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Zit je niet lekker op je plek en moet je door omstandigheden 
omscholen? Ben je een herintreder? Misschien krijg je jouw 
opleiding wel vergoed van jouw baas. Wij zijn een door het CRKBO 
geauditeerde en goedgekeurde instelling en scholingspartner van het UWV. 
Dat wil zeggen dat je jouw opleidingen gevolgd bij BiBi’s Beauty & Supplies 
door het UWV vergoed krijgt, inclusief examen! Dit betekent dat jouw 
droombaan ineens helemaal niet meer zo ver weg hoeft te zijn.

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 Vak-
opleidingen en tevens bieden we de 
opleidingen Lash Lifting, One by 
One lashes en SMART Russian 
Volume lashes aan met het nieuwe 
booming merk: JACKY M. Iconic lashes.
Sinds september 2018 zijn we gestart met het 
geven van opleidingen met Scandinavian Skin Candy.



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

www.engelvolkers.be/antwerpen

Panden te Kapellen 
in de kijker!

Droomvilla’s op 
ca. 5000 m² met 

binnenzwembad.

Feniksdreef 2 - Kapellen - W-02DTXX

Patrijzendreef 6 - Kapellen - W-02DUFX

Kievitlei 6 - Kapellen - W-02BHMB

 945.000€ 

 995.000€ 

 995.000€ 
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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Anita Bosker 
en Ferlies. Zij geven je maar al te graag een kijkje in hun keuken. 
Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06 468 638 34

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.
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fotograferen

Ze gaf haar man ooit een 
camera cadeau, maar ging 

er vervolgens zelf mee 
aan de haal. Fotograferen 
groeide al snel uit tot een 
passie van Anita Bosker. 
Meer dan dat zelfs, want 
sinds twee jaar verzorgt 

zij onder de naam 
Fotografie met zorg ook 

diverse workshops.



Zorgvuldig & creatief

fotograferen
BRUISENDE/ZAKEN

Macrofotografie
“In mijn werk als fotografe combineer ik mijn 
passie voor fotografie met mijn liefde voor de 
natuur”, vertelt Anita. “Ik vind het heerlijk om 
erop uit te trekken, de natuur in, genieten van 
wat ik zie en uitgebreid de tijd nemen om dit 
sfeervol vast te leggen op beeld.” Geen wonder 
dat Anita macrofotografie noemt als haar 
specialisme. “Een passie die ik ook over 
probeer te dragen op degenen die bij mij een 
workshop volgen.”

Anita geniet ervan om andere mensen te leren 
om hun camera beter te begrijpen en goed en 
zorgvuldig te fotograferen. “En als ze dan 
daarnaast ook de natuur ontdekken en ze er 
inspiratie opdoen om hun eigen creativiteit te 

laten stromen, dan is dat helemaal geweldig. Ieder mens is namelijk 
creatief, ook al denken sommigen in eerste instantie van niet. Mijn 
workshops richten zich dan ook niet zozeer op de technische aspecten 
van het fotograferen, maar veel meer op het creatieve deel. Als je met zorg 
fotografeert, kunnen je beelden een bepaalde beleving oproepen en ik ben 
elke keer weer geraakt als mijn werk iets oproept in mensen.”

In opdracht
Naast het verzorgen van workshops fotografeert Anita ook regelmatig in 
opdracht. “Bijvoorbeeld voor bedrijven die hun producten of hun bedrijf 
zelf op een mooie, zorgvuldige manier in beeld gebracht willen hebben. 
Goede en echte foto’s van je bedrijf of instelling stralen namelijk 
vertrouwen uit en laten een betere indruk achter dan een gewone 
stockfoto en ze vertellen in één oogopslag waarom een klant voor jou zou 
moeten kiezen. En daar kan ik voor zorgen... met zorg!” Hetzelfde geldt 
voor de werken die Anita verkoopt: ook dat zijn stuk voor stuk foto’s met 
zorg die zorgen voor een stukje natuur aan de muur.”

Opperstraat 23, Oud Gastel
06-46236855

www.anitabosker.nl

”PASSIE VOOR FOTOGRAFIE 
EN DE NATUUR”
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Sinds 2011 werken Kris Boender 
en Nadina Jahangier samen binnen 

KNB en sturen zij een klein team 
van beveiligers aan. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in de beveiliging 

van bedrijfspanden en woonhuizen 
en het uitvoeren van surveillance 

en alarmopvolging in de regio. 

