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Ondernemers bundelen hun krachten 
Wist u dat er aan de Enkweg 45 A,B,C zich verschillende bedrijven 
hebben gevestigd in één pand. Het voormalige supermarkt pand leent 
zich daar uitstekend voor. Zo vind je er PUUR Kappers die een nieuwe 
Look kan adviseren d.v.m gezichtsanalyse/style analyse , een Puur 
Schoonheidsalon waar je terecht kunt voor verschillende gezichts-
behandelingen, een PUUR Pedicure om je voeten optimaal te laten 
verzorgen en een Puur Masseuse waarbij je lekker kan ontspannen of 
je maakt gebruik van eventuele andere massage therapieën. Alle salons 
werken met natuurlijke producten die op uw huid is afgestemd. Bij 
Puur eten is een restaurantje waar je gezellig kunt genieten onder het 
genot van verschillende soorten koffie thee met huisgemaakt lekkers. En 
met Buurtzorg is er een goede samenwerking. Fiscaal advies nodig? Vos 
fiscaal is er om u te helpen.

Puur Kapper 
Bij puur kappers kan je terecht om je haar te laten knippen,kleuren,
stylen etc. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in hoofdhuid en haar 
problemen, Iemand die uw helpt en begeleid naar verbetering. 
De behandelingen die we uitvoeren kunnen zelfs via de verzekering 
vergoed worden. Maar natuurlijk kunt u er ook terecht voor de nieuwste 
trendy kapsels en in de barber shop kunnen heren zelfs hun baard laten 
verzorgen (scheren en modelleren ) Je kan je haar laten kleuren met een 
biologische haarkleuring o.a Coupe soleil van natuurlijke kleien. Deze 
coupe soleil zorgt voor een hele mooie kleurschakering. GEEN balkjes 
of vlekjes meer. Deze haarkleuringen zijn zelf niet duurder dan bij onze 
collega kappers. waarom zou je dan niet voor een gezonde haarkleuring 
kiezen. Ons voordeel is dat onze producten beter zijn voor het milieu 
en vooral beter voor jezelf. Geen jeuk of irritatie meer. En zeg nou 
zelf? Iedereen wil toch voor een mooie, gezonde,volle bos met haar? 
tel:0578621675

Luna Taart en koekjes Service
Vooral uw feesten en partijen maakt Luna heerlijke vers gemaakte 
taarten koekjes en bonbonnetjes. De thema taarten worden met veel 
zorg gemaakt, geef jouw thema door en Luna maakt er een heerlijke 
taart van. Ieder taart is uniek en anders. Daarnaast maakt ze heer-
lijke brownies of een smakelijke bonbonnetjes zijn ook op bestelling te 
krijgen. Wat dacht je van een babyshower taart of een verjaardagsthe-
ma taart. Ook maakt Luna taarten voor feesten en partijen. De taarten 
kunnen afgehaald worden bij Puur aan de Enkweg of ze kunnen worden 
bezorgd. Luna maakt uw feest compleet. Bestellen kan Bel: 0578621675

Vos fiscaal Kasper 
Vos verzorgt al sinds 1993 aangifte inkomsten belasting en omzetbelas-
ting voor particulieren en ZZPers. Zijn onderneming is gevestigd aan 
de Enkweg 45 A. Dinsdag morgen is er een gratis inloop spreek uur van 
8.30 tot 9.30 uur , de koffie staat klaar. Afspraak maken kan ook 
tel: 06-29387310 bij Puur eten. Tel : 0578-621675

