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Voel je goed  in wat je doet!
Mijn naam is Lisanne van Meerkerk. Ik houd 
van kleding, mode en zie er graag goed uit.
Vanuit deze passie ben ik anderen gaan helpen 
met een passend kleding- en stijladvies. Ik 
merkte dat ik heel veel energie kreeg van de 
enthousiaste reacties en besloot te starten met 
Dressed Up By Lisan.

www.bylisan.nl  |  06 14 42 02 77  |  dressedup@bylisan.nl



Voel je goed  in wat je doet!
BRUISENDE/ZAKEN

Het mooiste aan mijn vak is dat ik echt de tijd kan 
nemen om mensen te leren kennen, te kijken naar 
hun wensen en van daaruit een passend advies te 
geven. Ik ben van mening dat je innerlijk en uiterlijk 
met elkaar te maken hebben. Past hoe jij je voelt 
bij hoe je eruitziet? Je maakt per slot van rekening 
maar één keer een eerste indruk.

Iedereen is anders en vooral het verhaal 
achter de persoon vind ik interessant. Ik 
begin altijd met een intakegesprek om 
elkaar te leren kennen. Je komt toch in 
iemands persoonlijke ruimte.

Wat je verder ook wenst, alles is mogelijk 
bij Dressed Up By Lisan. Het doel is wel 
altijd hetzelfde: vol zelfvertrouwen voor de 
spiegel staan en je goed voelen in wat je 
doet en hoe je eruitziet.

Welk budget je ook hebt, je kunt er altijd 
stijlvol uitzien. Op mijn website staan vaste 
pakketten, maar alles is bespreekbaar. 
Iedereen is anders en wensen kunnen 
uiteenlopen. Neem contact met me op en 
samen gaan we kijken wat binnen je budget 
past en op basis daarvan gaan we aan de 
slag.

Tot snel!
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Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
Dressed Up By Lisan en Hondentrimsalon Diana toe en daar 
worden wij bij Bruist heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is 
het lezen van dit magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar 
ook nog eens gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN?
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nl@nederlandbruist.nl
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.

LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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Bijna zestien jaar geleden 
ben ik begonnen met 

mijn hondentrimsalon. 
Tegenwoordig doe ik ook 

katten, konijnen en cavia’s. 
Verder doe ik  ook mee 
aan trimwedstrijden en 

samen met mijn honden 
ga ik naar hondenshows 
en en doe ik regelmatig 

fotoshoots.

Hondentrimster met  passie voor grote poedels

Benieuwd naar 

mijn showhonden? 

Kom dan eens 

langs!



Je kunt bij mij terecht voor een trimbeurt voor jouw 
hond. Hij wordt dan geschoren, geknipt of geplukt, 
daarna gewassen en uit de klit gehaald. Kortharige 
honden worden lekker gewassen en schoon geblazen 
zodat alle losse haren verdwijnen. Het scheren van jouw 
hond kan op verschillende lengtes, dus niet alleen maar 
helemaal kaal zoals de meeste mensen denken.

Een trimbeurt voor jouw kat houdt in dat hij geschoren 
of geplukt wordt en eventueel gewassen als je dat wil. 
Onder een trimbeurt voor een cavia verstaan we het 
uit de klit halen van de lange vacht. Dit alles gebeurt 
met zorg en beleid en in het belang van uw huisdier.

De honden staan vast op tafel zodat ze er niet af 
kunnen vallen of springen. Voor grotere, oude honden 
hebben we ook nog een buikband zodat we ze niet 
iedere keer op moeten tillen, want dat is zeer belastend 

Hondentrimsalon Diana  |  Stoopstraat 1, Roosendaal  |  0165-532741  |  06-55940017

Hondentrimster met  passie voor grote poedels
voor mijn schouders en armen. Bange honden krijgen extra zorg 
en aandacht zodat ze het uiteindelijk wel als leuk gaan ervaren.

Mijn interesse gaat ook uit naar hondenshows. Met mijn 
grijze poedel ga ik naar hondenshows in diverse landen. Zij is een 
succesvolle kampioensdame met een superlief karakter. 
Ik fok ook regelmatig een nestje en verzorg dat met veel liefde en 
aandacht zodat ze later naar een leuk gezin kunnen. Ook heb ik er 
al een aantal verkocht aan Martin Gaus, als geleidehonden, 
hulphond of blindengeleidehond. Als autismehond worden ze ook 
vaak gebruikt. 
Poedels zijn veelzijdige honden. Je kunt hem houden als leuke 
huishond, je kunt er sport mee gaan doen of je kunt ermee de 
showwereld in. Zolang de hond het leuk vindt, doen ze alles voor je. 

Nieuwsgierig geworden naar mijn trimsalon?
Maak een afspraak of kom eens langs om een kijkje te 
nemen bij mijn honden.

