 
garantie!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE KLEINDOCHTER 

Van 18 november tot en met 8 
januari is het Geulstadje Valkenburg 
weer van onder tot boven in 
kerstsferen gehuld. Kerststad 
Valkenburg is dé plek waar de 
kerstmarkten een echte beleving 
zijn, waar je eindeloos kunt 
wandelen in unieke en wonder-
schone winterlandschappen, waar 
de kerstliefde door de maag gaat, 
waar duizenden kerstlichtjes 
fonkelen en waar heel veel leuks te 
beleven valt. Laat je meevoeren 
door de ondergrondse betovering in 
de kerstgrotten van Valkenburg, met 
de gezelligste kraampjes, sfeervolle 
lichtjes, het kerstverhaal en 
meterslange miniatuurdorpjes. In 
Valkenburg strijk je neer voor een 
kerst in magische sfeer! 
Kijk voor meer info op 
www.kerststadvalkenburg.nl.

D AGJE UIT
KERSTSTAD 
VALKENBURG

FILMPJE KIJKEN
CALL JANE

Niet lang nadat hij in de jaren zestig Birgit 
ontmoet in Oost-Berlijn, vraagt Kaspar haar ten 
huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij 
moet haar helpen vluchten uit de DDR. De 
vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt, ontdekt de 
zeventigjarige Kaspar in haar dagboeken dat ze 
al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht 
liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze 
nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar 
besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een 
kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. 
Hun ontmoeting verloopt moeizaam, 
voornamelijk vanwege haar rechts-radicale 
echtgenoot. Alleen met hun dochter Sigrun – 
zijn kleindochter – bouwt Kaspar een aarzelende 
relatie op. DE KLEINDOCHTER van Bernhard 
Schlink is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 8 
december te zien in de bioscoop.
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BREDA  |  06 20 20 34 09  |  INFO@DEBELLSCHILDERWERKEN.NL  |  WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

SCAN VOOR MEER INFO 
DE QR-CODE OF BEL 

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 
OFFERTE NAAR

06 20 20 34 09
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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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Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Scan de QR-code en

doneer nu

Als je iedereen 
ziet stralen,

Even leek het erop dat 
Trudy Lekkerkerker (72) 

uit Woerden niet mee 
kon naar het stranduitje 
in Petten, waar ze zich 

zo op had verheugd. Ze 
liet het er niet bij zitten 

en zorgde ervoor dat 
ze alsnog kon gaan. En 
ze nam nog zes andere 

mensen mee!

Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

in Woerden aangemeld voor het stranduitje. 
“Helaas waren er meer aanmeldingen dan 
plekken en werd ik uitgeloot. Op de website van 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

‘In je eentje ga je niet, met het Ouderenfonds wel’
Ook Marry van ‘t Hoog (82) genoot van het stranduitje in 
Petten. “Ik ben slecht ter been en ga steeds verder achteruit. 
In huis red ik me met een rollator en ik heb een scootmobiel. 
Ik woon zeven hoog en moet bij de lift uitstappen, maar dat 
weerhoudt me er niet van om er toch op uit te gaan. Wel heb 
ik soms wat hulp nodig. Zo kan ik niet alleen naar het strand. 
Ik heb geen vervoer en kan met mijn scootmobiel niet over 
het zand rijden. Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik 
vanuit Woerden wel mee op stap, dat is ideaal.

Het Ouderenfonds had bij het uitje naar Petten voor speciale 
rolstoelen gezorgd, met dikke banden. Een van de andere 
deelnemers heeft me daarmee naar de zee gereden. Ik kreeg 
een enorme golf over me heen en was tot mijn borst toe 
nat, maar heb enorm van het uitje genoten. Ik vind het leuk 
om onder de mensen te zijn. In je eentje ga je niet, met het 
Ouderenfonds wel.”

Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

Als je iedereen 
ziet stralen,dat is toch geweldig!’

geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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Renske Wagemakers was al een tijdje op zoek naar een nieuwe hobby toen ze 
in 2015 via een kennis in aanraking kwam met gipsgieten. Sindsdien heeft het 
haar niet meer losgelaten. Ze maakt in opdracht de mooiste creaties, daarmee 
ben je verzekerd van een uniek cadeau. “Het is iedere keer weer een uitdaging 
om datgene wat iemand in zijn hoofd heeft, te realiseren”, aldus Renske.

VOOR EEN 
ORIGINEEL 

CADEAU

BRUISENDE/ZAKEN

 Renske is deze maand regelmatig op kerstmarkten 
te vinden met haar creaties, waaronder boeddha’s 
en veel andere beeldjes. “In dit geval vooral kerst 
gerelateerd, maar ik heb ook veel dat in het teken 
staat van andere thema’s, zoals Moeder- en 
Vaderdag, ‘Bedankt Juf’ en nog veel meer.” 

