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Koken met Kachelservice 

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

B-2910 Essen (Wildert)
0165 788 120

info@kachelservice.nl
www.kachelservice.nl

Zet uw outdoor lifestyle in 
vuur en vlam met een OFYR 

kooktoestel of een 
HAUSSLER pelletgrill.

Samenzijn rond een knisperend vuur om 

warmte, voedsel, vriendschap of het 

familiegevoel te delen tijdens zalige 

middagen en avonden.

Of u nu kiest voor een Ofyr weersbestendig design 

kooktoestel, de prijswinnende Höfats cone 

kolenbarbecue of de unieke Haussler pelletgrill,

u bereidt op gezellige wijze gemakkelijk, lekkere 

en creatieve gerechten. Voor 6 of 36 personen. 

U bent van harte welkom in onze huiselijke 

showroom om ons assortiment rustig te bekijken. 

Wij geven u graag uitleg over de mogelijkheden 

en opties. 

Zet uw outdoor lifestyle in vuur en vlam!

Kachelservice levert óók kookfornuizen en 
kooktoestellen op hout, pellets en kolen.



Molenstraat 210, Zundert  |  076 2031980  |  info@bespokecloudsolutions.nl 
Vanuit België zijn wij bereikbaar op 03 8080324  |  info@bespokecloudsolutions.be

DIENSTEN
• Webhosting
• Webdesign
• Cloudhosting
• Syteem- en netwerkbeheer
• Advies bij Cloud-vraagstukken

 Zoekt u een partner om
uw CLOUD te BEHEREN? 

Bij Bespoke Cloud Solutions bent u aan het goede adres!

Meer info kijk op www.bespokecloudsolutions.nl



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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CONTACT ROOSENDAAL BRUIST
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T 076-7115340
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  Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist
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niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam 
Roosendaal Bruist is een merknaam en eigendom van 
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COLUMN/MAJESTA

Belder 26, Roosendaal  |  0165 - 567 168 
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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VOORWOORD/JULI

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van BiBi’s Beauty & 
Supplies en F&V Mediation je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.
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Vakantie?
BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?
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AROMED/NIEUWS
TRICURA SOS HUIDOLIE
Bij kwetsuren van de huid werkt Tricura SOS 
Huidolie snel in op het beschadigde bindweef-
sel, waardoor de huid mooier heelt. Tricura SOS 
Huidolie ondersteunt het herstellende vermogen 
van de huid. Het werkt verzachtend, ontsmet-
tend en stelpend en kan o.a. gebruikt worden bij 
het voorkomen van blaarvorming. Tricura SOS 
Huidolie stimuleert de celdeling en voorkomt 
littekenvorming. 

20 ml € 8,95

PICADURA NA-DE-BEET ROLLER
Deze roller verkoelt en verzacht vrijwel direct de steek of 
beet van een insect. Het vermindert de jeuk en werkt ontgif-
tend. De roller zorgt ervoor dat men het snel, gemakkelijk en 
hygiënisch kan aanbrengen.

10 ml € 6,25

Aromed Natuurproducten B.V.  |  Oudenbosch  |  0165-370659  |  www.aromed.nl

ORMELA OORDRUPPELS
Het heeft een verzachtende en 
ontstekingwerende werking. Het is 
de natuurlijke hulp bij oorklachten 
en wordt gebruikt ter voorkoming 
van oorontsteking en bij oorpijn, 
als gevolg van kouvatten, lawaai, 
mechanische invloeden of irritatie na 
het baden.

10 ml € 5,75

Geneeskrachtige werking 
              van aromatherapie

De producten op deze pagina’s
zijn o.a. verkrijgbaar bij:

ROOSENDAAL
Drogisterij Het Geheim

Drogisterij van Ginderen
DIO Drogisterij Keij

Drogisterij-Kruidenhuis de Korenbloem

WOUW
DIO Drogisterij Dekkers

FIJNAART
Drogisterij Sebastian 



Hoe worden we
goed gescheiden ouders?
Jij - partner, vader, moeder - hebt er alles aan gedaan wat 
je kon om jullie relatie te laten slagen. Misschien heb je spijt 
van bepaalde keuzes of dingen die je hebt gedaan. Als je het 
anders had gekund, had je het vast anders gedaan. En nu is 
het besluit gevallen. Jullie gaan scheiden.