BRUISENDE/ZAKEN
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oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

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 gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Delicatessen  droom
“Alles voor een 
heerlijk avondje”

Wat je ook zoekt voor een ‘heerlijk avondje’, je vindt het ongetwijfeld bij Kaatje Jans in Roosendaal. 
Of, zoals eigenaresse Danielle het zelf verwoordt: “Meet the better quality of daily food.”

Verstand van zaken
Met de opening van haar eigen 
delicatessenwinkel in april 2017 werd voor 
Danielle een droom werkelijkheid. “Ik wilde 
altijd al iets voor mijzelf beginnen en een 
delicatessenwinkel sluit mooi aan op de 
ervaring die ik hiervoor in vijftien jaar tijd 
heb opgedaan op de versafdelingen van 
Albert Heijn. Ik kan mijn klanten daardoor 
perfect adviseren en ze helpen bij het 
vinden van een delicatesse naar wens.”

Uitgebreid assortiment
En dat advies wil weleens van pas komen, 
aangezien het assortiment van Kaatje 
Jans zeer uitgebreid is. “Eigenlijk vind 
je hier alles voor een heerlijk avondje. 
Van een breed scala aan binnen- en 
buitenlandse kazen – waaronder echte 
boerenkaas – tot verse vleeswaren, van 
verse salades en maaltijden tot belegde 
broodjes en van bonbons tot zelfgebrande 
noten en wijn. Voor ieder wat wils dus. 
En ben je op zoek naar een leuk cadeau? 
Ook daarvoor ben je bij ons aan het juiste 
adres. We hebben standaard een aantal 

cadeaupakketten staan, maar kunnen 
uiteraard ook pakketten geheel op 
maat samenstellen, maar net wat de 
klant wil.”

Kwaliteit & vers
Bij alles wat Danielle in haar 
delicatessenwinkel verkoopt staat 
kwaliteit voorop. “De kwaliteit moet 
gewoon super zijn. Daarnaast is het 
grootste deel van het assortiment écht 
vers. Zo worden de salades vers bereid 
– dus geen fabrieksproducten – en 
grillen we zelf onze grillworsten; echt 
ambachtelijk dus. En dat alles in een 
sfeervolle, rustige setting zodat klanten 
goed kunnen zien wat we allemaal te 
bieden hebben. Ik zou zeggen, kom het 
gewoon eens zelf ervaren, iedereen is 
welkom!”
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Delicatessen  droom
BRUISENDE/ZAKEN

Kaatje Jans Roosendaal  |   Dijkcentrum 177, Roosendaal  |  0165-325222  |  www.kaatjejans.nl



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 in kan 
nestelen. Verkrijgbaar in vele kleuren 
en materialen en makkelijk uitwasbaar.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Rouw- en verlies-
begeleiding in Roosendaal
Voor mensen die een dierbare hebben verloren of die 
worstelen met het dagelijks leven na andere ingrijpende 
verliezen. Uit het recente verleden of van langer geleden. 
Wat levert het je op? Rust in je hoofd en in je lijf. Meer 
grip op je leven door inzicht in je eigen gedrag. Heb je 
behoefte aan ondersteuning en begeleiding?
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijk-
heden? Op www.praktijkmodesto.nl 
vind je meer informatie. Maak
vrijblijvend een (gratis) afspraak.

Bel naar Sandra de Bruyne
06 - 464 123 85

Praktijk Modesto
Sportstraat 22, Roosendaal
www.praktijkmodesto.nl

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



AROMED/NIEUWS

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

Geneeskrachtige werking 
              van aromatherapie

SHANGHAN-LUN SPIEROLIE
De natuurlijke ingrediënten versterken elkaars werking en geven daardoor een zeer snel voelbaar 
effect. De vluchtige essentiële oliën dringen diep door in de onderliggende weefsels, zodat ze direct 
actief kunnen worden in de spieren. Het werkt verlichtend bij gevoelige, zwaarbelaste spieren en 
spierkrampen, stimuleert de doorbloeding en vertraagt de verzuring in de spieren. Dit maakt de spieren 
weer soepel en zorgt voor een sneller herstel na training, sportprestatie of verkeerde beweging. 
  • Voor stijve, vastzittende, gevoelige spieren en spierkrampen
  • Sneller herstel van de spieren
  • Niet vet en veroorzaakt geen roodheid van de huid
  • Verkrijgbaar in 20 ml spray, 30 ml roller en 50 ml druppelflacon
Vanaf € 9,50

MEGRANA HOOFDROLLER
Iedereen heeft er weleens mee te maken: een zwaar gevoel in het hoofd 
en gespannen nekspieren. Megrana hoofdroller werkt verlichtend en zorgt 
ervoor dat het gespannen gevoel in de nek op een natuurlijke manier 
verdwijnt. Het helpt de doorbloeding te bevorderen waardoor afvalstoffen 
uit de spieren sneller worden afgevoerd en vastzittende spieren kunnen 
ontspannen. Megrana Hoofdroller is een natuurproduct op basis van oliën 
van heilzame planten. Als je het voelt opkomen, de olie direct aanbrengen 
om het voor te blijven. Is het eenmaal doorgezet, dan een paar keer 
herhalen met een tussenpose van 15-30 minuten en een extra glaasje 
water voor een snelle verlichting. Bij eventuele misselijkheid de maagstreek 
insmeren. De pepermuntolie in dit recept brengt de maag tot rust.

