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Oorspronkelijk was in de voorlopige planning voorzien dat de Halsterseweg Zuid opgeleverd zou worden 
in mei 2020. Maar er werd gelijk bij gezegd dat dit maar een globale planning was.                                          
Hoewel het weer heeft meegezeten is er toch enige vertraging ontstaan.                                                                                         
Zo bleek dat er meer gasleidingen vervangen moesten worden dan gedacht.                                                 
Door het Corona virus konden niet alle werkzaamheden gecombineerd worden.                                                    
En er was vervuiling in de grond geconstateerd waardoor de mensen die er werkten speciale pakken 
moesten dragen.  
 
Tenslotte dreigde vertraging doordat de stank die uit het pand van de voormalige Meubelgigant kwam 
het werken daar ondoenlijk maakte. Stadlander en Hazenbergbouw, de eigenaren, hebben daarop de   
ontluchting aan de voorzijde afgesloten en verdere provisorische maatregelen getroffen. 
Inmiddels is de aansluiting bij de Akkerhoef en de Randweg Noord gereed. De afronding daar moest 
wachten op een besluit over de reconstructie van de Halsterseweg Noord, in Halsteren.  
De planning nu is dat het rode asfalt vanaf Zoomdam tot de kruising Burgerhout/Pomonalaan in week 38 
wordt aangebracht. Dan zijn er daarna alleen nog afrondende werkzaamheden zodat in oktober de weg 
klaar is (mogelijk met uitzondering van het planten van bomen en struiken).                                               
Het werk heeft dan bijna twee jaar in beslag genomen. Sommige autobestuurders moeten nog wennen om 
bij het inhalen van fietsers over de middenstrook te rijden. Sommige brommers rijden nog steeds te hard.  
De overlast voor bewoners was tijdens de werken aanzienlijk, zoals verwacht, maar we hebben wel een 
fraaie avenue gekregen, waar het fijn wonen en wandelen is!                                                                    
Lucas Jansen, Interim-voorzitter Wijkcommissie Noordgeest.  

Fietsstraat in oktober klaar! 

De situatie Halsterseweg/Pomonalaan/Burgerhout           
juli 2020: de reconstructiewerkzaamheden in het deel  
Tuinwijk zijn al uit het zicht: om de bocht.  
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Veranderde wereld 
De vorige keer dat ik schreef was het begin van de coronacrisis. We zijn verder vandaag de dag. De crisis 
heeft een specifiekere naam gekregen nl. Covid-19. We zijn bezig er mee te leren leven, en de stilte waar 
ik het toen over had is minder geworden. Dusdanig zelfs dat we op dit moment ons voor moeten bereiden 
op toenemende besmettingen. Ook in onze kerk zijn we daarvan bewust en ook bij ons heb je verschillen 
hoe we er mee om moeten gaan. Wij hebben te maken met de opvattingen die leven in de maatschappij in 
het algemeen. Wij horen ook de geluiden dat het maar onzin is om niet te mogen zingen in de kerk.  
Aan de andere kant worden we ook opgeroepen om nog voorzichtiger te zijn met het ontmoeten en      
uitnodigen van mensen bij ons thuis of in de kerk. Kortom hetzelfde als bij iedereen. Op dit moment    
komen we op zondag weer bij elkaar, op anderhalve meter afstand met alle desinfectie maatregelen er om 
heen. Iedereen krijgt een stoel nummer toegewezen na aanmelden op de registratie pagina. 
(registratie@emmauskerk-boz.nl) Zo kunnen er ongeveer 70 mensen een plaatsje krijgen. Maar het is nu 
ook vakantietijd en veel ouderen en /of zieken komen nog niet. 
Het “ Samen eten in de Emmaus” is mede door deze pandemie, eerder dan de bedoeling was, gestopt.   
Op de eerste maandag van juli heeft Anneke afscheid van velen kunnen nemen met een kop soep en   
worstenbroodjes. Het gemis zal voor iedereen groot zijn, maar het is wel te begrijpen. Want eten met   
anderhalve meter afstand van elkaar is niet wat je je voorstelt bij een gezellige maaltijd. 
Over onze zoektocht naar een nieuwe dominee, een nieuwe pastor voor onze gemeente kan ik kort zijn. 
Het is ook deze keer niet gelukt. De teleurstelling is groot. Wij hadden hem graag in dit stukje aan u voor 
willen stellen, maar om diverse redenen konden we niet tot overeenstemming komen.  
Het is niet zo dat we nu reddeloos en radeloos zijn want we zijn mans genoeg om zonder verder te gaan. 
Maar met een dominee zouden we zoveel meer kunnen doen en meer voor onze omgeving kunnen       
betekenen. Jammer, maar de zoektocht gaat door. 
Het is al jarenlang  vaste prik om in oktober de kledingbeurs te houden. Elk jaar komen meer mensen  
shoppen, en steeds meer goede kleding wordt ons aan geboden om dan een nieuwe eigenaar te gaan    
krijgen. Dit jaar is het nog niet bekend of het wel door kan gaan. Het is moeilijk om te organiseren met in 
acht neming van al de RIVM regels. Ik zou zeggen: hou het zijraam van de emmauskerk in de gaten. Als 
het door gaat komt daar als eerste met een groot plakkaat de mededeling te hangen . Ook zal het dan te 
vinden zijn op het mededelingenbord bij de Dirk.   