Puur Masseuse
Elna van Schalkwijk is professioneel Masseuse, zij is thuis in verschillen-
de therapeutische massage methoden. De Dorn therapie is een pijnloze 
methode, rugwervel correctie, het is een methode die klachten kan 
verlichten. Ongevaarlijk maar zeer werkzaam. De Dorn is een milde 
therapie die zich goed laat combineren met de Breuss massage dit is 
een tussenwervel massage die lichamelijke blokkades kan oplossen. 
Veel problemen zoals ischias en hernia’s maar ook tussenwervelkolom 
problemen kunnen worden opgelost op een ongevaarlijk maar effectieve 
behandelmethode. Naast deze methoden geeft ze een heerlijke Chinese 
hoofd nek, schouder, massage. Deze drukpunt massage techniek werkt 
op de meridiaan en accupunctuur punten. Dit geeft verlichting aan de 
geblokkeerde punten op het lichaam, het is mogelijk om de behandeling 
vergoed te krijgen via de zorgverzekering. tel: 0578-621675 U kunt ook 
terecht voor een heerlijke:
Cupping | Ontspanningsmassage | Sportmassage | Tuina stoelmassage | 
Hotstone massage | Sveltessa afslankmassage)
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Kennismaking Aktie  
Puur Kapper

Gratis rek test en set 
kleurverzorgings-
producten bij een 

biologische natuurlijke kleur 
(grijsdekkend) € 46,95 

(toeslag langhaar)

Wet Towel baardscheren bij 
een knipbehandeling

 
Bij een Basis pedicure 
behandeling nagels 
verzorgen en knippen, 
lichte eelt verwijderen 
          € 23,95

Gratis Been en 
voet vocht Massage 

bij dode zee zoutzwachtel 
behandeling 

                        € 49,95

Gratis Blauw druk bij een eelt 
verwijderbehandeling € 27,95

En gratis verzorgingsadvies Huid 
verzorgingsbehandeling voor droog, 
vette of gecombineerde huid

Gratis scoop analyse met een intensieve 
huidverzorgingbehandeling en advies, deze 
behandeling is perfect voor het herstel van 
een gevoelige huid, huidaandoeningen, diepe 
rimpels of litteken vorming €85,- 
(1ste behandeling, €45,-  nazorg behandeling) 
(vergoeding zorgverzekering mogelijk)

Gratis acne producten bij een acne verzor-
gingsbehandeling, tijdens deze behandeling 
leert de schoonheidsspecialist jouw d.m.v. 
een thuis huidverzorgingbehandelplan hoe 
je met de huid kunt omgaan. 
€ 85,-(1ste behandeling, 
€ 45,-  nazorg behandeling) 
(vergoeding zorgverzekering 
mogelijk)

inkomstenbelasting 
doen dat kan bij Vos fiscaal 
voor maar € 55 alleenstaand 
en € 68,- incl. Fisc. Partner 
Invullen aan huis behoort 
ook tot de mogelijkheden 
(tegen meerprijs) 10% extra 
korting bij een afspraak tot 
1 Februari 2018

Puur Eten Een heerlijke gevarieerde koffie , thee of 
warme chocolade melk met bite (een plankje met 
chocolade en koekjes of cakejes )
 van € 9,95 voor € 5,95

lekkere lunch. Bijv. een huisgemaakt pannetje 
soep met een heerlijk mediterraans broodje uit 

de oven of een heerlijke salade met 
een ovenvers knoflook brood.

Bij een High tea krijgt u allerlei zoete en hartige 
lekkernijen op een plankje. Alleen te bestellen 
vanaf 2 personen, leuk in combinatie met een 
behandeling van een van onze collega’s

Taart services
Heerlijke vers gemaakte taarten 
bestellen vanaf € 4,00 p.p

Masseur De 
Dorn therapie 
en een Breuss 
massage €85,- 
(vergoeding zorgverzekering mogelijk)

U kunt een keuze maken uit de volgende 
4 massage behandelingen:
- Sportmassage
- Tuina massage
- Hotstone massage
- Afslank massage behandeling     
(één zone naar keuze)
30 minuten voor € 45,- 
(vergoeding zorgverzekering mogelijk)

Gratis

Gratis Scoop analyse bij een 
herstellende hoofdhuid en haar 

behandeling € 45,00 
(vergoeding zorgverzekering mogelijk)

Gratis voet verzorgingscrème

Gratis huid 
analyse
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Puur Pedicure
Ook moeite om uw voeten zelf te doen? Kom dan naar PUUR 
Pedicure . Genieten van een heerlijke massage (oedeem thera-
pie) benen en voeten zwachtelen om oedeem te ondersteunen, 
schimmelnagels worden op een professionele methode aan-
gepakt. Daarnaast leert de pedicure u hoe de voeten eigenlijk 
moeten worden verzorgd. Pijnlijke voeten of een tinteling? 
Vaak kan een voetmassage verbetering opleveren. 
Daarom krijgt u 25% korting op een voetbehandeling met 
massage deze maand. Tel: 0578-621675