Buiten de reguliere 
beveiligingswerkzaamheden 

verzorgen zij ook vakgerelateerde 
trainingen en opleidingen op 
hun locatie in Oudenbosch.

Erkend lid van de branche Vereniging 
Erkende Beveiligingsbedrijven

Oudlandsedijk 6F Oudenbosch
085 - 401 93 42

www.knbsecurity.nl

KNB Security Services
Uw beveiligingspartner in de regio

Wij zijn gespecialiseerd in het beheersen van risico’s en deze zoveel 
mogelijk te beperken. Hiervoor werken wij samen met diverse partners 
op het gebied van techniek, maar op het moment dat het op de fysieke 
beveiliging door beveiligers aankomt, zijn wij de partner bij uitstek. 

Wij adviseren en schrijven een volledige risicoanalyse waarbij wij alle 
risico’s en mogelijke maatregelen benoemen waarna wij samen met de 
opdrachtgever om de tafel zitten om deze te bespreken en daar waar 
nodig de juiste stappen en maatregelen te treffen. 

Wij voeren onder meer objectbewaking op locatie en mobiele 
surveillance uit met als doel preventief te werken. Alarmopvolging (met 
sleutelbeheer) is daarentegen ook erg belangrijk. De meeste bedrijven 
en tegenwoordig ook steeds meer woningen hebben een alarmsysteem, 
maar als de nood aan de man is, blijkt de opvolging niet goed geregeld. 
De medewerkers of bewoners zijn niet bereikbaar of niet in de buurt. 
Door dit aan ons uit te besteden is er altijd een surveillant beschikbaar 
en in de buurt om binnen de afgesproken tijd te reageren op een 
alarmmelding.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan nu contact met ons op via 085 - 401 93 42 of
info@knbsecurity.nl
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Een badkamer moet een rustgevende omgeving zijn, zodat je de dag rustig 
kunt beginnen en na een dag hard werken heerlijk kunt ontspannen. Marc 
maakt het voor je! Hij is thuis in het ruime aanbod van tegels en bespreekt 
van tevoren graag met de klant hun wensen en/of ideeën. Die worden dan 
op de geplande datum tot uitvoer gebracht.

Maar niet alleen voor badkamers kun je bij Marc terecht, maar ook voor al 
het andere tegelwerk in huis, zoals woonkamervloeren, keukens, garages etc. 

Ook diverse klussen eromheen neemt hij mee in zijn werkzaam heden. 
Dus ook metselwerk, stucwerk zaamheden en klein timmerwerk. 

Voor het lood gieterswerk werkt hij 
samen met een gecertifi ceerd 
loodgieters bedrijf met wie hij de 
planning goed kan afstemmen.

Dus mocht hij je interesse 
gewekt hebben, aarzel dan 
niet, neem contact op met 
Marc en stel hem al je 
vragen.

Heijnen Metsel- en tegelwerken verzorgt al uw tegelwerk in huis. 
Maar ook voor metselwerk, stucwerkzaamheden en klein timmerwerk 
kun je bij Marc Heijnen terecht.

Eksterdonk 13, Sint-Willebrord  |  06 46036386  |   Heijnen metsel-en tegelwerk
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Ook diverse klussen eromheen neemt hij mee in zijn werkzaam heden. 
Dus ook metselwerk, stucwerk zaamheden en klein timmerwerk. 

Marc Heijnen is in 2016 begonnen met zijn eigen bedrijf: Heijnen Metsel- en 
tegelwerken. Na 24 jaar vast dienstverband vond hij het tijd om zijn eigen weg 
te gaan. Hij wilde vooral op het gebied van tegelwerk zijn eigen ideeën graag 
overbrengen op de klant.

Marc maakt het voor je!
BRUISENDE/ZAKEN



Culinair maatwerk

Eigenaar: Hans van Oudenaren | Moerstraatseweg 92, Moerstraten 
06 525 484 01 | info@bbqmannen.nl | www.bbqmannen.nl | 

Geef je een feestje, 
maar heb je geen zin 

om zelf in de keuken te 
staan? Geen probleem! 

