Waarderings
menu
2017

Ga erop uit
en beleef het zelf!

Cadeaubonnen

1. Heel Etten-Leur Bakt

•

Delicatessebon Kaatje Jans

•

Fotocadeaubon Marc Verwiel

•

Cadeaubon boekhandel The Read Shop

•

Restaurantbon ’t Witte Paard

•

Dinerbon Restaurant het Havenhuis

•

Interieurbon Decokay Vromans

•

Supermarkt cadeaubon Albert Heijn J & J Pollemans

•

Mozaïek Workshop

•

Cadeaubon Life & Garden

•

Diner en bioscoopbon Grand café The Butler en Bioscoop C-Cinema

•

Kappers-verzorgingbon Kapsalon C.P. Coiffures

•

Restaurantbon Lunchcafé Zus en Zo

•

Mezzo zorgt voor u! jaarabonnement

	Manuela van der Heijden, bekend van het programma
‘Heel Holland Bakt’ gaat met de deelnemers bakken. Tijdens de
2 uur durende workshop maakt u samen een heerlijk meringuetaartje.
Datum: dinsdag 30 mei 2017
Tijd: inloop tussen 13.30 en 14.00 uur
Locatie: Munnikenheidecollege, Trivium 60, 4873 LP Etten-Leur

2. Kijk, ruik en proef de smaken van de Santspuy

	Beleef een dagje op een wijn- en aspergeboerderij. Om 12.30 uur wordt u verwacht voor een lunch. U gaat
daarna zelf het veld in om te ontdekken hoe asperges groeien, worden gestoken en brengt een bezoek
aan de wijngaard waar de Santspuy-wijn vandaan komt. Ondertussen wordt u verwend met een stokbroodje
aspergesalade en een wijntje. De middag wordt gezellig afgesloten met een proeverij van likeuren, port
en advocaat.
Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijd: ontvangst 12.30 uur
Locatie: De Santspuy, Zandspui 45, 4873 LZ Etten-Leur, tel. 076-5264230

3. Rondvaart De Turfvaart

	Zorgeloos genieten op het water in een prachtige omgeving. U vaart over de Leurse Vaart richting Zevenbergen
en Langeweg. Tijdens deze ruim twee uur durende tocht wordt u verwend met hapjes en drankjes. De boot is
niet rolstoeltoegankelijk
Datum: donderdag 31 augustus 2017
Tijd: start rondvaart 13.30 uur
Locatie: DeTurfvaart, Westpolderpad 6, 4871 NC Etten-Leur, tel. 076-5037067

4. High tea voor twee personen in Restaurant het Havenhuis

	Samen een middag gezellig genieten in dit sfeervolle restaurant. De thee wordt geserveerd met allerlei
heerlijke hartige, warme en zoete hapjes.
Datum: donderdag 14 september 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Restaurant het Havenhuis, Geerkade 19, 4871 CK Etten-Leur, tel. 076-7620602

5. Workshop Bella Italia bij Bed & Bistro Vincents

	Altijd al zelf pasta willen maken? Dan zal deze workshop u inspireren. U zult genieten van een hoofdgerecht
met vis of vlees waarbij uw ‘zelfgemaakte’ pasta wordt geserveerd. Uitgezonderd het welkomstdrankje zijn de
overige consumpties voor eigen kosten.
Datum: maandag 9 oktober 2017
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Vincents Bed & Bistro, Oude Bredaseweg 2, 4872 AE Etten-Leur, tel. 076-3031302

6. De Nieuwe Nobelaer verrast

	Geniet van een mooie muziekvoorstelling in dit theater. Om 20.00 uur wordt u ontvangen met koffie / thee en
iets lekkers. Vervolgens begint de voorstelling en wordt u tijdens de pauze getrakteerd op een gratis drankje
naar keuze.
Datum: vrijdag 3 november 2017
Tijd: aanvang voorstelling 20.15 uur
Locatie: Anna van Berchemlaan 2 4872 XE Etten-Leur, tel. 076-5045200

7. Kerstcircus in het Brabantpark

	Een enthousiast artiestenensemble staat klaar met een gloednieuw circusprogramma. U wordt verwelkomd met
koffie en thee. In de pauze krijgt u popcorn, chips of een suikerspin aangeboden. Na de voorstelling wacht er
nog een kopje koffie of thee. Ook rolstoelbezoekers zijn van harte welkom, maar graag van tevoren aangeven.
Datum: donderdag 28 december 2017
Tijd: om 14.00 uur gaat de tent open
Locatie: Brabantpark Etten-Leur