Puur eten 
Naast de kapper ,schoonheidsspecialist ,masseur en pedicure is 
het ook mogelijk om te genieten van een heerlijke gevarieerde 
koffie’s of thee met bite of een lekkere lunch. Bijv. een huis-
gemaakt pannetje soep met een heerlijk broodje uit de oven of 
een heerlijke salade met een mediterraans knoflook broodje. 
Bij een High Tea krijgt u allerlei zoete en hartige lekkernijen op 
een plankje. Het is ook mogelijk om lekker gezonde catering of 
BBQ te bestellen bij Puur eten. 
Tel: 0578-621675

Puur Schoonheid
Puur schoonheid wordt gerund door twee jonge ondernemers 
met veel liefde en passie voor het vak. Er wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met natuurlijke producten die met een huidanalyse voor 
uw huidtype bepaald wordt. U bent bij ons in goede handen om-
dat wij naar u luisteren en zo goed mogelijk proberen te voldoen 
aan uw verwachtingen. Op professionele wijze worden bij-
voorbeeld uw wenkbrauwen weer mooi in model gebracht. Wij 
hebben als allround schoonheidsspecialistes technieken geleerd 
om diversen huidproblemen te kunnen verbeteren en een thuis 
zelfzorgplan te schrijven. Kortom kom gezellig een keertje langs 
en wij bekijken de mogelijkheden voor uw huid. Tevens is de 
schoonheidssalon te boeken voor een wellness dag gepaard met 
een high-tea, kapper of pedicure 
behandeling. Tel: 0578-621675
Buurtzorg 
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, 
bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgen-
den die zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en 
persoonlijke verzorging. De medewerkers kijken samen met 
de cliënt wat er aan zorg nodig is en zij zoeken samen met de 
cliënt en de omgeving naar oplossingen. De medewerkers helpen 
bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten 
en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op 
verzoek van behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline 
spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of 
het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in 
de laatste fase van het leven. Ook werkt Buurtzorg werkt samen 
met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken we 
naar wat voor u de beste oplossing is. Er zijn geen wachttijden. 
Bij een aanvraag kan de zorg snel worden ingezet. Voor meer 
informatie kunt u contact op nemen met Buurtzorg Epe zuid 
06-105 735 35

d.m.v een rek test bepalen we de haar 
kwaliteit,waarna de haren worden 

behandeld voor de haarkleur hiermee 
blijft de haarkwaliteit tijdens het kleuren 
in optimale conditie De natuurlijke haar-

kleuring is verkrijgbaar in alle mode 
tinten en is 100% grijs dekkend. 

Heren laat je lekker verwennen met een 
Barber wet towel scheer ervaring, een half 

uur durende behandeling door een ervaren 
herenkapper. Na de haar knip behandeling 

wordt het haar in model gebracht.

Heb je een gevoelige hoofdhuid, 
heel veel schilfers of heb je haaruit-
val dan kan deze hoofdhuid en haar 
behandeling jouw helpen. Kijken 
met de scoop op de hoofdhuid kan 
al heel veel duidelijk maken en het 
probleem vastleggen. Met speci-
ale verzorgingsproducten en een 
hair-basic behandelapparaat wordt 
de hoofdhuid en haar behandeld.

Een basis pedicure bestaat uit nagels knip-
pen en nagelriemen verzorgen en lichte eelt 
verwijderen met een vreesmachine, zijn er 
bijv. eelt pitten of overtollig eelt enz. dan 
betaald u een meer prijs.

Heeft u een staand beroep dan zijn etalage 
benen een begrip, maar het kan ook zijn 
dat er lymfe of oedeem problemen zijn of 
andere oorzaken waardoor de benen en 

voeten opgezwollen zijn, deze behandeling 
is dan perfect voor u

Heeft u voet of loop problemen maak 
dan eens een voetafdruk, de pedicure 
kan dan zie waar de drukpunten zitten 
en waar er te veel eelt zit , deze wordt 
verwijderd vaak gaat het lopen of staan 
dan ook een stuk beter.