Schakel gewoon de 
BBQ-mannen in en 

alles wordt geheel voor 
je verzorgd. 

“Lekker en goed eten 
tegen een mooie prijs”
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Culinair maatwerk
BBQ EN MEER
“De naam BBQ-mannen zegt het 
eigenlijk al”, begint eigenaar Hans 
van Oudenaren zijn enthousiaste 
verhaal. “Wij zijn gespecialiseerd in 
het organiseren en verzorgen van 
barbecuepartijen. Maar dat is niet 
het enige wat we doen, want ook 
voor bijvoorbeeld buffetten, salades, 
hapjes en ijs ben je bij ons aan het 
juiste adres.”

ONTZORGEN
Je kunt het eigenlijk zo gek niet 
verzinnen of de BBQ-mannen 
kunnen het verzorgen. “In overleg is 
vrijwel alles mogelijk. We bieden een 

BRUISENDE/ZAKEN

aantal vaste menu’s, maar daarvan 
kan uiteraard ook worden afgeweken 
mocht de klant toch liever iets anders 
willen.” Je feest, receptie of wat voor 
evenement dan ook is dus in 
vertrouwde culinaire handen bij de 
BBQ-mannen. “En we gaan zelfs nog 
verder dan dat, we kunnen onze 
klanten namelijk volledig ontzorgen. 
En ook voor de barbecue wordt 
gezorgd, net als voor deskundig 
personeel, mocht dat nodig zijn.”

UIT DE HAND GELOPEN 
HOBBY
De BBQ-mannen bestaat inmiddels 
zo’n acht jaar, maar Hans omschrijft 

het nog steeds als een uit de hand 
gelopen hobby. “Ik vind het gewoon 
geweldig om te doen. Elke keer kom 
ik weer op een ander feest en 
iedereen is blij. Mooier kun je het 
toch eigenlijk niet hebben?!” En of 
het nu om een groot of een klein 
gezelschap gaat, Hans draait er zijn 
hand niet voor om. “Ik heb zelfs 
weleens voor groepen van een paar 
duizend personen het eten verzorgd, 
daar stem je het aanbod gewoon op 
af, want voor elke klant lever ik weer 
maatwerk. En dat alles in het hele 
land en tegen een zeer scherpe prijs. 
Geef je dus een feestje, dan weet je 
mij te vinden!”
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Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

Lekker gewoon & 
gewoon lekker!EEN 

BEGRIP 
IN DE 
REGIO

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



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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Je hebt een dierbare verloren en vindt het 
moeilijk afstand te doen van zijn of haar 
kleding. Die gaf jouw dierbare zijn of haar 
identiteit, de kledingstukken vertellen iets over 
de smaak en lievelingskleuren van de persoon 
die ze gedragen heeft. Wat te doen met die 
speciale kledingstukken vol herinneringen?

Op mijn veertigste gebeurde het ondenkbare. Op 
3 november 2017 overleed mijn man Ferdy tijdens 
een operatie. Mijn wereld stortte in. Hoe nu verder? 
Uit eigen ervaring weet ik hoe fijn het is om je 
dan te omringen met herinneringen aan jouw 
dierbare. Een mooie tastbare herinnering die 
je vast kan pakken en die troost kan bieden. 
Een herinneringsdeken, een troostkussen, een 
knuffel, een fotolijstje. Vooral voor kinderen is 
het zeer waardevol. Omdat het een tastbaar 

Eigenaar: Liesbeth van Merrienboer | Sterrebos 21, Oud Gastel | 06 30 40 11 70 | ferlies@gmail.com
www.ferlies.nl 

Tastbare 
herinneringen

aandenken is kunnen ze ermee knuffelen, eraan 
voelen en ruiken. Bij ieder aandenken hoort een 
persoonlijk verhaal, een mooie herinnering. 
Het verwerken van Ferdy’s kleding in tastbare 
herinneringen was voor mij een helend proces. 
Het bracht mij rust, gaf mij iets om handen (er 
kwam ook echt iets uit mijn handen), maakte 
mijn hoofd leeg en bracht mij tastbaar troost. 
Graag wil ik anderen de mogelijkheid bieden om 
hun eigen persoonlijke, tastbare herinneringen te 
maken met alle mooie, bijzondere verhalen die 
daarbij horen. 

