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Feelwise focust...
Zomer... het woord doet me gelijk denken aan mijn jonge jeugd, eind jaren zeventig. Mijn
ouders huurden een huis in het Limburgse Vijlen. Hun broers en zussen kwamen daar met
onze neefjes en nichtjes op bezoek. Het was een chaos van jewelste met schapen die uit het
weiland losbraken en ooms die door stoelen zakten. We aten tot misselijkheid toe kersen uit
de bomen en klommen op de grootste hooibergen van het hele land aan de overkant van de
weg.
Na dit Limburgse avontuur togen we jaren naar Zuid-Engeland en ook daar kwamen familie
en vrienden ons opzoeken. We waren altijd buiten aan het spelen en ontdekken, maakten
toneelstukjes en voerden deze voor de grote mensen op. Het was één groot feest. Vakantie
staat voor mij dan ook echt symbool voor samen zijn, gekke dingen doen, buiten en plezier.

Marjan Katuin van SkinXpert

Nu, jaren later, snap ik dat des te meer. Want samen plezier hebben is de grote drijfveer in
mijn leven. Dat vind ik in mijn leven terug tijdens vakanties, in het weekend en ook in mijn
werk. Want ook met mijn cliënten ga ik op zoek naar dat waar ze in hun jeugd al blij van
werden. Voor sommige mensen zijn die herinneringen zo op te halen, anderen moeten daar
wat meer naar graven. En altijd weer is er die sprankeling in de ogen als de herinnering boven
komt drijven.
Wat ik jou wens? Een sprankelende zomer van ‘vol genieten’. Of je nou weggaat, of thuisblijft: ontspanning is overal. Dobber eens terug naar de mooie herinneringen aan toen, of
maak mooie verhalen voor later. Zoals we op z’n Limburgs zeggen: ‘ech geneite’!

De groentekraam
is terug!
In samenwerking met de gemeente Boxtel kan ik vanaf heden weer
starten met de groentekraam. U vind ons nu weer als vanouds
elke week op diverse plekken in de gemeente.
• Woensdag Zwaansche brug
• Donderdag Esch
• Vrijdag Winkelcentrum Selissen
• Zaterdag Rabobank (nieuwe locatie)
Tot ziens aan de kraam!
Frietje Koppens

Boxtel is een bedrijvige gemeente met
veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die
mensen en wat doen ze precies? In
‘Ondernemend Boxtel’ leer je lokale
ondernemers kennen, die je vertellen over
hun bedrijf en drijfveren. Deze week
Marjan Katuin van SkinXpert
Ruim twintig jaar deed Marjan ervaring op
bij het huidverbeterende salonmerk
hannah. Een tijd waarin zij zich ontwikkelde tot een expert op het gebied van de
huid en het verbeteren daarvan met de
beste producten. Met al die kennis op zak
en een passie voor het vak besloot de
gediplomeerd huidcoach/specialist in
huidverbetring na haar verhuizing naar
Boxtel hier haar eigen schoonheidssalon te
openen: SkinXpert.
De term ‘schoonheidssalon’ dekt de lading
eigenlijk niet, dat blijkt al direct bij binnenkomst bij SkinXpert, nog vóór je plaatsneemt in de stoel. Het is eerder een
behandelcentrum met specialiste Marjan
Katuin aan het roer. Allereerst vindt een
intake en huidanalyse plaats. Marjan meet
de vet-, vocht en ph-waardes van je huid,
om te bekijken wat je huid zélf doet.
Vervolgens neemt de gespecialiseerd
schoonheidsspecialiste een vragenlijst met
je door om te achterhalen wat jij zelf voor
en met je huid doet: heb je allergieën,
gebruik je medicijnen, hoe is je voedingspatroon, wat voor verzorgingsproducten
gebruik je, en ook heel belangrijk: wat wil
je bereiken voor je huid? “In je lichaam
vinden allerlei processen plaats en de huid
is hiervan het eindstation”, vertelt Marjan.
“Zo zijn wij een hele mooie fabriek. Het
enige wat ik eigenlijk doe is ervoor zorgen
dat de juiste poppetjes op de juiste manier
aan het werk zijn.”
Je kunt kiezen uit verschillende behandelingen bij SkinXpert, waarbij gebruikgemaakt wordt van producten en technieken
die zijn ontwikkeld door hannah, al sinds
1979 specialist op het gebied van huidver-