 Een cadeau op maat 
 Het meest bijzonder zijn echter de producten 
die ze op maat maakt. “Ik maak bijvoorbeeld 
babyboeken met op de ene pagina een baby die 
uit het boek komt en op de andere pagina de 
tekst van het geboortekaartje. Dat kan ik helemaal 
personaliseren. Zo heb ik laatst een boek gemaakt 
voor een jongetje dat van Ajax houdt, daarin 
voerde de kleur rood natuurlijk de hoofdtoon.” 

 Een persoonlijke herinnering 
 Ook bodycasting is een optie. Renske maakt prachtige 
handenbeelden in 3D. “Die maak ik veel als persoonlijk 
aandenken aan een dierbare. Laatst ben ik gevraagd om met 
spoed een handbeeld te maken van een vrouw die op sterven 
lag en haar man. Natuurlijk kan er ook een positieve aanleiding 
zijn om zo’n beeld te maken. Hoe dan ook, deze beelden 
hebben meestal een grote emotionele betekenis voor mensen.” 
Vaak is het behoorlijk duur om dit soort handenbeelden te 
laten vervaardigen. “Dat vind ik jammer. Om het toegankelijk 
te houden voor zoveel mogelijk mensen, doe ik het voor een 
relatief kleine prijs. Ik vind het fi jn dat ik met mijn werk mensen 
blij kan maken, daar haal ik mijn voldoening uit.”

Tip: kijk vooral eens op de Facebookpagina om een indruk te 
krijgen van wat er mogelijk is.

Renske-s-gipswerken  |  06-41559094  |  Renskesgipswerken

krijgen van wat er mogelijk is.

‘Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het kan’
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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Onze winkel is omgetoverd tot kerstsprookje! 
Onze funny ballen hebben ook weer een 
plekje gekregen. En natuurlijk nieuwe spullen, 
waaronder engeltjes met verlichting. Komen 
jullie een kijkje nemen? 

Op zoek naar de leukste kerstversiering, 
mooiste kerststukken of gewoon een gezellig 
boeket of groene plant? Dan bent u bij ons op het juiste 
adres. Notenkrakers, engelen, kerstballen in alle kleuren 
en maten, voor iedereen is er wel wat te vinden.

Markt 54   •  Etten-Leur
boeketterie@vbw-groenplein.nl •  076 - 503 4986

ONTDEK 

DE KERST 
van 

De Boeketterie
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ALTIJD OPEN OP AFSPRAAK!

Joba Interiors

Veldstraat 11, Zundert 
+31 6 460 569 43
www.jobainteriors.nl

Wij zijn een cadeau-/webwinkel 
met leuke en betaalbare
woonaccessoires. Alles wordt uit 
voorraad geleverd. 
Bestel online en laat het 
thuisbezorgen 
of haal het op aan huis!

U bent uiteraard ook altijd 
welkom in onze showroom!
+31 6 460 569 43.

SALE!

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!

Blond & Donker hee�  een nieuwe 
locatie in Roosendaal!

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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Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past?  Kies dan voor 

maatwerk naar jouw wensen met Sundert 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. 
Gouden rijder 10, Etten-Leur           076-5035302 info@sundert.nl www.sundert.nl

HET INTERIEUR dat écht bij je past

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Scan dan 
de QR-code
of bel 
076-5035302

3736



LOOKING/GOOD

Tips voor
stralende feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VOOR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet te veel te eten, voel je je beter, kun 
je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt ergernis 
over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak 
gevolgen voor je voeten. Verwen je voeten daarom met 
een voetenbadje, masseer ze en smeer ze in met een 
voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat je 
na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer 
je huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, 
zodat je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

stralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagen
Winter$ch

Genot
Een heerlijk donker winterbier met 
kaneel en vleugje steranijs, met 9% 
een echte winterwarmer. Laat je 
verrassen door de warme smaak.

Achtmaalseweg 137A, Zundert  |  06-14493796  |  www.58egenot.nl

Winter$chWinter$ch

Een heerlijk donker winterbier met 
kaneel en vleugje steranijs, met 9% 
een echte winterwarmer. Laat je 
verrassen door de warme smaak.

Puur 
genieten

ID Coiffures  Zundert
Molenstraat 35
076-5973460

ID Coiffures  Hoogstraten (B.)
Heiligbloedlaan 269
03-3147742

www.idcoiffures.com

GEZELLIGHEID ÉN 
EEN PICOBELLO 
KAPSEL? 
  