Om deze reden ben ik naaiatelier Ferlies 
begonnen waar ik graag voor jou of samen met 
jou aan de slag ga. Graag hoop ik jou te mogen 
ontmoeten in mijn atelier om jouw tastbare 
herinnering te realiseren. 

van kleding
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COLUMN/CHRISTIEN VAN DIJK

Persoonlijke Gezondheidscheck?
Preventief Medisch Onderzoek

Natuurgeneeskunde
en Coaching:

een gouden combinatie.

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

De      Begeleidingscoach

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

Het is voortaan mogelijk om je op een heel moderne 
manier te laten scannen met een apparaat dat in veel 
buitenlandse ziekenhuizen gebruikt wordt.

Je houdt gedurende een minuut een staafje vast in je hand. Door kleine 
pulsen die je niet voelt, worden 250 punten doorgemeten waardoor informatie 
uit je lichaam wordt afgelezen. Dit heet Biometrie. Er worden tientallen 
rapporten gegenereerd en je krijgt hier een op maat gemaakte samenvatting 
van die voor jou duidelijk is. Je krijgt gezondheidstips op maat over allerlei 
aspecten in je lichaam.

De baas betaalt
De werkgever staat je toe en biedt je de mogelijkheid om jou een 
Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden, hij betaalt dit voor je. 
Hiermee voldoet het bedrijf aan de wettelijke verplichting een PMO  
aan haar personeel aan te bieden.

Er is geen bloed- en urinetest nodig.
Prijs van de scan: zie website De Begeleidingscoach/ Natuurgeneeskunde Plus.
Wordt afhankelijk van je pakket door jouw verzekeraar vergoed.

ACTIE: Je krijgt een jaar lang gratis toegang tot 140 gezondheidstrainingen 
ter waarde van € 199,-
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA

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
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. 
Gratis parkeren mogelijk

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

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

 www.roosvanhetwater.nl

� Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen 
  kracht?

Gezondheidscoach 
Ingrid Swaanen
Lelieberg 2, Roosendaal
06-22504915
www.labeautebelleza.nl

Wil jij Vitaal in het leven staan 
en kun je daarbij wat hulp 
gebruiken? Ik werk met 
verschillende trajecten met 
betrekking tot BRAVO. Ik nodig 
je van harte uit om samen met 

mij te kijken wat je nodig 
hebt, want gezond van binnen is mooi 

van buiten.

Maak in de maand februari 
gratis kennis met een 
vernieuwende unieke 

Detoxkuur!
Maak dus snel een afspraak.
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Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99
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Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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‘‘IK MASSEER MET  
VEEL GEDULD & 

WARMTE’’

BRUISENDE/ZAKEN

24



Maatwerk
“In mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende 
massages als massages om klachten te bestrijden”, vertelt 
Mila enthousiast. “Altijd met de traditionele Indonesische 
massagetechnieken als uitgangspunt, maar per persoon 
kijk ik elke keer weer welke vorm van behandelen op dat 
moment het meest geschikt is voor de specifieke klachten.”

Lach als beloning
Mila heeft zich in haar geboorteland Indonesië 
gespecialiseerd in meerdere massagetechnieken door 
lessen te volgen bij diverse leraren. “Daardoor kunnen 
klanten bij mij niet alleen terecht voor een traditionele 
Indonesische massage, maar ook voor scrubben, cupping, 
aromatherapie, reflectie en gezichtsmassages. Groot 
voordeel hiervan is dat ik bij de meest uiteenlopende 
klachten hulp kan bieden; van stress tot reuma en 

Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefijnaart@gmail.com | Eigenaar: Mila Tolenaars-Gabe

van zenuwknopen tot bijvoorbeeld artrose. Als mensen 
vervolgens met een lach op hun gezicht en op z’n minst 
een vermindering van de pijnklachten weer de deur 
uitlopen, is dat voor mij de mooiste beloning die er is.”