Luchtpost uit Spanje: Geert-Jan en Petra Timmers
De zomervakantie is een belangrijk iets. Fijn om dan de dagelijkse sleur te doorbreken. De een vindt rust en ontspanning thuis met een lekker hapje en een drankje, de
ander trekt eropuit om op vakantie te gaan in eigen land of in het buitenland.
Hier in Spanje hebben de kinderen op 21 juni vakantie gekregen en hoeven ze pas half
september weer terug naar school. Op 24 juni werd hier San Juan gevierd, voor de
Christenen de geboorte van Johannes de Doper. De Spanjaarden vieren dan dat de
zomer weer terug is. Centraal staan water en vuur, de symbolen van zuivering. In de
avond van 23 juni zijn op de stranden veel brandstapels en word er gebarbecued en
gedronken. Na middernacht gaan de mensen de zee in, dat geeft je gezondheid voor
het komend jaar volgens het ritueel.
Bij ons heeft het sinds april niet meer geregend dus is het erg droog! Fijn voor onze
gasten want die komen natuurlijk om van het mooie weer te genieten. Het resulteert
dan wel weer in het volop gebruik van het zwembad om lekker af te koelen en heerlijke,
lange zomeravonden.
We wensen jullie een hele fijne vakantie, want dat verdient iedereen! En sommigen
zien we hier nog op onze mooie plek.
Een zonnige groet uit Comares,
Geert-Jan en Petra Timmers
B&B Viva España

zorging en cosmetica met als voornaamste
doel: effectieve en duurzame huidverbetering. Bij elke behandeling staat de
behoefte van je huid voorop. Marjan richt
zich vooral op het verbeteren van de huid
en huidproblemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de hannah Bindweefselmassages, die onder veel meer de algehele
huidconditie verbetert, de celdeling
bevordert, zorgt voor een krachtige
doorbloeding van de huid en de huidstructuur, -teint en -weerstand verbetert.
Hoewel de massage een ware sport voor
de huid is, werkt deze ook diep
ontspannend. In navolging van de
Bindweefselmassage is de hannah Rimpel
Reductie Therapie ontwikkeld, die rimpels,
kraaienpootjes en littekens vermindert en
een natuurlijk liftend effect heeft. Alles is
puur natuur; geen chemische hulpmiddelen, geen fillers.
Al mag iedereen natuurlijk voor zich
weten of plastische ingrepen en bijvoorbeeld botox gewenst is, aldus Marjan.
“Maar met hannah proberen we dát
moment in ieder geval zo lang mogelijk
uit te stellen. Je moet uit je huid halen wat
erin zit en met hannah haal je het beste
uit jezelf. Ik ga nooit zover dat ik de huid
structureel beschadig, maar maak enkel
gebruik van mijn handen, ultrageluid en
licht; alles wat de huid niet beschadigt.
Dat licht, daarin is SkinXpert uniek. Als
enige in de regio beschikt de schoonheidssalon over een Beauty Angel ELT
Collageen Lamp. Daarmee wordt de huid
op natuurlijke wijze verjongd en krijgt
deze een flinke energy boost. Zonder
chemische hulpmiddelen en bijwerkingen,
maar puur licht dat door de huidcellen
wordt opgenomen en daardoor de
lichaamseigen productie van collageen,
elastine en hyaluron verhoogd. Oftewel:
rimpeltjes worden minder, de huid wordt
zichtbaar strakker en het totale huidbeeld
wordt verbeterd.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de
vele mogelijkheiden van SkinXpert? Loop
dan eens binnen bij Marjan. Zij is
gevestigd op de Rechterstraat 6B, in de
succesvolle formule ‘All about the
Woman’ van Natasja Fashion. Achter in
deze bedrijvige ruimte waarin verschillende ondernemers van alles voor
vrouwen aanbieden, op het gebied van
kleding, lingerie, haarmode, patisserie en
woonaccesoires, beland je bij Marjans
salon in een oase van rust.
www.skinxpert.nl, 06-51243959,
info@skinxpert.nl

RONDJE BOXTEL PER KANO
GEZELLIG UITJE IN DE VAKANTIE

KANOVERENIGING DE PAGAAI | VOETBOOG 7, Boxtel
Zaterdag-zondag vertrek tussen 10-13 uur
Doordeweeks varen op afspraak, bel 06-20082982

VANAF NU INSCHRIJVEN VOOR:

BOXTEL BY NIGHT

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 | mail: contact@depagaai.nl
Kosten: • 7.50 euro p.p.
• eigen kano en suppers € 5,50 p.p.