JA HET KAN!

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.”

Joyce van Dooren TUI at Home
Vijverstraat 48B, Sint Willebrord  
0165-785526

www.tuiathome.nl/reisadviseur/joyce-van-dooren/

Check de QR-code en ga naar
https://tuiathome.nl/legoland-denemarken/ 

voor meer info 
EN NEEM CONTACT MET MIJ OP!

LEGOLAND BILLUND TE 
LEUK OM NIET TE DOEN!
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Kleinschalige kinderopvang voor ieder kind
Ruim 14 jaar 

geleden begon 
Hava Karahan in 

de kinderopvang. 
Het was meteen 
duidelijk dat hier 
haar hart lag. In 

februari 2022 
opende ze in Etten-

Leur de deuren 
van haar eigen 

kinderdagverblijf 
en buitenschoolse 
opvang: BUNNY.

Kinderdagverblijf Bunny  |  Wilhelminalaan 14, Etten-Leur  |  06 - 33 44 09 09  |  076 - 78 58 768
info@kinderdagverblijfbunny.nl  |  www.kinderdagverblijfbunny.nl

 Inmiddels is BUNNY een bloeiende onderneming waar kinderen van 0-12 jaar 
heerlijk kunnen spelen en een tweede thuis vinden. “Mijn passie ligt bij kinderen”, 
aldus Hava. “Vanwege mijn ruime ervaring binnen de kinderopvang geloof ik er 
helemaal in. Ik ben er trots op dat ik het vanaf nul heb opgebouwd, samen met 
mijn team.” 

 Persoonlijk, warm en vertrouwd 
 “We zijn een kleinschalige kinderopvang. Het contact met kinderen en ouders 
is heel persoonlijk. De groepen zijn klein waardoor we kunnen inspelen op de 
individuele behoeften, we halen daardoor het beste uit ieder kind. Daarnaast 
hebben we een vast en stabiel team dat garant staat voor de beste zorg. De 
kinderen hebben met alle medewerkers een fi jne band, het zijn vaste gezichten 
en het is net één grote familie. We doen ons best om iedere dag met z’n allen een 
veilige, vertrouwde omgeving te creëren waarin de kinderen helemaal zichzelf 
kunnen zijn. Met respect en aandacht voor ieders achtergrond en cultuur. 
Bovendien heeft BUNNY geen wachtlijsten en zijn we vanaf 6.00 uur geopend.” 

 Iedere dag met plezier 
I edere dag zijn de kinderen spelenderwijs bezig met hun ontwikkeling. Elk kind 
ontwikkelt zich op zijn eigen manier. “We werken met een vaste dagindeling. 
Samen eten vinden wij heel belangrijk. Om die reden schuiven alle kinderen in 
de ochtend aan voor een boterhammetje en aan het eind van de dag voor een 
avondmaaltijd. Dat zit inbegrepen in het uurtarief. Via ons Ouderportaal kunnen 
ouders volgen wat hun kind gedurende de dag allemaal heeft gedaan. We gaan 
dagelijks naar buiten en op stap. Werken met kinderen is behoorlijk intensief, 
maar als kinderen aan het einde van de dag niet naar huis willen, weet je waar je 
het voor doet. Dat is het allermooiste compliment!” 

Kleinschalige kinderopvang voor ieder kind
BRUISENDE/ZAKEN
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Scan de QR-code en
 maak een afspraak

Heb jij last van droog, beschadigd of pluizend haar?

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 kinderen 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

Vandaag zijn we te gast bij Indulge Cuts & Colours in Etten-Leur 
voor een professionele keratinebehandeling. Deze intensief 
verzorgende behandeling belooft mijn haar weer optimaal 
gezond te maken. Voordat de behandeling begint, legt Femke 
ons het plan voor vandaag uit. Ze legt ons uit dat keratine 
een lichaamseigen bouwsteen is van het haar. Echter, deze 
natuurlijke proteïne gaat door invloeden van binnen- en buitenaf 
je lichaam verloren. Daar komt de keratinebehandeling van 
Indulge om de hoek kijken. Deze behandeling zorgt er namelijk 
voor dat de balans in het haar hersteld én geoptimaliseerd wordt.

Of kan jouw haar wel een boost gebruiken na 
zon, zee en zout van de afgelopen zomer? Dan 
is een professionele keratinebehandeling bij 
Indulge jouw redder in nood!

Keratinebehandeling

Ook daarvoor ga je naar Indulge Cuts & Colours.

Trista & Lianne

Dé voedende en herstellende boost voor beschadigd haar!

Heb jij last van droog, beschadigd of pluizend haar?Heb jij last van droog, beschadigd of pluizend haar?