Pijn voelen
Die lach op haar gezicht heeft Mila zelf trouwens ook altijd. 
“Ik ontvang iedereen met een glimlach en masseer met veel 
geduld en warmte. Mensen moeten zich in mijn salon op 
hun gemak voelen en heerlijk kunnen ontspannen tijdens de 
behandeling.” Mila’s gave om pijn aan te voelen en die ‘over 
te nemen’ van haar klanten draagt daar ook aan bij. “Ik 
kan mensen écht helpen, dat is ook wat ik elke keer weer 
terughoor van mijn klanten en waarom mensen vanuit het 
hele land telkens weer terug blijven keren naar mijn salon. 
Heb jij ook klachten? Loop er dan zeker niet te lang mee 
rond, maar maak gewoon eens een afspraak.”

Zorg goed
voor jezelf

Zelf goed voor je lichaam zorgen is het belangrijkste wat er is. Daar is 
Mila Tolenaars-Gabe, eigenaresse van Bali Massage Fijnaart van overtuigd. 
“Iemand anders doet dat immers niet voor je.” En hoe kun je dat nu beter 

doen dan door af en toe een heerlijk momentje van rust voor jezelf te 
pakken en je te laten masseren?
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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Boulevard 101, Roosendaal  |  0165-537935  |  www.barbershopadriaansen.nlBoulevard 101, Roosendaal  |  0165-537935

4 WOMEN
for men  
only!

Scheer- en 
baardproducten nodig? 



Bij alles wat Danielle in haar delicatessenwinkel verkoopt, 
staat kwaliteit voorop. “De kwaliteit moet gewoon super zijn.”

Verse kwaliteit

Openingstijden 
Maandag gesloten |  Dinsdag 8.30 - 17.30  |  Woensdag 8.30 - 17.30
Donderdag 8.30 - 17.30  |  Vrijdag 8.30 - 17.30  |  Zaterdag 8.30 - 17.00

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

“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!”

Assortiment
• Binnen- en buitenlandse vleeswaren
• Binnen- en buitenlandse kazen
• Salades en patés
• Vers gebrande noten en zuidvruchten
• Boulanger bonbons
• Wijn en speciaalbier
• Cadeaupakketten
• Belegde broodjes (bezorgservice  

ook voor bedrijven)

“MEET
THE BETTER 
QUALITY OF

  DAILY FOOD”

Scheer- en 
baardproducten nodig? 



Restaurant Rascasse

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

Gastronomie in een ongedwongen sfeer

Restaurant Rascasse staat voor puur 

gastronomisch genot met oog voor 

presentatie, smaak en stijl, overgoten met 

een bijzonder gevoel van gastvrijheid.



Bel of mail Joocke Scholte,
kies voor een Rituele Verbinding en 
geef een diepere betekenis aan je relatie!

Fianestraat 19, Bergen op Zoom
06 - 400 90 316 

mail2joocke@hotmail.com
rituele-verbindingen.wix.com/info

Joocke Scholte bruist van 
enthousiasme als ze over haar 

mooie bedrijf Rituele 
Verbindingen praat. Niet zo 

verwonderlijk, want wat is er nou 
mooier dan een ceremonie 
waarbij twee mensen hun 

relatie bezegelen en volmondig 
JA tegen elkaar zeggen?

geef een diepere betekenis aan je relatie!

Door middel van een ceremonie kan ik voor twee mensen 
een relatie bezegelen; gebaseerd op het oeroude ‘binden 
van de handen’ (handfasting).

Als er in de dorpen vroeger geen priester of ‘ambtenaar’ voorhanden was om een 
huwelijk te sluiten, dan beloofden de echtelieden elkaar trouw te zijn voor een jaar 
en een dag. Deze belofte werd, ten overstaan van de dorpelingen, bezegeld met 
het hangen van een lint over de handen. In deze tijd kiezen steeds meer mensen 
voor een niet-kerkelijke ceremonie. En toch wil men samen, met een ritueel en met 
familie en vrienden, een diepere betekenis geven aan hun relatie. Ook als je niet 
voor de Burgerlijke Stand wil trouwen, kan een ceremonie als deze de relatie op 
een andere manier bezegelen.