                                                         
Zoals u ziet is het leven veranderd.         
Dingen die we jaren lang vanzelfsprekend 
vonden moeten op nieuw uitgevonden    
worden en nieuwe vormen krijgen. 
Maar de essentie van ons gemeente is;       
de liefde voor God en onze medemens      
die blijft onveranderd. 
Groet Jos de Vries. Emmauskerk. 
 

 
 

Vanuit de emmauskerk: 
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Wegwijzer. 
 
Wijkcommissie Noordgeest 
Website: www.noordgeest.nl 
e-mail: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                         
Buurtpreventieteam Noordgeest          
coördinator mevr.  J.C. de Wit, e-mail: 
buurtpreventienoordgeest@gmail.com 

Wijkagenda 
 Zaterdag 19 september  van 10:00 uur tot 12:00 uur.                                                                          
Opruimactie “Noordgeest schoon”. 
Plaats van samenkomst: parkeerterrein Emmauskerk.                                                                            
Voor materiaal en koffie wordt gezorgd.  
Opgeven per e-mail bij jmmouwen@hotmail.com .     
Onder voorbehoud: maandag 5 oktober  a,s. om 
20.00 uur                                                                                                        
Openbare vergadering Wijkcommissie Noordgeest,                                                                               
Gelet op Corona-problematiek plaats nog nader te     
bepalen.  

Algemeen alarmnummer en politie 
alarmnummer 112 (bij spoed, voor politie,                                             
brandweer en  ambulance) 112.  
Nummer politie bij geen spoed: 0900 8844.  
Wijkagent Noordgeest en Tuinwijk,                                                           
Caner Büyükördek , via www.politie.nl,                                 
mijn buurt aanklikken en Noordgeest                                              
invullen, wijkagenten en vervolgens                                                       
contactformulier invullen.                                                                                  
Telefonisch contact met wijkagent                                                       
ook via 0900 8844. 

Drugsoverlast 
Heeft u drugsoverlast? Meld dit dan via 
drugsoverlast@bergenopzoom.nl, via 0800-
2255888 of via de website www.courage.nu   
                                                                                                
Milieuklachten: 
Milieuklachtencentrale, Telefonisch op 
nummer 073-6812821,of via het meldfor-
mulier dat u kunt vinden op de site 
www.milieuklachtencentrale.nl  
                                                                            
Meldingen openbare ruimte 
www.bergenopzoom.nl, icoon “een melding 
maken”. 
of via Buiten Beter App op uw smartphone  
(uitleg op www.buitenbeter.nl ) 
Bij spoed (ook ’s avonds en in het         
weekeinde) tel. 140164 
Bij storingen van de straatverlichting: 
www.straatlamp.nl,  
of via BuitenBeter app. (altijd locatie en 
nummer lantaarnpaal vermelden).  
 