COLUMN/F&V MEDIATION

Veel ouders kunnen in de eerste fase 
van de scheiding niet alles overzien. Als 
je besloten hebt om te gaan scheiden is 
je leven en dat van je kinderen even 
heel onzeker. Vaak ben je overmand 
door emoties en komt er veel op je af. 
Als ouders hebben jullie de plicht om 
respectvol te scheiden. Die plicht heb 
je naar je kinderen en ook naar elkaar. 
Wij begeleiden jullie daarbij.

Onze aanpak is uniek. Omdat we jullie 
begeleiden bij zowel de menselijke als 
de zakelijke kant van jullie scheiding, 
hoeven jullie je verhaal maar één keer te 
vertellen. Je regelt dus alles onder één 
dak. Wij geloven dat je kunt scheiden in 
verbinding. Dat klinkt tegengesteld, 
maar dat is het niet. Verbinding 

betekent dat je samen de relatie goed 
afsluit en samen de losse eindjes oplost. 
Maar scheiden in verbinding betekent 
ook dat je de menselijke en de zakelijke 
aspecten van een scheiding combineert. 
Kies je voor ons om jullie te helpen bij 
jullie scheiding, dan kies je voor zorg-
vuldige begeleiding voor, tijdens en na je 
scheiding. Zodat wat ooit zo mooi was, 
waardig kan worden afgesloten.

Hierdoor is je scheiding vlot en 
kundig geregeld en kunnen jullie 
weer verder met je leven. Als Goed 
Gescheiden Ouders.

Meer weten?
Kijk op www.fenv-mediation.nl

F&V Mediation  |  085 0657420
info@fenv-mediation.nl
www.fenv-mediation.nl
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.nl/shop

Summer
win

in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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for expedition and more

...be adventurous!
Nieuwe Markt 38/40, Roosendaal • 06 - 290 33 435 

info@rebeloutdoor.nl • www.rebeloutdoor.nl

Pinewood • Sasta • 101 • Walther • Leatherman 
Cold Steel • MFH Owny • Hubertus Gold Dog 

Copenhagen • en nog veel meer!

Rebel Outdoor: dé winkel voor 
liefhebbers van outdoor!

Alles voor hiking, camping, survival en fi etsen.  
Reisvoedsel op lang houdbare basis, buitensport-

artikelen zoals bogen en kruisbogen, jacht- en 
dumpkleding, jachtgereedschap, 

outdoorkleding... Teveel om op te noemen!

Bezoek onze webshop of kom 
langs in onze winkel!

www.bar-n.be / info@bar-n.be / +32478712880

ZOMERBAR
Horendonk - Over d’Aa 229

VANAF 1 JULI
ELKE DAG OPEN 14.00u
WEEKENDS 12.00u

Vlakbij knooppunten 
22 - 52 - 55 - 95 - ..

ACTIE: knip dit artikel uit en ontvang een gratis aperitief/koffi e!

Kinderen
welkom

ELKE DAG OPEN 14.00u
WEEKENDS 12.00uWEEKENDS 12.00u

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Vakantie
Druk bezig

met niks doen!

Zomer
Het leven is beter

op slippers!

Vakantie
Niks moet

en niksen mag!

Op het werk
met een toiletrol onder

je arm lopen.

Vakantiegevoel



Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Barbecuevlees
GRATIS 2 gemarineerde speklappen bij afgifte van deze advertentie*
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De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kun je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kun je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE 
GITZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kun je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE 
GITZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

BARBERSHOP
ADRIAANSEN

KNIPPEN Van natuurlijk tot trendy en oldschool
voor jong en oud
Met aandacht, zorg en gezelligheid
hét kapsel wat perfect bij jou past!

 SCHEREN

BAARD  Bij ons kun je terecht voor een perfect
in model gebrachte baard

Al sinds 1973 veel aandacht en 
vakmanschap voor de échte man.

Ontdek de totaalbeleving en verwen jezelf 
met een heerlijke scheerbehandeling. 

Natuurlijk met warme doeken, scheerolie 
en heerlijke cooling lotion.
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Feel �e Music, Join �e Fun!

Zandeweg 3, 4731 NA Oudenbosch, 
Tel.: 31 165 312306

DutchDanceAcademy.nl - facebook.com/DutchDanceAcademy

Tai Chi, BaBoom! ® , Ballroom & Latin, Streetdance, 
Urban, Modern Linedance, West Coast Swing,  

Peuter-, Kleuter-, Kids- en Showdance 

Ook voor uw bruilo
en, feesten en
 partijen!

Partycentrum
uytdewilligen



Restaurant Rascasse
De naam Rascasse doet vermoeden dat het hier gaat 
om een visrestaurant, dat klopt maar deels. Chef-kok 
Erwin behoort weliswaar tot de ‘North Sea Chefs’ en hij 
werkt graag met de vis van het jaar, of met minder 
bekende vissoorten. Altijd in overeenstemming met het 
aanbod en vaak afkomstig uit de Noordzee of de 
Oosterschelde. Maar ook een mooi stukje uitzonderlijk 
vlees of wild in het najaar, altijd door de chef zelf aan tafel 
gepresenteerd, staat op het menu of op de kaart.

Moederdag
Op woensdag 15 augustus wordt er een speciaal 
Moederdagmenu geserveerd. Bij mooi weer kan er 

genoten worden op het gezellig terras. Bij speciale 
gelegenheden kan je de mooi aangeklede extra ruimte 
benutten. Dit vanaf tien personen.

Alles zelf maken
Eén van de basisprincipes van Rascasse is het feit dat 
alles in eigen huis wordt bereid, van brood tot hapjes, 
van voorgerecht tot dessert. Alles wordt vers en à la 
minute gemaakt, rekening houdend met het aanbod van 
elk seizoen. Dat respect voor het product, dat proef je. 
Dat zie je ook in de mooie presentatie van elk bord. 
Dat merk je aan de vaak onverwachte combinaties van 
ingrediënten. 

Kalmthoutsesteenweg 121, Kapellen  |  +32 3 297 94 29
info@restaurantrascasse.be  |  www.restaurantrascasse.be/nl

Gastronomie in een ongedwongen sfeerFeel �e Music, Join �e Fun!

Zandeweg 3, 4731 NA Oudenbosch, 
Tel.: 31 165 312306

DutchDanceAcademy.nl - facebook.com/DutchDanceAcademy

Tai Chi, BaBoom! ® , Ballroom & Latin, Streetdance, 
Urban, Modern Linedance, West Coast Swing,  

Peuter-, Kleuter-, Kids- en Showdance 

Ook voor uw bruilo
en, feesten en
 partijen!

Partycentrum
uytdewilligen
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Pedicure Nicky

Ambulante pedicurepraktijk in de gemeente Woensdrecht.

Praktijkadres: 
De Stok 12, Roosendaal

06-57542518
pedicurenicky@gmail.com



Persoonlijk & betrokken

Algemene praktijk
“In 2005 ben ik begonnen als advocaat en ik heb 
sinds 2011 mijn eigen kantoor. Hier kan ik zelf alle 
beslissingen nemen en klanten hebben ook altijd 
rechtstreeks contact met mij. Dat maakt de lijnen 
kort en het contact persoonlijk.” Advocatenkantoor 
Swart voert een algemene praktijk waarbij 
het zwaartepunt ligt bij het arbeidsrecht, het 
jeugdrecht en het personen- en familierecht. 
“Maar ook voor ondernemingsrecht en bestuurs-
recht zijn mensen bij mij aan het juiste adres.”

Mediation
Net als voor mediation dus. “Een mooie aanvulling 
op mijn werk als advocaat. Als onafhankelijke en 
neutrale bemiddelaar begeleid ik partijen in het 
zoeken naar een oplossing in de door hen voor -
gelegde kwestie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om 
een zakelijk geschil, maar ook om iets persoonlijks 
als een scheiding of burenruzie.” De sociale kant

Of ze nu als advocaat of als mediator aan het werk is, Lotte weet 
zich altijd te onderscheiden door haar kennis én betrokkenheid. 
“Ik kijk niet alleen naar de juridische kant van een zaak, maar 
zeker ook naar de sociale kant. Dat maakt het werk voor mij 
telkens weer tot een mooie uitdaging.”

Eigenaar: Lotte Swart  |  Vughtstraat 3, Roosendaal  |  0165-743105  |  www.advocatenkantoor-swart.nl

Als advocaat heeft Lotte Swart in de loop der jaren al een zeer goede naam op weten 
te bouwen. Dat zij sinds enkele jaren ook werkzaam is als MfN-register mediator, 
is echter nog wat minder bekend.

BRUISENDE/ZAKEN

“Ik kijk zeker
ook naar de sociale kant van een zaak”
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BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
13 t/m 22 juli. Genieten tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
13 t/m 15 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
17 t/m 20 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
20 t/m 29 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
24 t/m 28 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 5 juli in première.

FILMPJE KIJKEN
ADRIFT

COLUMN/MAJESTA

Belder 26, Roosendaal  |  0165 - 567 168 
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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Dé Totaaladviseur

BNR ACCOUNTANTS & ADVISEURS
Valeriuslaan 49, Roosendaal

0165-578333  |  www.bnr-groep.nl

BNR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Hoe selecteert u de juiste boekhoudsoftware voor uw bedrijf? Op basis van uw fi nanciële processen 
én wensen ten aanzien van informatievoorziening geven wij u een advies dat past binnen uw budget. 

Door onze ruime ervaring kennen wij immers de functionaliteiten 
van nagenoeg ieder boekhoudpakket. 
Voor vrijblijvend advies kunt u een 
e-mail sturen naar advies@bnr-groep.nl

Zicht-in-Zicht | Brugstraat 13-A, Roosendaal 
0165-544690 / 06-13421590

 www.roosvanhetwater.nl

� Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen          
     kracht

Een nieuwe coupe? 
      Bel Kinderkapsalon 't Zonnetje!

Openingstijden:
Ma-Di: gesloten Wo-Do: 9.00 - 17.30 
Vr: 9.00 - 18.00 Za: 9.00 - 17.00 

Burgerhoutsestraat 133, Roosendaal 
www.kinderkapsalon-zonnetje.nl  |  0165 - 536303
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch gemaakt worden. 

Wo-Do: 9.00 - 17.30 



Zorgeloos eropuit met 

Het is weer tijd om er lekker met 
de caravan op uit te trekken. 

Een fi jne kampeer vakantie 
staat of valt echter met het 

gebruik van goed materiaal. 
Met Caravan Centrum 

Ad Dekker in Raamsdonksveer 
bent u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! 
“Laat u

vrijblijvend
adviseren door één van onze 

verkoop-
medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker
■ Dealer van Hobby 
Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

■ Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

■ Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

■ Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.nl  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.nl 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.nl
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.nl  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.nl 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.nl

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10
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Valeriuslaan 49, Roosendaal
0165-562992

www.newtargetvision.com

“Gezond verder met
              je onderneming”

Voor een gezond bedrijf...
Je bedrijf laten 
doorlichten door 
New Target Vision 
geeft inzicht en 
rendement 
verbeterpunten.

Kalsdonksestraat 89  |  Roosendaal | 088-5573836  |   www.rivierahairstyles.nl

Wij zijn voor iedereen toegankelijk!

RivieraHairstyles
 Kwaliteit voor een lage prijs!
Speerpunt van Riviera Hairstyles is dat zij een hoge kwaliteit bieden tegen een lage prijs. 
“We hebben beiden veel ervaring in het kappersvak en volgen ook regelmatig bijscholingen 
om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op kappersgebied. 
Knippen, kleuren, haarverlenging, watergolven, permanenten, we doen het allemaal.

Openingstijden: 
di, do en vr: 9.00 tot 17.00 uur. Wo: 9.00 tot 12.00 uur. 



BiBi’s Beauty & Supplies
Eigenaresse: Bargje Boudens
0165-856030
Gastelseweg 185 Roosendaal
info@bibisnaildesign.com   
www.bibisnaildesign.com

Word een echte prof! 
dankzij

Gedurende het hele jaar kun je deelnemen 
aan Nagelstyling Vakopleidingen en tevens 
bieden we de opleidingen lash lifting, 
One by One lashes en Russian Volume lashes
aan met het nieuwe booming merk: 
JACKY M. Iconic lashes.

We ontvangen
internationalebeauty artiesten om alle cursisten naareen hoger niveau

te tillen!

Gedurende het hele jaar kun je deelnemen 
aan Nagelstyling Vakopleidingen en tevens 

lash lifting, 
Russian Volume lashes

Wil jij op de hoogte gehouden worden? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 

via de website.

Met een breed aanbod aan beauty 

 verwante producten in de groothandel!



Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr� f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr� f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Kalmthoutse Steenweg 112  |  2990 Wuustwezel  |  03/669.71.16  |  www.detuinvaneden.com

Ook mooie keus in 
binnenmeubelen, decoraties, 

geschenken en verlichting.

DEZE MAAND
SUPER SOLDEN 10%

30%

50%

20%

40%

60%

GROTE KEUZE 
TUINMEUBELEN AAN 

ZEER SCHERPE PRIJZEN, 
90% VOORRADIG

DEZE MAAND
SUPER SOLDEN

Grijp snel je kans!

ZEER SCHERPE PRIJZEN, 
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www.payforce.nu

Heeft u te maken met een debiteur die niet betaalt? 
Pay Force incasseert NU voor u!

Honden- en kattentrimsalon
Natasja 

Dorpsstraat 35A Oud-Gastel  | 06-25524165

Patann 
creations 
for pets!

www.hondentrimsalon-Natasja.nl

creations 
for pets!

Wij hebben in ons assortiment de 
heerlijke PATANN KUSSENS. Hoge 
kwaliteit honden- en kattenmandjes 
waar uw huisdier heerlijk kan nestelen. 
Verkrijgbaar in vele kleuren en 
materialen en makkelijk uitwasbaar.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Wanneer de tijd niet 
alle wonden heelt…
Het kan zomaar gebeuren dat je vastloopt in het dagelijks 
leven. Dat je de zin in het leven kwijtgeraakt bent en niet 
langer weet hoe je verder moet gaan.
Verliezen uit het verleden kunnen naar boven komen. 
Dan is het verstandig om goed voor jezelf te zorgen en 
extra ondersteuning te zoeken, zodat je de draad van het 
leven weer op kunt pakken. Dit kan in de vorm van 
individuele begeleiding, deelname aan de 
lotgenotengroep of aan een workshop zoals 
bijv. de workshop ‘Op verhaal komen’.  

Bel voor meer info naar Sandra de Bruyne
06-464 123 85 of stuur een mail naar
info@praktijkmodesto.nl

Praktijk Modesto
Sportstraat 22, Roosendaal
www.praktijkmodesto.nl



Leeuw 23-07/22-08

Je gaat gebruikmaken van je 

ervaringen. Je gaat makkelijker om 

met stressvolle situaties en brengt 

wat meer tijd door met familie. Die 

zal je vast gemist hebben. 

Maagd 23-08/22-09

Het kan voorkomen dat je 

emotioneler bent dan normaal, 

maar luister altijd naar wat je hart 

te zeggen heeft. Blijf niet op één 

plaats, geniet van het reizen, 

de nieuwe avonturen en het 

sociale leven.  

Weegschaal 23-09/22-10

Neem niet te veel hooi op je vork. 

Zoek deze maand de natuur op, 

dat zal je goed doen.  

Schorpioen 23-10/22-11

Sta wat vaker stil bij alles en zet je 

gedachten op een rijtje. Ga er tussenuit, 

de natuur in of geniet van een massage. 

Verspil je energie niet aan mensen die 

het niet waard zijn. 

Boogschutter 23-11/21-12

Je leert in deze tijd veel nieuwe en 

interessante dingen. Spanningen en 

uitdagingen komen je tegemoet. Je komt 

harmonieus en krachtig over, dit is een 

uitstekende uitstraling om je liefdesleven 

in bloei te zetten.  

Steenbok 22-12/20-01

Deze maand stel je prioriteiten, je doet 

eindelijk alles wat jij echt belangrijk vindt. 

Maar je zult hierdoor een goede indruk

achterlaten.

Waterman 21-01/19-02

Let op wat goed is voor jou. Leef in 

het hier en nu en nergens anders. 

Gebeurte nissen waar je niets meer 

aan kunt veranderen, laat je gaan. 

Vissen 20-02/20-03 

Let op! Deze maand staat er iets op je 

te wachten wat je niet ziet aankomen.

Blijf vechten voor wat je waard bent.  

Ram 21-03/20-04

Er breekt een gelukkige tijd aan, niet 

alleen in je werk maar ook in relaties. 

Geniet ervan met volle teugen. Wees 

niet verdrietig of boos als de taak niet 

af is, dat kan iedereen overkomen. 

Stier 21-04/20-05

Je zit deze maand vol met interessante 

ideeën, gebruik ze goed! Doe geen 

activiteiten die je zelf niet leuk vindt. 

Probeer een nieuwe stap te zetten in 

je relatie.

Tweelingen 21-05/20-06

Er breekt een keerpunt aan in je leven, 

je bent in staat om je doelen te gaan 

bereiken! Geef je partner wat extra 

aandacht, dat zal zeker op prijs 

gesteld worden. 

H O R O S C O O P
KREEFT 21-06/22-07
De sterren staan op een gunstige 
positie, je bent op een plaats vol 
positiviteit en energie. Deze maand heb 
je de kans om vooruitgang te boeken 
op je werk.

www.payforce.nu

Heeft u te maken met een debiteur die niet betaalt? 
Pay Force incasseert NU voor u!
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Bestellen 0165 - 571 200 / info@looma.nl / www.looma.nl

EEN UNIEK CADEAU
Het Roosendaals geschenkpakket is beschikbaar vanaf half oktober voor 
bedrijven, stichtingen, scholen of particulieren. Verras uw werknemers, 

clubleden, klanten of vrijwilligers met een bijzonder cadeau!