Je kunt de verbinding met zijn tweeën doen, 
maar ook met 200 gasten is mogelijk. De 
ceremonie is heel ingetogen en serieus. Er 
wordt aandacht geschonken aan een 
‘altaar’ waar, voor het bruidspaar, 
belangrijke voorwerpen op liggen. Ook 
worden de vier windstreken geëerd met 
aarde-, water-, lucht- en vuurelementen. 
Zij fungeren mede als getuigen...

Als je al getrouwd bent, of samenwoont kun je 
uiteraard ook een belofte aan elkaar uitspreken. 
Dat kan op de trouwdag, maar ook op een dag die 
voor jullie belangrijk is (bijv. de registratie van je 
partnerschap of iets anders). De ceremonie blijft 
gelijk zoals hierboven beschreven.

Bevestig op een alternatieve
manier je partnerrelatie.

Je kunt de verbinding met zijn tweeën doen, 

Als je al getrouwd bent, of samenwoont kun je 
uiteraard ook een belofte aan elkaar uitspreken. 



Timmers Medicare
Kade 51, Roosendaal  |  0165-560609  

info@timmersmedicare.nl | www.timmersmedicare.nl 
Ma t/m vr: 09.00 tot 17.00 uur. Za: 10.00 tot 13.00 uur

Rollator Server € 299,-

nu inclusief
gratis accessoirepakket
(rugband + stokhouder)

t.w.v. € 46,50

is dé specialist in klein
mobiliteit van West Brabant.

In onze showroom is een ruim 
assortiment rollators uit te proberen.

Klein mobiliteit
o.a. rollators - rolstoelen - krukken - looprekken - wandelstokken

Bad & toilet
o.a. douchstoelen/krukken - wandbeugels - antislipmateriaal

ADL materialen
o.a. Helping Hands - drinkbekers - kousenaantrek- & aankleedhulp

Fit & gezond
o.a. bandages & sportbraces - oefenmaterialen - hometrainers

spreekuren
aanmeten van elastische kousen - podologie - ergotherapie

Salon 20 | Astrid van Kooten | Barietdijk 20, Roosendaal 
06-25055775 | www.salon20roosendaal.com

Salon 20
schoonheidssalon voor dames

NIEUW: Bepaal zelf de prijs van
uw gezichtsbehandeling (v.a € 15,- tot € 100,-)

TIP: Koop een Jaarkaart
6 behandelingen voor de prijs van 5!

(1 jaar geldig en persoonsgebonden)

FEBRUARI AANBIEDING
Verras jouw Valentijn met € 50,- KORTING op

mijn huidverbeteringskuur
van 8 behandelingen.

Tarot laat jouw spiegelbeeld zien in plaatjes…
en plaatjes zeggen meer dan duizend woorden.

Ben je onzeker over je werk of weet je niet goed welke 
studie je het beste kan volgen? Sta je open voor nieuwe 
mogelijkheden of ben je nieuwsgierig wat je de komende 
tijd te wachten staat? Tarotkaarten geven
een kleurrijke afspiegeling van je 
onbewuste zelf. Het wakkert je inzicht 
naar de beste mogelijkheden en 
kansen. Een Tarot consult is € 47,50  
en duurt ongeveer 2 uur.
Wil je graag de tarot zelf leren
of dit delen met max. 4 personen? 
Een les van 2 uur is € 15,00 p.p.

Spiegelacht  |  Marjo Keij van den Oever
Kortendijksestraat 22  |  Roosendaal  |  06-12719042

o.a. bandages & sportbraces - oefenmaterialen - hometrainers

tijd te wachten staat? Tarotkaarten geven

  |  Marjo Keij van den Oever



Volg ons ook op                 step2essen 

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 ontbijt, smaakvolle lunch en meer...  

Maar ook voor de leukste evenementen ben je hier op de juiste plaats!

Step2 organiseert op
14 februari een Valentijnsontbijt

voor jou en je geliefde...
Kijk voor meer info en reserveringen op onze website of Facebookpagina.

met je grote liefde!
Ontbijten

14 februari een Valentijnsontbijt

Kijk voor meer info en reserveringen op onze website of Facebookpagina.

Volg ons ook op                 



HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Dorpsstraat 35A, Oud-Gastel  | 06-25524165

Honden- en kattentrimsalon 
Natasja 

www.hondentrimsalon-natasja.nl

Vanwege uitbreiding 
hebben wij weer plaats 
voor nieuwe klanten. 