	U mag voor € 25,- een keuze maken uit allerlei heerlijke delicatessen. Daarnaast krijgt u ook nog een pot
ambachtelijke mosterd mee naar huis. Kaatje Jans, Winkelcentrum 70, 4873 AD Etten-Leur, tel. 076-5013434.
	Altijd al een mooie foto willen hebben van uzelf, uw kinderen, kleinkinderen of huisdier? Marc Verwiel biedt u een
fotoshoot in zijn studio of op locatie ter waarde van € 49,50 voor 1-3 personen. In overleg en eventuele bijbetaling
kunnen meerdere afdrukken gemaakt worden. Wel even vooraf een afspraak maken.
Vakfotograaf Marc Verwiel, Bisschopsmolenstraat 125, 4876 AK Etten-Leur, tel. 076-5012868.
	Uw cadeaubon is hier € 27,50 waard. In deze eigentijdse boekhandel heeft u een ruime keuze aan boeken en
tijdschriften. The Read Shop, Winkelcentrum 27, 4873 AB Etten-Leur, tel. 076 5012550.
	Uw cadeaubon van € 25,- kunt u besteden voor een gezellig hapje en drankje. Daarnaast krijgt u een fles wijn mee
om thuis nog even na te genieten. ’t Witte Paard, Oude Bredaseweg 15, 4872 AB Etten-Leur, tel. 076-3031301.
	Uw bon is hier maar liefst € 50,- waard bij het gebruik van een diner voor twee personen. Restaurant het
Havenhuis, Geerkade 19, 4871 CK Etten-Leur, tel 076-7620602.
	
Uw bon is hier € 27,50 waard. Bij besteding van de bon krijgt u ook nog een fraai Lifestylemagazin mee naar huis.
Decokay Vromans, Bisschopsmolenstraat 46, 4876 AP Etten-Leur, tel 076 5035797.
	Gratis boodschappen doen ter waarde van € 27,50. Albert Heijn J & J Pollemans, Burchtplein 13,
4873 BS Etten-Leur, tel. 076-5034263
	Tijdens deze workshop maakt u een unieke en kleurrijke creatie van tegels ter waarde van € 29,50. De workshop
duurt ongeveer vier uur en u krijgt ook nog een kleine verrassing. Vooraf reserveren.
Irene Hemelaar, rOndOmvOrmen Mozaïek Atelier Oude, Bredaseweg 25, 4872 AB Etten-Leur, tel. 06-39687346.
	Een bloemen en plantenbon ter waarde van € 32,50. Life & Garden, Lage Vaartkant 11, 4872 NC Etten-Leur,
tel. 076-5034956.
	Met de bon krijgt u een 3-gangenmenu en een gratis drankje bij Grand-café The Butler. Daarna kunt u een film
naar keuze bekijken in C-Cinema met gratis popcorn. Grand café The Butler, Markt 8, 4875 CE Etten-Leur,
tel. 076-5441044; bioscoop C-Cinema , Binnentuin 2, 4873 BT Etten-Leur, tel. 076-5010167.
	Uw bon is hier € 25,- waard, te besteden in de salon. Bovendien krijgt u een gratis advies voor uw haar of
hoofdhuid en een passend haarproduct voor thuisgebruik. Vooraf telefonisch reserveren. Kapsalon C.P. Coiffures,
Lange Brugstraat 1A, 4871 CL Etten-Leur, tel. 076-5013575.
	Een cadeaubon van € 25,- voor een lunch naar keuze. Als extraatje krijgt u een doosje met chocolade/bonbons
mee naar huis. Lunchcafé Zus & Zo. Raadhuisplein 37, 4873 BH Etten-Leur, tel. 076-5041134.
	Kiest u voor deze aanbieding, dan wordt u lid van dé landelijke vereniging voor Mantelzorgers: Mezzo. U geniet
van vele voordelen zoals persoonlijk advies via de Mantelzorglijn, digitale special(s) en kortingen op producten en
diensten. Ook ontvangt u Mezzo’s Financiële zakboekje. Hierin leest u in handzaam formaat alles over financiële
zaken belangrijk voor u als mantelzorger. www.mezzo.nl/ledenvoordeel

Attentie: Voor alle cadeaubonnen geldt dat ze in een keer besteed moeten worden, niet in combinatie met
andere acties ingewisseld kunnen worden en uiteraard ook niet voor geld inwisselbaar zijn!

Mantelzorg doe je samen waarderingsmenu
wordt u aangeboden door:
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