10 ml € 8,25  

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 



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!Bergen op Zoom: Melkfabriek unit 114  |  Roosendaal: Langdonk 5, 1e etage  |  Etten-leur: Liesbosweg 40A

www.brain-care.nl  |  0164722908

Jij kunt namelijk jouw breinprestatie met wel 25% verbeteren en
jouw risico op hart- en vaatziekten flink verlagen. Wil je weten hoe?

Kom dan naar een van de presentaties door Erik-Alexander Richter op: 
• 24 oktober in Verenigingsgebouw te Ring 7 in Oud Vossemeer.  

Inloop 19.00h, start 19.30h.
• 25 oktober in Fytaal te Langdonk 5 in Roosendaal.  

Inloop 9.30h, start 10.00h.
• 25 oktober op Koffieplein in de Suikerfabriek te Zuidzijde Haven 39a in Bergen op Zoom. 

Inloop 19.00h, start 19.30h.

Je krijgt antwoorden op vragen als:
• Kunnen we reserves opbouwen in ons brein 

en zo dementie uitstellen?
• Kunnen we zelf onze (school)prestaties verbeteren?
• Kunnen we onze vermoeidheid aanpakken?
• Kunnen we diabetes 2 voorkomen? 

En nog veel meer!

BRAINCARE STAAT VOOR DE ZORG VOOR
HET BREIN. Doe jij dit ook? Zorg JIJ voor je brein?

Aanmelden?
info@braincare.nl

of
0164 722 908

Erik-Alexander 
Richter 
Als docent, bij diverse 
opleidingsinstituten, 
houdt hij zich bezig 
met de biochemische 
aspecten van ons 
lichaam. “Als je weet 
hoe het werkt, kun je 

het  wellicht ook beïnvloeden.” De kunst is hoe 
vertaal je het naar begrijpelijke taal zodat de 
toehoorder er direct mee aan de slag kan? 
En dan ook nog met de nodige humor. 
Erik-Alexander is KPNI-therapeut (Klinische 
Psycho Neuro Immunologie) en deskundige op 
het gebied van voeding en biochemie. 
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André Wapenaar is al
35 jaar werkzaam als 

fysio-manueeltherapeut. 
Door zijn kennis en 

ervaring met nek- en 
hoofdpijnpatienten is hij 
betrokken geraakt bij de 

ontwikkeling van de Occiflex.

De Occiflex is een uniek (Hightech) instrument dat de nek en het hoofd op 
een zeer rustige, langzame en pijnloze manier kan bewegen. De spieren, 
gewrichten en banden in de nek hebben dan de gelegenheid om zonder 
weerstand mee te geven en zodoende weer de juiste beweging terug te 
winnen.

Sinds vorig jaar oktober is NEKZ gevestigd in Roosendaal. Er hebben  
al erg veel mensen met vaak langdurige nek- of hoofdpijnklachten van 
geprofiteerd.

WAT KOST EEN BEHANDELING?
• het intakegesprek, onderzoek en het opstellen van een behandelplan: 

In 2018 kosteloos
• een (vervolg)behandeling door gecertificeerde manueeltherapeut, 

huiswerkoefeningen en bewegingsadvies. Kosten € 59,80 
 (50-70% vergoeding uit aanvullende verzekering mogelijk)

SPECIALISTEN VOOR NEK- EN HOOFDPIJN

CORA HAD 10 JAAR HOOFDPIJN

Heeft u ook nek-  of hoofdpijn?

Cora: “Al na één behandeling 
voelde ik me een ander mens!”
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BRUISENDE/ZAKEN

“De Occiflex is een verlengstuk
van mijn handen. Een mens kan die 

bewegingen niet zo langzaam 
uitvoeren”

Heeft u ook nek-  of hoofdpijn?

SPECIALISTEN VOOR NEK- EN HOOFDPIJN

Vijfhuizenberg 151, Roosendaal  |  06 57698174  |  info@nekz.nl  |  www.nekz.nl

NU 

KOSTENLOOS 

EN VRIJBLIJVEND 

ONDERZOEK EN 

ADVIES
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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

Bij Bespoke Cloud Solutions bent u aan het goede adres!

Meer info: kijk op www.bespokecloudsolutions.nl

 Zoekt u een partner om
uw WEBSITE te BEHEREN? 

Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!

Vraag
vrijblijvend 

meer informatie 
of een

offerte aan.

Adelaarstraat 11, Nispen  |  +31 (0)6 28 80 67 60
info@johnkerstensmedia.nl  |  www.johnkerstensmedia.nl

Je wilt natuurlijk opvallen bij het grote publiek.
Met mijn stem geef ik jouw commercial, bedrijfsfi lm en 
zakelijke voicemail een unieke sound.
Zakelijk, enthousiast of wervend en altijd doeltreffend!
Dankzij onze eigen professionele geluidsstudio zijn wij 
in staat om jouw productie supersnel af te leveren.
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BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nlDe Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl

Verandermanager en teamcoach Peter Kalis
06-55697099  |  peter.kalis@maakruimte.nl 
www.coachingpeterkalis.nl   |   www.maakruimte.nl

Peter Kalis heeft dertig jaar 
ervaring in verandermanagement, 
specifiek in de installatie-, infra- 
en energiewereld. Hij kan je als 
geen ander helpen om gewenste 
veranderingen in je eigen aanpak, 
je organisatie of de samenwerking 
met je opdrachtgever te realiseren 
en te verankeren voor de toekomst.

“Bij verandertrajecten is het essentieel om aandacht te hebben 
voor de menselijke factor”, vertelt Peter. “Op alle niveaus – van 
management tot werkvloer – moeten de neuzen dezelfde kant op 
komen te staan en moeten verbindingen worden gelegd.”

Snel resultaat
Peter heeft een open en eerlijke stijl. “Daarnaast is het een 
kracht dat ik vanuit mijn ervaring snel de kern weet te raken en 
inzichtelijk kan maken wat de mogelijkheden zijn om in korte tijd 
te komen tot concrete resultaten. Dat kan in kleine stapjes, het 
hoeft geen omvangrijk project te zijn.”

Vernieuwingen implementeren
“Als verandermanager ben ik de inspirator die een nieuw 
perspectief laat zien. Als coach zorg ik ervoor dat de gewenste 
vernieuwingen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd  
door de organisatie.” Indien nodig kan Peter daarbij ook nog  
een beroep doen op de coöperatie www.maakruimte.nl  
waar hij onderdeel van uitmaakt.
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Restaurant Pouwe  |  Bovenstraat 4, Hoeven  |  0165 854 008  |  info@restaurantpouwe.nl  |  www.restaurantpouwe.nl



Restaurant Pouwe  |  Bovenstraat 4, Hoeven  |  0165 854 008  |  info@restaurantpouwe.nl  |  www.restaurantpouwe.nl

Een gezellige plek, waar je goed kunt eten en 
waar gastvrijheid voorop staat. Onze gerechten 
zijn puur, mooie smaakcombinaties en met oog 
voor de presentatie. Dat alles voor een eerlijke 
prijs en in een unieke sfeer, waar zowel een 

zakelijk als privé etentje past.

Uw lunch, borrel of diner wordt een beleving. 
Door onze met verse streekproducten bereide  

gerechten te proeven, zien en ruiken!

Elk gerecht moet een nieuwe ervaring zijn.

Welkom
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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€ 2140,-

korting

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

B-2910 Essen (Wildert)
0165 788 120

info@kachelservice.nl
www.kachelservice.nl

Vanwege
verbouwingswerken zijn 
onze showroommodellen 
pellet- en houtkachels 

in de aanbieding. Prachtig zomerweer en toch is de 
wintervoorbereiding bij ons in volle gang. 
Vanwege verbouwingswerken zijn onze 
showroommodellen pellet- en houtkachels 
in de aanbieding. 

Kortingen lopen op van € 200,- op een kleine 
houtkachel tot € 900,- op een pelletkachel tot 
maar liefst € 2.140,- op een multifunctionele 
buitenoven. Sommige kachels werden brandend 
opgesteld en andere kachels zijn volledig nieuw. 
Diverse pelletkachels staan bovendien ook nog 
eens in de ISDE subsidielijst. 

Voor u is dit een ideaal moment om een koopje 
te doen en ook uw woning of atelier voor te 
bereiden op de winter. Kom eens vrijblijvend 
langs, wie weet staat er juist die ene kachel die 
perfect aan uw wensen voldoet!

€ 900,-
korting

Kachelkoopjes
bij KachelserviceZicht-in-Zicht | Brugstraat 13-A, Roosendaal 

0165-544690 / 06-13421590
 www.roosvanhetwater.nl

� Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen          
     kracht

Toereiki Spirituele beurs

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  06-43560526  |  www.toereiki.nl

Een spirituele beurs met erkende mensen, opgeleid op verschillende vlakken: Kaartleggers: 
Annie Verhoeven, Ronald de Jong. Bijenwas strijken: Peter Blauken. Erkende mediums die zijn 
aangesloten bij NBVM: Silvia Derks, Julia van Geenhuizen, Remon Hoogendoorn. Intuïtief tekenen: 
Silvia Derks. Dierentolk: Marlene Sturm. Bach bloesems: Ingrid Beijen. Reiki: Mike Pomper en Paul 
van Crugten. Yoga: Anneke Pomper. Familie opstellingen: Marga de Reus. Healers: Coby Blauken en 
Ronald de Jong. Mindset en persoonlijke ontwikkeling: Astrid Harten.
Ook zijn er mooie en bekende verkoopstands Treja: alles op het gebied van spirituele artikelen; 
beelden, sieraden, kaartensets, kaarsen, boeken, stenen, wierook, beeldjes etc.
Gemstonetrees: handgemaakte edelsteenboompjes, dromenvangers,
sieraden en nog meer.     Voor ieder wat wils.

28 oktober 2018
De Standaert, Timberwolf-
straat 5, Standdaarbuiten.

Aanvang: 1 1 .00 - 17 .00 uur
Entree: €4,-

Organisatie:
Francine
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Kijk voor
meer informatie

over onze UNIEKE
ARRANGEMENTEN 

op de website!

Kijk voor
meer informatie

over onze UNIEKE
ARRANGEMENTEN 

op de website!

Kapellen, België  |  + 32 495 82 88 41  |  www.privesauna-napoleonsuite.com

Boek een van onze keizerlijke arrangementen
zoals een high tea arrangement
Til uw Napoleon-bezoek naar een hoger niveau en koppel er
een verwenpakket aan. Bijvoorbeeld ons high tea arrangement. 
Geniet maar liefst 2,5 uur van een tafel vol met lekkers.

Wat is in het pakket inbegrepen?
• Napoleonpakket
• Een half uur extra genieten
• Een uitgebreid luxe high tea
•   Voor twee personen 

€ 289,-

Napoleon Suite is een heerlijke en luxueuze privésauna in een oude orangerie. Terwijl u in alle rust 
geniet, kijkt u vanachter grote ramen uit over een klassieke privétuin. Het gebouw ademt de luxe 
van barok. U hoort én ziet niemand. Tijdens uw verblijf bent u de keizer van uw eigen domein.

verwenarrangementenverwenarrangementen
Keizerlijke



Natuurgeneeskunde PLUS
Christien van Dijk
De Vuurdoorn 16, Hoogerheide
06-19709225
info@natuurgeneeskundeplus.nl
www.natuurgeneeskundeplus.nl

De dagen worden weer korter. Dat betekent 
helaas dat we ook minder zonlicht krijgen. 
En laten we dat nou net nodig hebben. 
Want zonder voldoende licht voel je jezelf 
minder energiek en soms zelfs een stuk 
minder goed. Een biologisch gevolg, 
maar gelukkig wel eentje waar je zelf 
wat aan kunt doen.

Ga jij de winterdip te lijf en weiger 
je een herfstdepressie in te duiken? 
Begin dan met deze 5 tips: 
1. Blijf bewegen en ga waar mogelijk de 

buitenlucht in. Zelfs een rondje 
wandelen in je pauze of op de fiets 
naar je werk kan al helpen.

2. Zorg dat je voldoende vitaminen 
binnenkrijgt en neem indien nodig 
vitamine D tabletten.

3. Probeer eens een energielamp als je 
merkt dat je last hebt van de korte 
dagen. Plaats hem op je bureau of in 
je woonkamer en zet hem aan terwijl 
je ontspant.

COLUMN/CHRISTIEN VAN DIJK

4. Eet gezonde dingen zoals walnoten, 
gebroken lijnzaad en extra groenten.

5. Schrijf elke dag eens drie dingen op 
waarvoor je dankbaar bent.

Geen ingewikkelde dingen, dus je kunt 
er zo mee aan de slag.

Toch een dipje?
Heb je alles al geprobeerd, maar werkt 
het niet? Kom dan eens langs voor een 
energiesessie bij Natuurgeneeskunde 
Plus. Door onze speciale therapie zorgen 
wij dat de (ongebruikte) energie in je 
lichaam gaat stromen. En dat voel je al 
direct tijdens en na de sessie. 

Het gevolg? Meer energie, een beter 
humeur en simpelweg meer zin om 
dingen te ondernemen. Klinkt geweldig 
toch? Neem vrijblijvend contact op 
voor meer informatie of een afspraak 
en ontdek zelf wat het voor je doet. 

Want die winterdip, die is nergens 
voor nodig!

Zeg NEE tegen de winterdip   Blijf energiek en vrolijk tijdens de donkere dagen

Spiritualiteit, 
Natuurgeneeskunde

en Coaching:
een gouden combinatie.

De      Begeleidingscoach

De Begeleidingscoach
Christien van Dijk
De Vuurdoorn 16, Hoogerheide
06-19709225 
christienvandijk@hotmail.com
www.debegeleidingscoach.nl

Met de herfst voor de deur breken ook de donkere dagen weer aan. Letterlijk, maar voor veel mensen ook 
figuurlijk. Want heel veel Nederlanders hebben last van een winterdip. Heb jij of iemand in je naaste omgeving 
daar ook last van? Lees dan verder voor tips en een manier om dit jaar niet ‘te dippen’, maar te bruisen!
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Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter

BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.
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WELKE DEUR NEEM JE?

Mail je antwoord naar:
info@escaperoosendaal.nl

_ _   _ _ _ _ _ _1    2       3   4    5   6    7    8  

Onder de inzenders van het juiste antwoord
verloten we een escaperoomspel voor 3 spelers.



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

Word een echte prof! 
dankzij

We ontvangen
internationalebeauty artiesten om alle cursisten naareen hoger niveau

te tillen!

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!

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.
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New Target Vision biedt:
• Een Basis Scan voor uw bedrijf
• Een praktisch advies op maat, over o.a.:
  Organisatorische aspecten
  Technische aspecten
   Verwerkingsregister
   Personeel en klanten
• Concrete acties voor uw bedrijf 
   om aan de eisen te voldoen
•  ‘AVG Certificaat’

aan de slag ermee!
Vaste prijzen:
• Ondernemingen/organisaties 
  zonder personeel: € 395 excl. btw
• Ondernemingen/organisaties 
  tot 15 medewerkers: € 575 excl. btw
• Andere situaties: maatwerk vaste prijzen na intake
• Jaarlijks onderhoud mogelijk

New Target Vision biedt:

aan de slag ermee!
Vaste prijzen:

15
JAAR

Interesse?
• Stuur een email aan advies@newtargetvision.com en vraag de Basis Scan direct aan!
• Of kijk op www.newtargetvision.com 
  en vraag het aan via het contactformulier.

aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!aan de slag ermee!

Restaurant Rascasse,
gastronomie in een ongedwongen sfeer
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 overeen stemming 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.

Ze werken met de mooiste en beste 
streekproducten die elke dag vers 
aangeleverd worden, waar creatief en 
met zorg mee wordt omgegaan.
Rascasse is meer dan ons werk: het is 
thuis komen. Dit in een gemoedelijke, 
huiselijke sfeer waar de mensen zich goed 
en welkom voelen en vooral genieten.

Daar staat Restaurant Rascasse voor.  

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

Deze vis is nog erg 
onbekend bij ons. Slechts 
2% van de Belgische 
gezinnen kocht zeeduivel in 
2017. Zeeduivel wordt het 
ganse jaar op regelmatige 
basis aangevoerd. Er wordt 
niet gericht gevist op 
zeeduivel, maar afhankelijk 
van de periode en het 
visserijgebied kan zeeduivel 
tot 30% van de bijvangst 
uitmaken van de visserij 
op tong en pladijs, onze 
belangrijkste doelsoorten. 

Zeeduivel heeft zijn naam niet gestolen. Het is een oprecht lelijke vis. 
Vissers verwijderen zijn monsterlijke kop aan boord. 
Wat overblijft is een stevige staart. Daarom wordt hij ook 
staartvis genoemd. De Franse naam is lotte. Zeeduivel 
zoals hij bij ons wordt aangeboden, zonder kop en 
zonder vel, is nagenoeg puur visvlees. Enkel het centrale 
been wordt niet gegeten. De vis heeft geen graten.

Zeeduivel:
Vis van
het jaar
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Kalsdonksestraat 89  |  Roosendaal  |  088-5573836  |  www.rivierahairstyles.nl

Openingstijden: di, do en vr: 9.00 tot 17.00 uur. Wo: 9.00 tot 12.00 uur.
Vanaf nu ook op zaterdagochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 

Riviera Hairstyles
Welkom bij

trendy kapsalon in Roosendaal
Onze trendy kapsalon is voor iedereen toegankelijk, tegen leuke prijzen. 
Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn we voortaan ook 
iedere zaterdag tot 12.00 uur geopend! Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf. 
Benieuwd? Loop eens bij ons binnen!

Hairstyles

Iedereen is welkom in onze salon
(ook als je niet in Wiekendael woont of verblijft)

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



Stationsstraat 27 Essen  |  0032-3-3379988
info@step2essen.be  |  www.step2essen.be

Vlak over de grens, in het Belgische Essen, vind je het gezellige  
Step 2; hét adres voor een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, 
smaakvolle lunch, cadeaushop, familie- en personeelsfeestjes 
tijdens de eindejaarsperiode en meer...

Uitgebreid ontbijtbuffet
op zondag!

Meer info op de website

Huiselijke gezelligheid 
met een persoonlijke touch

Vlak over de grens, in het Belgische Essen, vind je het gezellige 
Step 2; hét adres voor een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet, 
smaakvolle lunch, cadeaushop, familie- en personeelsfeestjes 
tijdens de eindejaarsperiode en meer...

Schrijf je in voor onz
e nieuwsbrief om op de hoogte

te blijven van de le
ukste nieuwtjes en

 acties!

Ontbijt, lunch & meer... 

te blijven van de le
ukste nieuwtjes en

 acties!
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• 4 x 4 specialist (Land Rover)
• Onderhoud en reparaties voor  

alle merken
• Apk keuring
• Airco service

Geopend:  maandag-vrijdag 8.30-17.30 uur, zaterdag 8.30-12.30 uur 

  met goede, persoonlijke en duidelijke service

Watermolen 41  |  Oud Gastel  |  0165-370684  |  info@autobedrijfstikkel.nl  |  www.autobedrijfstikkel.nl

UW GARAGEUW GARAGE

Een mooie, sfeervolle lunchroom in
het oude centrum van Roosendaal met 
Eerlijke Héérlijke gerechten op de kaart.
Ook een heerlijke locatie om jouw verjaardag te 
vieren. Verder is er de mogelijkheid voor private dining.

Bel voor meer info naar 0165-329431 of kijk op www.eerlijkisheerlijk.net
info@eerlijkisheerlijk.net  |  www.facebook.com/loveeerlijkisheerlijk

Ook een heerlijke locatie om jouw verjaardag te 



OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur 
voor Pink Ribbon. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege 
diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

Steun

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 
De over levings kansen zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
gestegen. Toch sterven er jaarlijks 
nog meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte. Steun Pink Ribbon, 
want meer onderzoek is nog 

steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie 
komen vind je op www.voorpinkribbon.nl.

Bestel de nieuwe Pink Ribbon Armband
en maak meer onderzoek mogelijk.
De nieuwe Pink Ribbon Armband bestaat uit vier 
verschillende armbandjes die ook los van elkaar gedragen 
kunnen worden. Een leuk cadeautje voor jezelf of een 
dierbare. De armband kost € 9,99 en per verkocht 
exemplaar wordt € 4,26 gedoneerd aan borstkanker-
onderzoek. Bestel jouw armband op www.pinkribbon.nl.

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 

diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

steeds hard nodig. 

In Nederland krijgt één op de zeven 

steeds hard nodig. 

Pink Ribbon
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Ervaar het geweldige resultaat
van de nieuwe

Hydradermie
Youth
behandeling

Nog geen ervaring met verjongende huidverbete-
ringstechnieken? Maak dan kennis met de nieuwe 
Hydradermie Youth techniek of een Hydradermie Lift 
behandeling. Een Hydradermie Youth behandeling 
verjongt uw gezicht door de cel-energie van uw huid te 
herstellen, een Hydradermie Lift behandeling verstevigd de 
gezichtscontouren d.m.v. spierstimulatie. Benieuwd? Maak 
dan nu een afspraak voor een behandeling van 30 min. voor 
slechts 45,- (normaal 85,-). U bent van harte welkom! 

Hydradermie Youth
Deze exclusieve, gepatendeerde behandeling verjongt de huid 
door het herstellen van de cel-energie. Afhankelijk van de behoefte 
(hydratatie, voeding of reiniging) van uw huid zijn er acht versies 
van deze behandeling mogelijk. 
Resultaat na de behandeling:
• Uw huis is soepeler.
• Uw gezicht ziet er jonger uit.
• Uw huid krijgt een nieuwe uitstraling.

Hydradermie Lift
Een liftende behandeling die door de spierstimulatie de gezichts-
contouren verstevigd!
Het resultaat na de behandeling:
• De spieren krijgen hun tonus en stevigheid terug.
• De cel-activiteit wordt weer op gang gebracht.
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Fianestraat 19, Bergen op Zoom | 06 - 400 90 316
rituele-verbindingen.wix.com/info | mail2joocke@hotmail.com

Wil je met je partner 
eens iets unieks doen?
Wil je met je partner 

eens iets unieks doen?
Wil je met je partner 

eens iets unieks doen?
Wil je met je partner 

Kies dan voor een 
Rituele Verbinding. 
Een mooi alternatief 
voor het burgerlijk 
of kerkelijk huwelijk.

Tijdens een prachtige 
ceremonie vertel je aan 
elkaar waarom je voor 
elkaar kiest/hebt gekozen. 
Gebaseerd op een 
eeuwenoud Keltisch ritueel 
dat op dit moment weer 
helemaal ‘in’ is. 

Dit alles op een sfeervolle locatie bij Joocke thuis of op 
een voor jullie belangrijke plek. Ongeacht leeftijd, 
geslacht of geloof. 

De begeleiding is in handen van Joocke Scholte
die al twintig jaar ervaring heeft als begeleider van 
ceremonies als deze. Zij is ook de enige in de regio die dit 
uitvoert.

Joocke Scholte is toegankelijk, enthousiast, betrokken 
en heeft een groot inlevingsvermogen. Ze heeft een 
eigentijdse bewerking gemaakt die aangepast wordt op 
ieders persoonlijke situatie.

Nieuwe Markt 44, Roosendaal 
www.newlookbydanique.nl

Niet bij ons! Wij werken met een hypoallergene 
haarverf die geen allergische reactie geeft!

Benieuwd?
Bel ons of kom even langs voor meer informatie.

Haarverfallergie?
Nooit een mooie kleur kunnen verven door 
jeuk en irritatie?

Nieuwe Markt 44, Roosendaal 

0165-543590

Steenbergsestraat 2A, Moerstraten  |  06-10781735
www.permanentemakeupbergitha.nl

PROFESSIONEEL

OGEN

WENKBRAUWEN

LIPPEN
Allround 
specialist
in permanente 
make-up

PMU
BERGITHA 
LAAT JE
STRALEN



Expositie
     van 1 oktober   t/m 1 februari 2019

Met werk van
Anneke Klein Oogappel

Handweverij
Antoinette C.H.

Beeldend kunstenaar
Happy van der Heide
Beeldend kunstenaar

Wij zijn alle dagen geopend!
Kom gerust een kijkje nemen.
Mail naar reserveringen@hotelgoderie.com 
of bel 0165-555400

Best Western City Hotel Goderie  
Stationsplein 5a Roosendaal
0165 555 400  |  hotelgoderie.nl

Wij zijn alle dagen geopend!
Kom gerust een kijkje nemen.
Mail naar reserveringen@hotelgoderie.com 
of bel 0165-555400
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Salon 20 | Astrid van Kooten | Barietdijk 20, Roosendaal 
06-25055775 | www.salon20roosendaal.com

  Salon 20
schoonheidssalon voor dames

  Salon 20
Huidproblemen?

Salon 20 behaalt mooie resultaten bij:
Acne - Droge huid met fijne lijntjes -

Vette huid met grove poriën - Verouderde huid

Benieuwd wat ik voor uw huid kan doen? 
Maak een afspraak voor een GRATIS huidadvies 

inclusief reiniging en dagcrème.

Betaalbare 
behandelingen en goed 

en eerlijk advies!

Waarom naar Coenraads?

Ringweg 1, Essen  |  0032-36631091 / 06-51363135
www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

Dus tot ziens bij ons.

Groetjes Gerda, Marc en Davy en de rest van ons team.

Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime
porties! Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te
over! Niet zoeken naar parkeerrumte, want die is er
voldoende! DAAROM MOET JE NAAR COENRAADS!

Kom het zeker zelf eens ervaren!

EEN 
BEGRIP 
IN DE 
REGIO

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Je wordt met

     de
leuker!

lach      ook
eens zonder

selfi e...

lach



Bemiddelaar Elles Bosmans en 
financieel adviseur Niki de Wol� 

vormen samen het Zorgeloosch 
Scheiden-expertduo. “Een goede woon- 

oplossing, ook voor de kinderen, is vaak de grootste 
zorg”, vertelt Elles Bosmans. Samen met Niki de Wolff 
zorgt zij ervoor dat meteen duidelijk is of één van 
jullie bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen.

Drie scenario’s
Als jullie uit elkaar gaan, hebben jullie drie moge- 
lijkheden wat je met de woning kunt doen. Ten eerste 
kunnen jullie het huis verkopen en de opbrengst of het 
verlies delen. Als er voldoende middelen zijn kan één 
van jullie de ander uitkopen. Ten slotte kun je de 
woning ook in ‘onderverdeeldheid behouden’. Jullie 
spreken dan af dat je de woning voorlopig nog niet 
verdeelt. 

Snelwonenscan
“Welke oplossing voor jullie het beste is, hangt natuur- 
lijk af van wat jullie financiële situatie is”, legt Niki uit. 
“Daarom doen we tijdens het gratis intakegesprek een 
Snelwonenscan®. Door het stellen van enkele eenvou- 
dige vragen krijgen we meteen antwoord op wat jullie 
wensen zijn en laten wij zien er wat mogelijk is.”

Wonen en alimentatie
De woonoplossing speelt ook een rol bij het vast- 
stellen van de alimentatie. De toekomstige woonlasten 
kunnen van invloed zijn op wat jullie afspreken over 
partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van jullie in 
het huis blijft wonen en de ander bijdraagt om dat 
mogelijk te maken. 

Scheiden: hoe verdelen jullie de woning?

www.zorgelooschscheiden.nlwww.zorgelooschscheiden.nl

Uniek in Nederland is dat scheidingsbe- 
middelaar en financieel expert aan één 
scheiding werken, bij dezelfde organisatie. 
We garanderen zo dat jullie afspraken in één 
keer goedgekeurd worden door rechter én 
bank. Dat geeft rust en energie voor een 
nieuwe start. 

Bel voor meer informatie: 
088 - 1661 585, of maak een gratis afspraak.

Elles Bosmans
Zorgeloosch Scheiden



+32 3 666 00 90
Heidestatiestraat 53 - 2920  |  Kalmthout (Heide)

www.engelvolkers.be/antwerpen

Voor al uw vastgoed
in de provincie 
Antwerpen

Turfvaartlaan 56 - 2920 Kalmthout - (W-020R9R) 
795.000€

Magnolialaan 10 - 2950 Kapellen - (W-02CX13) 
765.000€

Kalmthoutsesteenweg 73 - 2950 Kapellen - (W-02D29A) - 435.000€

Vraag 

uw gratis 

schatting 
aan