Voor     

NaKeratinebehandeling

Ook daarvoor ga je naar Indulge Cuts & Colours.
Dé voedende en herstellende boost voor beschadigd haar!
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We breien een einde 
aan het oude jaar 
en haken verder in 
het nieuwe jaar!

Wij vieren de feestdagen vanaf 
25 december. De winkel gaat 
weer open op 6 januari 2023.

Een creatief 2023 gewenst!

Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

Jolien en Kees van Vliet

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

Ook voor breien en haken ben je 
bij ons aan het juiste adres. 

Er is een prachtige collectie wol van 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 

Een creatief 2023 gewenst!Een creatief 2023 gewenst!Een creatief 2023 gewenst!

Dus boek een mom entje 
voor jezelf

Wil je even ontsnappen aan 
de dagelijkse drukte?
Met verschillende massages en 
voetbehandelingen helpt Saskia 
van Beers je om even lekker te 
ontspannen, want iedereen heeft 
behoefte aan tijd waarin het 
helemaal om jou draait.

Noorderstraat 104. Sint Willebrord |  06-10296794  |  info@salon-justyou.nl  |  www.salon-justyou.nl

WAXEN 

MOOI EN VERZORGD

MASSAGES

Waxen van gezicht en lichaam 
behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. En natuurlijk 
kun je ook je voeten laten 
verwennen. Desgewenst sluit 
ik af met een gellakbehan-
deling zodat je voeten er weer 
mooi en verzorgd uitzien.

It’s time to relax!

Lui� er naar je lichaam.
Het geeft je veel meer
signalen dan je denkt. 
Negeer ze niet...
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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgenvoor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum met de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

 Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 

BRUIST/LIFESTYLE
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

 Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier, waar 

verrassende gerechten worden bereid met 
de mooiste streekproducten. 

Daarnaast kun je gebruikmaken van de 
wellness en fi tness, die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden. 

Gewoon er even 
   helemaal uit!
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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

Brigitte Korbijn
06-48477410
info@idik.nl
www.idik.nl

Tijdens de feestdagen is helaas niet 
alles te regisseren. Op school gaan de 
dagen anders dan anders. De rekenles 
wordt bijvoorbeeld vervangen door een 
knutselles, de gymles wordt ineens 
pietengym en ga zo maar door. En wat 
zal er allemaal in die zak met cadeau-
tjes zitten? Kinderen met autisme 
hebben behoefte aan duidelijkheid 
en structuur. De informatieverwerking 
bij kinderen met autisme gaat op een 
andere manier dan bij kinderen zonder 
autisme. Met name de prikkelver-
werking. Als dingen anders gaan dan 
anders, komen er extra veel prikkels 
(alle informatie die via de zintuigen 
binnenkomt: zien, horen, ruiken, proe-
ven en voelen) binnen. 

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 

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!

Als de feestdagen rampdagen worden…
Ze komen er weer aan, de feest-
dagen! Al die gezelligheid en 
saamhorigheid. Een tijd om naar 
uit te kijken. Helaas is dit niet 
voor iedereen een fi jne tijd. 

de eigen, veilige omgeving en/of bijvoorbeeld 
school, sportclub en werk. 
•IDIK helpt inzicht te krijgen in eigen psy-
chosociale 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 
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
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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!

HOROSCOOP

1/3

December zal je verleiden
Ram 21-03/20-04
De Ram kan last krijgen van zware 
hoofdpijn of migraine. Probeer yoga 
of massage en ontspan.

Stier 21-04/20-05
Laat alle zorgen achter je. Met kerst 
zul je met vrienden genieten van vele 
wilde feesten.

Tweelingen 21-05/20-06
Het zal een maand van liefde en 
passie zijn. Neem een moment met 
je partner, alleen voor jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
In deze periode zul je gevoelig zijn, 
soms misschien zelfs overgevoelig. 
Probeer er het beste uit te halen. 

Leeuw 23-07/22-08
Na lange tijd zul je je familie weer 
zien, dus besteed aandacht aan hen. 
Ze zullen je dankbaar zijn.

Maagd 23-08/22-09
Tijdens een creatieve activiteit, zoals 
schilderen of muziek, kun je je 
eindelijk eens uiten en ontspannen. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult er van genieten dat je iemand 
gelukkig kan maken met de 
feestdagen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Breng een leuke tijd met je familie 
door. Kerstmis is de beste tijd om de 
banden met familie aan te halen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Denk er over om met je partner een 
ontspannende tijd door te brengen in 
een wellness of spa. 

Steenbok 22-12/20-01
Je wilt met familie en vrienden 
afspreken. Je zult je gelukkig voelen 
wanneer je aan anderen kunt geven. 