Is er iets kapot aan een gebouw van de 
gemeente, is er een storing, bij overlast of 
bij overtreding van regels: 
www.bergenopzoom.nl, meldingsformulier 
invullen. Bij gevaar telefoon 140164.  

WijZijn Bergen op Zoom 
welzijnsorganisatie.  
Website: www.wijzijnbergenopzoom.nl  
Tel. 0164 237056.  
Hulpwijzer Brabantse wal 
http://brabantse-wal.sociaaldomein.                                             
hollandsch-welvaren.nl/ 
Wijkverbinders gemeente Bergen op 
Zoom 
wijkverbinders@bergenopzoom 
(bij vraag of verzoek wijk vermelden).  

Woningstichting Stadlander 
Website: www.stadlander.nl 
e-mail: info@stadlander.nl 
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Het buurtpreventieteam (BPT) heeft aandacht voor veiligheid, maar zeker ook voor leefbaarheid in de 
wijk. Dus niet alleen voor preventie inbraak, vandalisme en overlast die ervaren wordt, maar ook voor  
zaken die kunnen leiden tot verslechtering van onderlinge verstandhoudingen en op termijn misschien 
zelfs tot burenruzies.  
Eén aspect van leefbaarheid is groen in de wijk; zowel in de openbare ruimte als in tuinen.                           
Het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is grotendeels de verantwoordelijkheid van de        
gemeente. Zelf kunnen wij hieraan ook een bijdrage leveren door de brandgangen en het trottoir voor onze 
woning zo goed als mogelijk onkruid vrij te houden. Het onderhoud van de tuin van onze woning is echter 
onze verantwoordelijkheid. 
 
Steeds meer bewoners lijken de keuze te maken voor een onderhoudsarme tuin, waarbij de voorkeur     
uitgaat naar zo veel als mogelijk tegels en weinig tot geen planten. Een individuele keuze, waarbij over 
smaak -niet- te twisten valt. Gevolg: een verstening van de wijk.  
Dat deze verstening gevolgen heeft voor het aanzien van en niet te vergeten de waterhuishouding in de 
wijk moge duidelijk zijn. Om die reden ook is er “Operatie Steenbreek” als onderdeel van “Duurzaam 
Bergen op Zoom” (https://duurzaambergenopzoom.nl/project/operatie-steenbreek/). Een actie waar de 
wijkcommissie Noordgeest en o.b.s. De Noordster al (in)direct mee aan de slag zijn gegaan.                
Naast verstening van tuinen zien we ook steeds vaker tuinen die, om wat voor reden dan ook, niet of    
minder goed onderhouden worden. In het verleden hebben teamleden mij met regelmaat aandacht         
gevraagd voor tuinonderhoud, wanneer zij constateerden dat dit sterk te wensen overliet of soms zelfs 
sprake was van overlast. Bij overlast moet men denken aan planten, struiken en bomen die over de      
tuingrens groeien of zo hoog staan dat zwerfafval erin verstrikt raakt. Dat had dan soms weer tot gevolg 
dat minder gewenste huisdieren, zoals veldmuizen, zich thuis gingen voelen in zo’n tuin.                         
Bij overlast als gevolg van het niet of nauwelijks onderhouden van de tuin van koopwoningen,              
woningen van Mooiland of andere -particuliere- verhuurders werd geen actie genomen door               
buurtpreventieteamleden.  
Waar de overlast huurwoningen van Stadlander betrof werd dit namens het team door de coördinator  
doorgeleid naar de gebiedsbeheerder van Stadlander.  
Deze liet ons weten dat Stadlander aandacht heeft voor deze uitdagingen, omdat zij het belangrijk vindt 
dat een ieders tuintje er verzorgd bij staat. Zij pakt dit ‘probleem’ straat voor straat aan en in een blok van 
een beperkt aantal woningen tegelijk. Middels een persoonlijk formulier laat zij die bewoners weten hoe 
zij het tuinonderhoud op orde kunnen brengen. Dat kan vaak al heel simpel met slechts enkele                  
aanpassingen in het tuinonderhoud. Op haar Facebookpagina geeft Stadlander aan waar op gelet wordt bij 
controle op het onderhoud van tuinen. Te weten: de hoogte van het gras, onkruid en/of rommel in de tuin, 
scheef hangende tuinhekken, schuttingen en poorten, de hoogte van struiken en bomen (max. 2 m. hoog), 
klimop die tegen woningen groeit, heggen of hagen in voortuinen (max. 1 m. hoog) en heggen of hagen in 
achtertuinen en tuinen aan de zijkant van woningen (max. 2 m. hoog).  
Misschien hebben anderen ook iets aan deze uitgangspunten als handvat bij het onderhoud van hun tuin. 
Wanneer we samen aan de slag gaan voor een gezellige leefbare wijk komen we elkaar ook wat vaker   
tegen. Leggen we misschien nieuwe contacten en verbeteren we de sociale cohesie in de wijk.                 
 