Huid verbeter behandeling heeft als 
voordeel dat de huid van binnenuit sterk 
wordt gemaakt zodat de huid aandoening 
verminderd wordt. De huid behandeling 
kan thuis voortgezet worden omdat 
u een thuis zelfzorg advies ontvangt.

bij deze behandeling leer je wat voor huid 
type je hebt en welke producten je het beste 
kunt gebruiken, tijdens de diepte behande-

ling wordt er diep in de huid poriën 
gereinigd,daarna wordt de 
huid verzorgt en beschermd. 
Je ontvangt producten voor 
thuis gebruik.

Onder het genot 
van een kopje koffie 
worden de voorwaar-
den uitgelegd, wat u 
hoort aan te leveren 
om een Aangifte 
inkomstenbelasting 
voor particulieren, 
alleenstaanden en 
fiscale partners en/
of ZZP’ERS te laten 
maken.

Lekker genieten van een kop 
koffie ,thee of chocolade 
melk een plankje met 
chocolade en koekjes of 
cakejes, kies je voor een 
cappuccino, een chai latte of 
een verse mint thee, enz 
slagroom € 1,00 extra

Wil je komen genieten van een heer-
lijke vers gemaakte lunch bij Puur. 
Omdat wij alles vers maken is 

reserveren gewenst.

High tea wordt geserveerd met een zoet en 
hartig gedeelte, een plankje met zoete lekker-
nijen en een heerlijk kwark lemon-curd toetje 
en lekkere fruit en groente hapjes heerlijke 
brood rolletjes en een huisgemaakt soepje

Koekjes, bonbonnetjes en thema taarten ieder taart 
is uniek en anders. Daarnaast maakt ze heerlijke 
brownies of een smakelijke bonbonnetjes zijn ook op 
bestelling te krijgen. Wat dacht je van een baby-
shower taart of een verjaardagsthema taart. 
Je kan de bestelling doorgeven tel: 0578621675 
of sturen naar info@puur-hhv.nl.
Bezorgen is ook mogelijk .

Dorn therapie is een pijnloze methode, een 
rugwervel correctie, het is een methode 
die klachten kan verlichten. Voor een 
optimaal resultaat wordt het aange-
raden om de combinatie met een 
Breuss massage te ondergaan, los 
van het feit dat deze massage ont-
spannend en rustgevend is, werkt 
het tevens ook als een alternatie-
ve behandeling voor tussenwer-
velkolom problemen zoals ischias 
en hernia.

Als kennismakingsactie bieden wij u nu een 
speciale massage behandeling aan 
t.w.v. € 65,- nu voor € 45,-
U heeft de keuze uit 4 massage technieken die 
heerlijk ontspannend zijn zodat u optimaal kunt 
genieten van u keuze behandeling.

Een heerlijke 
verzorgingsbehan-

deling met natuurlijke 
producten die speciaal 

op uw huid zijn gemaakt. 
Een huid analyse helpt de 

schoonheidsspecialist welke 
producten voor u goed zijn. U ontvangt een gratis 
thuis verzorgingsadvies en een heerlijk huisgemaakt 
crème mee naar huis.
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Openingstijden
Met en zonder afspraak haal ook hebben wij breng en haal service
maandag gesloten 
dinsdag 9.00 tot 17.00 (op afspraak van 17.30 tot  20.00 uur) 
woensdag  9.00 tot 17.00 (op afspraak van 17.30 tot  20.00 uur) 
Donderdag  9.00 tot 17.00
vrijdag  9.00 tot 17.00
zaterdag 8.00 tot 13.00 
Voor de vroege vogels is er een mogelijkheid om di-wo-do-vrij 
van 8.00-8.30 uur een afspraak te maken En voor de harde werkers 
is het mogelijk om een avond afspraak te maken op dinsdag en 
woensdag Tip: wel eerst even bellen 0578-621675