Waterman 21-01/19-02
Genieten van rust en vreugde. 
Grotere familiebijeenkomsten zijn min 
of meer een plicht voor je. 

Vissen 20-02/20-03
Je zult in goede gezondheid verkeren, 
wat een gevolg zal zijn van je goede 
humeur.

23-11/21-12
Denk er over om met je partner een Denk er over om met je partner een 
ontspannende tijd door te brengen in ontspannende tijd door te brengen in 

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

Scan de code en 
bekijk onze 

website!

Hebben wij u al eens mogen verwelkomen in onze 
slagerij aan de Molenstraat 190 in Zundert? 
Daar vindt u allerlei specialiteiten op het gebied van 
vleeswaren, gourmetschotels, barbecuepakketten, 
heerlijk vlees én complete buffetten. 

Als ambachtelijk Keurslager maken wij bijna alle 
producten zelf, zoals onze ouderwets lekkere worst. 
Wij helpen u graag om van diverse gelegenheden 
een smakelijk moment te maken. 

Wees welkom en kom zelf eens proeven!

Richard & Jennifer 
Verhulst, keurslagerVerhulst, Verhulst, keurslagerkeurslagerkeurslagerkeurslager
meer dan een heerlijk stukje vleesmeer dan een heerlijk stukje vleesmeer dan een heerlijk stukje vlees
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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!

Geef je huid een BOOST met onze 
speciale december behandelingen, 
zodat je ontspannen en stralend van 
de feestdagen gaat genieten.

Ontspannen en stralend van 
de feestdagen genieten

Wij hebben HEERLIJKEHEERLIJKE Producten/  Producten/ 
CADEAUS in feestelijke verpakkingen, in  in feestelijke verpakkingen, in 
de salon met leuke de salon met leuke KORTING op LOOkX
skincare & make-up, skincare & make-up, Inspira Cosmetics
This Works, RosaliqueRosalique en Marc Inbane.

BEL VOOR EEN AFSPRAAK!BEL VOOR EEN AFSPRAAK!

 in feestelijke verpakkingen, in 
LOOkX

, 
In december 

voor iedere klant 
bij een aankoop 

een mooi 
cadeau!

HEY JIJ DAAR!HEY JIJ DAAR!HEY JIJ DAAR!

Nieuwsgierig?
Blader snel om
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Skin Cell
Clinic

• Craith Lab
• Craith Lab Retinol Peeling
• Craith Lab Bionetic Collagen Treatment
• Forlie’d Platinum - PH Formula - PH Formula Peeling
• Me Line Peeling
• Medische Microneedling SkinPen
• Icoone Mechanische Bindweefselmassage
• Lymfendrainade
• Oxigen Boost
• RF LAB (radio frequentie)
• Manuele bindweefselmassage
• Buccal Hollywood Massage
• Kobido Massage - Green Touch Massage
• Shiatsu Massage
• Visagie
• Lashextend - Biabnanailss
• Delilah Minerale Make-Up

Skin Cell Clinic  |  Oude Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-8888961 / 06-34867849  |  www.skincellclinic.nl

Onze specialisten hebben jaren lange kennis en 
ervaring. Boven dien werken wij met de nieuwste 
systemen en producten die een bewezen veiligheid 
en e� ecti viteit kunnen bieden. Denk hierbij aan 
de behandeling van pigment, acne, eczeem, 
rosacea, psoria sis, littekens, � jne lijntjes, grove 
huidstructuur, huidverslapping, lymfoedeem, 
lipomen, spierpijn, � bromyalgie en cellulitis. Ook 
voor een mooie glow of een next level behandeling 
bent u bij ons aan het juiste adres. 

Onze behandelingen

Nieuwe locatie 
in het centrum van 

Etten-Leur: 
Oude Bredaseweg 42

zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. 
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Geniet van een uniek avondje uit!

Markt 40, Etten-Leur  |  +31 (0)76 88 60 525  |  info@the-mayor.nl  |  www.the-mayor.nl

Voor diner kun je 
reserveren via een 

Facebook DM aan The 
Mayor. Om gezellig 

te komen borrelen is 
reserveren niet nodig. 

Alle gerechten zijn geproefd, de mooiste wijnen zijn gekozen, de 
verbouwing is klaar en het team is gevormd. Kom je binnenkort ook een 

feestje vieren? Je bent van harte welkom bij The Mayor.

Geniet van een uniek avondje uit!

BORRELEN LUNCHEN DINER GRILLEN

Voor diner kun je 
reserveren via een 

Facebook DM aan The 
Mayor. Om gezellig 

te komen borrelen is 
reserveren niet nodig. 

Het interieur van het restaurant is geïnspireerd 
op de Engelse jaren ‘20, veel Art Deco 
elementen en gestyld met een knipoog naar 
The Great Gatsby. Het pand is 90 meter diep 
en zal maar liefst drie verschillende ruimtes 
hebben met elk haar eigen functie en indeling.

In de voorste ruimte kun je in de fabuleuze 
lounge terecht voor een heerlijke cocktail, 
een glas wijn of huisgemaakte gin met 
tropische kleuren en smaken. De lounge 
heeft een chique uitstraling met mooie 
stoffen, donkerblauwe en -groene kleuren en 
chesterfi eld banken. 

Als je dan een lange gang doorloopt, kom je in het 
restaurant. Hier kun je van de kookkunsten van de 
chef genieten vanuit de deels open keuken. Er wordt 
gekookt op een Green Egg met zoveel mogelijk lokale 
producten. Mooie, verse producten van hoge kwaliteit 
voor een schappelijke prijs. 

Achter het restauarnt kom je in een private dining 
gedeelte, een geheel af te sluiten ruimte waar je met 
twaalf mensen kunt zitten. Hier kan bijvoorbeeld 
een zakelijke lunch of presentatie gegeven worden. 
Het achterste gedeelte is een echt familierestaurant, 
met een barbecue in de tafel en een grote 
kinderspeelhoek met interactieve spellen. 
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Flex, thuis en op kantoor

Maak er een comfortabel & 
gezond zittend 2023 van!

Het jaar zit er bijna weer op! Velen hebben dit jaar letterlijk ontelbare uren zittend achter 
een bureau doorgebracht, turend naar een beeldscherm. Dat is topsport! Het vraagt veel  

van je lijf en de kans dat er klachten zijn of ontstaan is groot. Dus is het nu een mooi 
moment om aandacht te besteden aan je werkplek van 2023.

 Je werkgever kan en moet hieraan 
bijdragen conform de RI&E en de 
Arbowet. Een goede werkplek getuigt 
ook van goed werkgeverschap. 
Misschien heb je een budget 
ontvangen voor je 
thuiswerkplek? 

 Investeren in vitaliteit 
verdient zichzelf terug. 
 Een gezonde werkplek houdt 
je fysiek en mentaal fi t 
waardoor je langer zittend 
(beeldscherm) werk kunt 
volhouden. Verzuim kost geld 
en geeft bovenal veel leed. Een 
fi tte werknemer en zzp’er is 
blijer en productiever!

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

 Heb je vragen of twijfels over jouw werkplek of 
die van je medewerker?  
 Zijn er (beginnende) pijnklachten? Maak een afspraak 
en ik kom langs om samen te kijken wat er beter kan. 
Een goede bureaustoel, een zit/sta bureau, een krukje 
ter afwisseling, het is er allemaal. Maar wat het beste 
is en bij je past, is voor iedereen anders. En de juiste 
instelling is minstens zo belangrijk! 

Schaf niet ongezien wat aan. Dat is zonde van de 
uitgave. Ik help je. Als dealer van diverse 

fabrikanten garandeer ik een goede prijs-
kwaliteitverhouding met bovenal een 
persoonlijke service, omdat ik het 
belangrijk vind dat de juiste keuze 
wordt gemaakt. 

Kom langs in mijn stoelen showroom 
om het verschil te ervaren! 

Flex, thuis en op kantoor

 Een gezonde werkplek houdt 

volhouden. Verzuim kost geld 
en geeft bovenal veel leed. Een 
fi tte werknemer en zzp’er is 

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    +31 610202148  |  

Een goede bureaustoel, een zit/sta bureau, een krukje 
ter afwisseling, het is er allemaal. Maar wat het beste 
is en bij je past, is voor iedereen anders. En de juiste 
instelling is minstens zo belangrijk! 

Schaf niet ongezien wat aan. Dat is zonde van de 
uitgave. Ik help je. Als dealer van diverse 

fabrikanten garandeer ik een goede prijs-
kwaliteitverhouding met bovenal een 
persoonlijke service, omdat ik het 
belangrijk vind dat de juiste keuze 
wordt gemaakt. 

Kom langs in mijn stoelen showroom 

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  
www.gezondzittendwerken.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

Op natuurlijke wijze
Gelegen in de gezelligste straat van Breda vind je Brocks Homeopathie. Hét adres voor 
homeopathische en kruidengeneesmiddelen, vitamines en voedingssupplementen.

Wat is het verhaal achter Brocks 
Homeopathie?
“Mijn vader is dit bedrijf in 1978 begonnen. Zelf was 
ik werkzaam als receptioniste, tot ik dat werk steeds 
minder interessant vond. Op voorstel van mijn vader 
heb ik een dagje meegelopen in zijn zaak en daarna ben 
ik eigenlijk nooit meer vertrokken. Ik had mijn plekje 
gevonden en ben meteen mijn diploma’s gaan halen.”

Waarvoor kunnen mensen bij Brocks 
Homeopathie terecht?
“Voor een heleboel: van geneeskrachtige kruiden 
(mengsels) tot huidverzorgingsproducten en van diverse 
theesoorten tot specerijen. Wat veel mensen niet weten, 
is dat wij ook zo’n vijftig verschillende keukenkruiden 
verkopen en natuurlijk homeopathische en 
fytotherapeutische geneesmiddelen en vitamines van 
verschillende topmerken zoals Orthica, Solgar, NOW, 
Lamberts, AOV, Vitals, New Care, Metagenics, Trenker, 
Bonusan, HEEL, A.Vogel, VSM, CHI, Alka Vitae, Jacob 
Hooy,  Weleda, Zarqa, Cattier, Lavera, Vitortho, Vitalize, 
Bio-Kult, LTO3 etc. Het aanbod is dus zeer uitgebreid 
en veelzijdig.”

Richten jullie je op een specifi eke doelgroep?
“Nee, iedereen kan hier binnenlopen, jong en oud. 
Ouders met jonge kinderen kiezen vaak eerst voor 
homeopathische middelen voor hun kids, aangezien die 
geen bijwerkingen hebben.” 

Waarin onderscheiden jullie je van de rest?
“Behalve door ons ruime assortiment zeker ook door het goede 
advies dat elke klant hier mag verwachten. Iedereen die hier 
werkt, is gediplomeerd drogist en kan dus een passend advies 
op maat geven. Het liefst gaan we altijd even het gesprek aan 
met de klant om zo samen vast te stellen welke oplossing het 
beste bij hem of haar past. Persoonlijke aandacht staat dus 
voorop.”

PERSOONLIJK
ADVIES OP 
MAAT

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
Eigenaar: Sanne Brocks
www.brockshomeopathie.nl

Ginnekenweg 28 BredaGinnekenweg 28 Breda
076-5219313076-5219313

Bent u op zoek naar een winkel in 
Zundert waar u lekker kunt lunchen of 

een bakje koffi e kunt doen? 

Soms is het zo fi jn om, na heel wat 
uren te hebben rondgelopen 

in Zundert, even te zitten met een 
lekker broodje en een goede kop 

koffi e. 

Bij Wouw! da’s lekker bent u 
daarvoor aan het juiste adres. 

Wij doen onze uiterste best om onze 
klanten een fi jne, gezellige en vooral 

lekkere lunch te bieden. Benieuwd wat 
wij u kunnen bieden? Kom eens langs 

om ons grote aanbod te bekijken!

Winkel in Zundert, 
vol met 
lekkernijen!

Gratis
parkeren 

in de straat

WOUW!da’s lekker!

Molenstraat 26a, Zundert (NL)
0031 76 597 5175

www.wouwdaslekker.nl  Wouw! da’s ‘n broodje 

Winkel in Zundert, 
Zeker 

ook in de 
feestelijke december-
maand!

Heerlijke lekkernijen 
voor sinterklaas
       met chocoladeletters van Boulanger 
          (liefst op bestelling).

Zundert waar u lekker kunt lunchen of 

lekkernijen!
Heerlijke lekkernijen 
voor sinterklaas
       met chocoladeletters van Boulanger 
          (liefst op bestelling).

18 december 
Winterwonderland 
Zundert, waarbij de straat 

weer versierd is in de kerstsfeer, 

met gehele dag leuke activiteiten 

voor jong en oud.

Voor oud en nieuw kunt 
u weer bij ons terecht voor 
heerlijke oliebollen met of 
zonder rozijnen. 

Voor de kerst 
verschillende 
chocoladelekkernijen.
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Maak kennis 
met onze
raamdecoratie
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

DUETTE,PLISSÉ, HOUTEN BLINDS ENVOUWGORDIJNEN20%
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

BLOG/FAJAHLOURENSBLOG/FAJAHLOURENS

Cafeïne
Cafeïne stimuleert je centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in je 
spieren. Daarnaast heeft cafeïne ook invloed op onze gezondheid. Cafeïne bevat 
namelijk antioxidanten die goed zijn voor je weerstand. Bovenal stimuleert 
cafeïne de vetverbranding.

Guarana
Guarana is rijk aan antioxidanten die helpen het lichaam te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Het heeft ontstekingsremmende en 
antimicrobiële eigenschappen.

Groene thee
Groene thee zit bomvol polyfenolen, deze hebben 
verschillende positieve uitwerkingen in ons lichaam. 
Zo is door onderzoek aangetoond dat de catechisten in 
groene thee een antibiotische werking hebben. 

Creatine
We kennen creatine als het gaat om een energieboost voor 
de spieren. Creatine stimuleert ook de hersenfunctie en 
verbetert de prestaties.

Vitamine B3
Vitamine B3 is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van 
het vitamine B-complex.

Al met al genoeg redenen om tijdens deze feestmaand te starten 
met Slimming Powder.

Slimming Powder is een poeder dat jou helpt met afslanken, je energie geeft 
en je immuunsysteem versterkt. De samenstelling van Slimming Powder werkt 
synergetisch: dat betekent dat de ingrediënten elkaar complementeren en 
versterken daar waar nodig. Slimming Powder bestaat uit de volgende 
ingrediënten: 

Waarom zOU ik Slimming Powder gebruiken?
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SHABOOT!
KOMT NAAR
JE TOE DEZE

WINTER!

OOK VOOR JE
FEESTKLEDING

Betaalbare, trendy kleding bij
jou thuis. Gezellig met

vriendinnen.

Boek nu je party:
06-15434027

@SHABOOTNL
@SHABOOT

Nieuwe winkel:

NNNNiiiieeeeuuuuwwwweeee wwwwiiiinnnnkkkkeeeellll::::

Nieuwe winkel:

Beueue kuku ekek nene lnln alal aaaa nana 2
BBBBeeeeeueeeueuuuueueueueeueeeeueeeueuuueueueeeueueueeeue kukukkkukukukuukuuuukuuukukkkukukuuukukukuuuku ekekeeekekekekkkkekkkkekkkekekekkkek nenennnenenenenlnnnlneneeeeneeenennneneneeeneneneeene llllnlnlnlnlalllalnlnnnnlnnnlnlllnlnlnnnlnlnlnnnln alalaaalalalallllallllalllalalalllal aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nanannnanananaanaaaanaaaanaaanananaaana 2222
Beukenl

aan 2

ZuZuZ nunu dndn eded rere trtr
ZZZZZuZZZuZuZuZuuuZuZuZuZZZZuZZZZuZZZuZuZuZZZuZ nununnnunununundnnndnunuuuunuuuunuuunununuuunu ddddndndndndedddedndnnnndnnndndddndndnnndndndnnndn ededeeededededdddeddddedddedededdded rererrrererereereeeereeererrrerereeererereeere ttttrtrtrtrrtrrrrtrrrtrtttrtrtrrrtrtrtrrrtr
Zundert

PePeP rere 9 deded cece ecec meme bmbm ebeb rere
PPPPPePPPePePePeeePePePePereeerePPPePPPPePPPePePePPPeP rrrrererereereeeereeererrrerereeererereeere 9999 dddddedddedededeeededededdddeddddedddedededdded ccccecececeeceeeeceeececccececeeecececeeece eeeececececececccceccccecccecececccec mememmmemememembmmmbmemeeeemeeememmmememeeemememeeeme bbbbmbmbmbmmbmmmmbmmmbmbbbmbmbmmmbmbmbmmmbm ebebeeebebebebbbbebbbbebbbebebebbbeb rererrrererereereeeereeererrrerereeererereeere
Per 9 decem

ber
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NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten.

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

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

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

NederlandBruist

topverkopers met ervaring, 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
wij franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu

Ayam rica-ricaAyam rica-rica

7170



het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op

Cheerful 
Merl   t
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.nederlandbruist.nl.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

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 editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'feestdagen'.
De oplossing van vorige maand was denken.

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 
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rood 
merlot 
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cheerful 
biologisch 
vegan
fles
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YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op

Cheerful 
Merl   t
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.nederlandbruist.nl.

het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 
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YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

het nieuwe 
boek van 
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Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.nederlandbruist.nl.

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

bier 
brouwen
hop
genieten 

gist 
mou 
glas
schuim

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

Maak kans op:

Een proeverij (3x)

t.w.v. € 24,95
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voor 2 personen

Achtmaalseweg 137A, Zundert
06-14493796
www.58egenot.nl

Achtmaalseweg 137A, Zundert

€ 24,95
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

V A N A F  €  4 2 . 0 0 0

Adv. 1-1 Tonale vanaf BRUIST.indd   1 11-10-2022   09:42

SCAN DE QR-CODE EN ERVAAR DIT 100% ELEKTRISCHE STĲ LICOON ZELF.

Adv. 1-1 Fiat 500e BRUIST.indd   1 07-11-2022   13:03