U kunt vrijblijvend contact 
opnemen of loop gezellig 

even binnen.even binnen.

Debby Elsten

haar Wil je dat je 
in goede handen is?

  Klaproos 20, Hoeven
06-46167315

debbyelstenhaarstudio
Voor openingstijden zie website

www.de-haarstudio.nl

Je zoekt advies van een echte haarstylist, een plek 
waar je komt voor ontspanning, kwaliteit, service

en persoonlijke aandacht? Waar gewerkt wordt
met natuurlijke producten?
Bij D.E. haarstudio geef ik

jou en je haar de ruimte,
zonder dat je de 

hoofdprijs betaald.

Toereiki Spirituele beurs
Een spirituele beurs met erkende mensen, opgeleid op verschillende vlakken:
Kaartleggers: Annie Verhoeven en Ria Verhoeks. Bijenwas strijken: Peter Blauken. 
Erkende mediums CSU opgeleid: Sonja Per, Margot Strik en Ria Doodeman.
Dierentolk: Margot Strik. Reiki: Hand of Nature Paul van Crugten & Reiki & Stones.
Healing: Roos van het Water, Coby Blauken. Spirituele ondernemers coach: Astrid Harten.
Ook zijn er weer mooie en bekende verkoopstands Treja: alles op het gebied van spirituele 
artikelen. Gemstonetrees: handgemaakte edelsteenboompjes, dromenvangers, etc. 
De lachende boedha: handgemaakte houten boedhabeelden, zoutsteen en 
seleniet lampen. Aardingskracht: Aardingsproducten die ten goede 
komen aan uw vitaliteit.

31 maart 2019
De Standaert, Timberwolf-
straat 5, Standdaarbuiten.

Aanvang: 1 1 .00 - 17 .00 uur
Entree: €7,- inclusief

één consumptie

Organisatie:
Francine

 Voor ieder wat wils.

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



LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
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Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de

nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN
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Check onze profielfoto
op Facebook.

Mastermind
De Feestbeesten
De Smurfen
Team Kouters
Net Niet
Simply The Best
Legends Of CasLegends Of Cas
Ommelsch Ier
De Nijntjes
Stad +1

01
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05
06
0707
08
09
10

Minuten over van 

Mail je antwoord naar:
info@escaperoosendaal.nl

Onder de inzenders van de juiste code
verloten we een escaperoomspel

voor 3 personen.

Badhuisstraat 19
escaperoosendaal.nl
06 44 26 89 11

U bent ook dit jaar weer van harte welkom voor een 
heerlijke lunch, een gezellige private dining of om 
in een rustige setting te vergaderen. 
Bel voor meer info naar 0165-329431 of kijk op www.eerlijkisheerlijk.net
info@eerlijkisheerlijk.net  |  www.facebook.com/loveeerlijkisheerlijk

U bent ook dit jaar weer van harte welkom voor een 

U bent ook dit jaar 
weer van harte welkom!

Iets te vieren?Iets te vieren?

Cipresberg 116, Roosendaal
0165-538069  |  06-17320636  |  www.dezoetelach.nl  |  Facebook.com/dezoetelach

   taarten
met een glimlach!

Ingrid Kieft maakt handgemaakte en gepersonaliseerde taarten en gebak. 
Neem contact met haar op, bespreek jouw wensen en zij gaat aan de slag
     om speciaal voor jou de mooiste taart te maken.

 maakt handgemaakte en gepersonaliseerde taarten en gebak. 

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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Liefde gaat door de maag, ook op Valentijnsdag. Verwen je geliefde met deze snelle en 
heerlijke gerechten. Want ze lukken altijd, ook als je geen echte keukenprins(es) bent.

SLA HOUD JE VERS
in een bakje met 

vershoudfolie of in 
een plastic zakje, maar 
leg er wel een stukje 

keukenpapier bij.

MAAK JE 
MAGNETRON 

SCHOON door een 
bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

Weinig ruimte op je 
aanrecht? Leg een 
SNIJPLANK op de 

openstaande 
besteklade.