Een goede sociale cohesie draagt weer bij aan een beter gevoel van veiligheid en leefbaarheid.  
 
Leo Stoffelen en Jacqueline de Wit.  
Coördinatoren Buurtpreventieteam Noordgeest 

Buurtpreventieteam Noordgeest 
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                        ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
       WIJKCOMMISSIE NOORDGEEST ORGANISEERT  

                plaatselijke schoonmaakactie in het kader van:  

                              WORLD CLEANUP DAY 
               grote wereldwijde schoonmaakactie 
                  

                    
 ONDER AUSPICIÉN VAN DE PLASTIC SOUP FOUNDATION               

DOE OOK MEE EN MAAK NOORDGEEST 
SCHOON                           

WIE: IEDEREEN DIE EEN GRIJPER EN EEN VUILNISZAK VAST KAN HOUDEN. 

                    Kinderen onder begeleiding van een volwassen gezinslid 

WAT:                Al HET ZWERFVUIL, papier, plastic, blik en ander afval 

WAAR:                       VANAF DE PARKEERPLAATS VOOR DE EMMAUSKERK. 

                                              De ontvangstruimte in het gebouw wordt ingericht naar de eisen van het 
                                              RIVM. Het is ook nodig u tevoren aan te melden. 

Aanmelden:    E-mail: jmmouwen@hotmail.com ; ook voor vragen kunt u terecht bij dit 
                                                   e-mailadres.                                                         
WANNEER:         ZATERDAG 19 SEPTEMBER van 10.00uur tot uiterlijk 12.00 uur. 

                                                  Na afloop zorgen wij voor koffie en iets lekkers 

WAARMEE:     MET VUILNISZAKKEN MET OPENHOUDER, KNIJPERS EN HANDSCHOENEN 

                                                  Die worden door de wijkcommissie beschikbaar gesteld, evenals een flesje  
                                                  water.  

WAAROM:        OM NOORDGEEST WEER EEN FRIS EN SCHOON AANZIEN TE GEVEN 

             VOOR MEER INFORMATIE OVER DE WORLD CLEANUP DAY EN WAT JE EXTRA KUNT DOEN: 

       BEZOEK DE WEBSITE VAN WORLDCLEANUPDAY.NL 
 

Redactie: Marleen Uijtdewillegen 
                  Pieter Kwaadgras 
                  John Gunneweg 
Lay out: Marleen Uijtdewillegen  
Drukkerij: Print Style, Jack Uijtdewilligen 

Kopij kunt u sturen naar:                                          
Marleen Uijtdewillegen : 
m.uijtdewillegen@home.nl                              
of Pieter Kwaadgras:                                              
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                                                                                             

 

Stichting Wijkcommissie 

Noordgeest 
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Doe mee met een ZONNECENTRALE op het dak van EVENTUM 
 

 
Heeft u er wel eens over gedacht om zonnepanelen 
aan te schaffen, maar is uw dak er niet voor geschikt, 
en woont u in een van de volgende postcodegebieden 
4612, 4613, 4614, 4661 of 4664, dan is deelname aan 
Zonnecentrale Eventum iets voor u! 
Na vorig jaar een zonnecentrale gerealiseerd te    
hebben op het dak van de gemeentewerf, is de   
Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB) 
samen met de gemeente Bergen op Zoom een nieuw 
collectief zonne-energieproject gestart en wel op het 
dak van Eventum.                                                                

 
Dit project komt in de plaats van het eerder aangekondigde zonnedak op Ontmoetingscentrum                
de Wittenhorst in Halsteren, wat helaas geen  doorgang kan vinden. Particulieren die al hadden            
ingetekend voor een of meerdere zonnepanelen op het dak van De Wittenhorst kunnen mee                      
overstappen naar Eventum. 
 
Bij de bouw van Eventum is rekening gehouden met de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op het dak 
en er is ruimte voor 800 panelen. In eerste instantie zullen er 316 panelen geplaatst worden.                         
Als de belangstelling groot is, kan dat aantal uitgebreid worden. 
 
Het project komt tot stand met de postcode regeling. Deze regeling houdt in het kort in dat de deelnemers 
de betaalde energiebelasting voor de door hun participaties opgewekte hoeveelheid stroom terugkrijgen. 
                                                                                                                                                                                                      
Mensen die wonen in het postcodegebied 4661, 4612, 4613, 
4614 en 4664 kunnen inschrijven.                                       
De zonnecentrale is vooral bedoeld voor particulieren die 
zelf geen zonnepanelen kunnen leggen omdat ze in een flat 
wonen of omdat het dak van hun woning niet geschikt is of 
omdat iemand bijvoorbeeld  binnen het beschermd                    
stadsgezicht woont. 
Wilt u meer weten, kijk dan voor meer informatie over het 
project Eventum op https://ec-boz.nl/projecten/
zonnecentrale-eventum/. U kunt ook een email sturen aan: 
info@ste-boz.nl. 
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Chill Marijke’s relax company;  
‘move and have fun’! 

Dagen:  Maandag 10.30-11.30 uur,                                                
Locatie: Wijkcentrum Wij Meilust,                                
Kapittelstraat 21, Bergen op Zoom.                                                 

Dagen: Dinsdag en donderdag:20. 00 uur tot 21 . 00 uur                                                                                 
Locatie: gymzaal Lambertijnenlaan  5,                                          

Bergen op  Zoom                                                                                                                                                                                                             
Ontspanning les met invloeden van tai chi, yoga, maar ook buik, bil en 

rugspier oefeningen. Ondersteunt door muziek.                                  
Meer info te vinden op: www. Marijkesrelaxcompany.nl.               
Aanmelden kan via: marijkesrelaxcompany@gmail.com      

Groetjes, Marijke van de Heuvel. 

Hangjongeren en buurtbewoners verbroederen 

Dit artikel is met toestemming van Stichting WijZijn  overgenomen van de site van deze          
organisatie.  
 
Op de site van Wijzijn kunt u een mooi verhaal lezen van buurtbewoners, die door het aangaan van 
contact gaandeweg verbroederen. Het webadres is: https://www.wijzijntraversegroep.nl/over-wijzijn/
referenties/hangjongeren-en-buurtbewoners-verbroederen-in-de-bergse-wijk-noordgeest .                
Op de website van de wijkcommissie: www.noordgeest.nl kunt u dit verhaal ook lezen.  



 Pagina  8 

Na nog een aantal gezellige activiteiten is ook voor De Welle de zomervakantie gestart. 



Pagina  9 

 
We kunnen er weer een bijzonder (leuk) jaar aan toevoegen                                        
op De Noordster 
 
Zo’n jaar als deze, daar hebben we er nog niet veel van gehad. Met frisse zin kwamen we begin dit   
schooljaar weer in de klassen aan. Dit jaar hebben we keihard gewerkt, samen gelachen, veel plezier     
gehad,  hebben we elkaar een tijdje moeten missen en zijn we letterlijk en figuurlijk gegroeid.                              
Ondanks de verrassende wending zo medio maart, die bij iedereen thuis voelbaar was,                                         
bleef de sfeer op De Noordster positief, daadkrachtig en saamhorig.                                                                                                                                  
Wat zijn wij trots op alle kinderen, alle ouders en het team van onze school! 

 
 
 
 
 

Meer foto’s kunt u  
vinden op onze        

website:  
www.de-noordster.nl 

Het herfstpad Een van de speciale voertuigen op school  

De Voorleeswedstrijd  Vastenavond  

Een weeksluiting 
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Herontwikkeling locatie Meubelgigant aan de Halsterseweg 265. 
 
Directeur Vastgoed Willem Maas van Stadlander verwacht, dat eind dit jaar de sloop van het voormalige 
pand Van de Meubelgigant gerealiseerd zal zijn, vooropgesteld dat er tussentijds geen tegenslagen zijn.                      
De herontwikkeling van deze locatie heeft een nieuwe impuls gekregen en er is al het nodige            
voorbereidende werk gedaan. Bij tussentijdse tegenslagen of onverwachte vertragingen zullen de      
wijkcommissies Tuinwijk en Noordgeest hierover geïnformeerd worden.  
Na de sloop van het pand zal het nog wel enkele jaren vergen vooraleer er nieuwe woningen zijn         
gebouwd op deze plek. Deze informatie is op een filmpje te zien op de site van Stadlander,                                  
zie onder de rubriek “herontwikkeling”.  
 

 

 

 
 

  Inschrijving voor tussentijdse digitale nieuwsbrief     
wijkcommissie Noordgeest. 

 

 
.  
 

 
 De wijkcommissie streeft ernaar langs deze weg tussentijds nieuws te brengen, dat nog actueel is, of 
wat meer informatie te geven over  onderwerpen, die in de wijkkrant op een korte, bondige wijze aan 
bod zijn geweest.  

                                                                                

 

U kunt u opgeven voor de tussentijds digitale nieuwsbrief                                                                        
van Noordgeest door een e-mail te sturen naar:                                                     
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                                                                  
met vermelding digitale nieuwsbrief.  
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Geachte Wijkbewoners,                                                                                      
 
Ik ben Tineke Mets  en ik ben Medisch Pedicure. 
  

Rijsselbergen 56, Bergen op Zoom. 
Telefoon: 06-37266666 
Email: tineke@pedicuremedique.nl  
Website: www.pedicuremedique.nl 

    Maak telefonisch of per email een afspraak.  Graag verwelkom ik u in mijn praktijk. 
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Buurtactie Energiezuinig wonen voor de wijken Gageldonk-west  
                en Noordgeest.   
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
Op 30 juni jl. gaf het team “Regionaal Energieloket” in de avonduren op internet een presentatie voor 
wijkbewoners, die zich hiervoor hadden opgegeven.  Deze avond was vooral informatief voor eigenaren 
van woningen in de wijken Gageldonk-west en Noordgeest. 
Wat verandert er in en om uw huis? 
De gemeente heeft van de Rijksoverheid de taak gekregen in 2021 met een zogenaamde “transitievisie 
warmte” bekend te maken welke delen van de gemeente voor welke alternatieve energiebron(nen) in  
aanmerking gaan komen. Aan de hand van voorbeeld-huizen, die model kunnen staan voor vergelijkbare 
woningen werd uiteengezet wat er voor maatregelen er nodig zijn om het huis klaar te maken voor een 
nieuwe energie- en warmtebron. Tijdens de avond kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: mo-
derne isolatienormen; wat nodig is bij verschillende duurzame energiebronnen; zonnepanelen; mogelijk-
heden subsidie te krijgen; de te verwachten stijging van de energiekosten uit fossiele brandstoffen en fi-
nancieringsmogelijkheden voor aanpassing van de woning.  
 
Meer informatie:  
Een uitgebreider verslag is te vinden op de website www.noordgeest.nl  
onder mededelingen; klik op nieuwsbrief. Wanneer u de avond gemist heeft, kunt u ook de web-
site van het “Regionaal Energieloket” raadplegen en de hele presentatie nog eens volgen.  Het 
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noordgeest  .Vervolgens aanvraagformulier invullen. 
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dezelfde dag
is gewoon
voor ons...

Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een schoon-
heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de 
Rode Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom voor iedereen.

www.rodepilaren.nl
Goes-Middelburg-Vlissingen-Bergen op Zoom
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Geen van de producten bevat een minerale 
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dezelfde dag
is gewoon
voor ons...

Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een 
schoon-heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de Rode 
Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom geschikt voor 
iedereen.
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