Leg een FLESJE 
BIER gewikkeld 
in nat keuken-

papier in de vriezer 
en het is in 

no-time koud.

bieten
Schil de rode bieten en snijd in blokjes. 
Schraap de wortel en snijd in plakjes. 
Breng de bouillon aan de kook en voeg 
de rode bieten, wortels, appel en 
sjalotjes toe. Laat de soep 20 minuutjes 
zachtjes koken. Pureer de soep met 
een staafmixer. Breng op smaak met 
wat peper en zout en roer de 
appelmoes erdoorheen. 
Serveer de soep in kommetjes met 
zure room en wat bieslook.

INGREDIËNTEN
300 gr rauwe rode bieten

2 middelgrote wortels
1 liter groentebouillon

1 appel, geschild en in stukjes
2 sjalotjes, fi jn gesnipperd

peper en zout
2 eetl appelmoes

125 ml zure room
bieslook

Staafmixer

Soep van rode
4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GId

BRUIST/RECEPTEN

Voeg een beetje 
soda toe als je 
een ei kookt 
en het pellen 
is een eitje.

EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.

PLAATS DE BAK IJS 
in een zakje met 

zipsluiting in de vriezer, 
dan blijft het ijs heerlijk 

zacht.

GEBRUIK EEN 
EIERSNIJDER 

voor het 
snijden van 

champignons 
of aardbeien.

snijbonen
Doe de aardappels in een pan met kokend 
water en kook ze 15 à 20 minuten. Kook ook 
de snijbonen in een pan met water in circa 
10 minuten gaar. Bak de spekjes licht krokant 
in een koekenpan. Snijd de puntpaprika’s in 
reepjes, snipper de ui en bak kort mee met 
de spekjes.

Giet de aardappels af, stamp fi jn met een 
stamper en maak smeuïg met een scheut 
melk en een klontje boter. Schep de gekookte 
snijbonen gevolgd door de gebakken spekjes, 
ui en paprika erdoor. Breng de stamppot op 
smaak met een snufje peper en eventueel 
een snufje zout. 

INGREDIËNTEN
 1 kg stamppot-

aardappels (geschild)
400 gr snijbonen 

(gesneden)
250 gr spekjes

2 puntpaprika’s
1 ui

scheut melk
  klontje boter
peper en zout

Stamppot met 

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS
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Pagnevaartweg 32, Oudenbosch  |  076 2031980 |  www.bespokecloudsolutions.nl
info@bespokecloudsolutions.nl 

Vanuit België zijn wij bereikbaar op 03 8080324 | info@bespokecloudsolutions.be
www.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

Op zoek naar een 
hostingbedrijf voor uw 

webshop?



Gezondheidscentrum 
met focus op de sporter

fitness 
proefles 
kracht 
afslanken 

persoonlijk 
trainen 
yoga 
zumba

p e r s o o n l i j k 
f a x f c k m v w w y 
i f p z u m b a c x d 
t s k r a c h t f e x 
n l t q o q y o g a x 
e a m n i e w q r h h 
s n p g u f f m z n r 
s k x n l h o l i j e 
g e t q i m p f e b j 
v n c p m t b z h s c 
e f o k l q g s g f c 

Maak kans op:

3x een maand 
gratis sporten

t.w.v. 
€ 74,50
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Het hof 2b, Oud Gastel
06 82729726  |  www.sportenslankstudio.nl

Sport & Slankstudio biedt u nu de meest effectieve methode 
met de Milon Cirkel! Train 2x per 10 dagen slechts 35 minuten 

en laat je coachen door onze enthousiaste trainers!
Sport & Slankstudio, daar waar onze trainers 

onderscheidend zijn...

Ons Team

Op zoek naar een 
hostingbedrijf voor uw 

webshop?
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Céjess Flooring  |  Eigenaar: Frederick Mann  |  Roosendaal  |  06-20955772  |  www.cejess.nl

Voor elk type vloer bieden wij de perfecte oplossing. Gietvloeren 
zijn overigens niet het enige wat Céjess Flooring te bieden 

heeft. Daarnaast verkopen we namelijk ook coatingvloeren en 
mortelvloeren. Bel dus gewoon eens voor een afspraak om de 
mogelijkheden bij u thuis of binnen uw bedrijf te bespreken.

Zeg Ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving




