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Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
Daarnaast zijn we 364 dagen per jaar geopend met De Brasserie, 
waar je kunt dineren van 17.00 uur tot 01.30 uur. Doordat we ook grote 
gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges à la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat wel het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen 
in het huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten, die we steeds 
opnieuw willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda is bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt 

chef-kok Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23

Dineren bij 
Holland Casino Breda?

RESERVEREN: 076 - 525 11 00

Laat je ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij je reservering ‘Nederland Bruist’.

Niet alleen heb je sowieso gratis toegang tot het casino, maar je 
ontvangt per persoon 25% korting op een 3-gangen diner in de 

maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL
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COLUMN/IVANKA & LIAN

Slotweg 2b, Lepelstraat
0164-683109

www.beauty-by-ivanka.nl

Moeder en dochter die onder één dak 
samenwerken. Dat dit een groot succes 

kan zijn, bewijzen dochter Ivanka en 
moeder Lian. Zij bieden gespecialiseerde 

pedicurebehandelingen en diverse 
schoonheidsbehandelingen zoals hand-, 

lichaams- en gelaatsbehandelingen 
waaronder Mesoperfection, 

maar ook bruidsarrangementen, 
wimperbehandelingen en spray tanning.

Een spray tan zorgt voor een egale bruine kleur. Een goudbruine kleur die 
zich aanpast aan jouw eigen huidskleur waardoor het natuurlijk oogt. 
Ongeveer acht uur na de spray tan zal de uiteindelijke kleur zich hebben 
ontwikkeld. Spray tanning heeft hetzelfde effect als tien tot veertien dagen 
in de zon liggen. Afhankelijk van onder andere je douchegebruik en 
huidverzorging zal de tanning spray ongeveer vijf tot zeven dagen blijven 
zitten. Het is handig wanneer je loszittende kleding draagt na het uitvoeren 
van de spray tan, zodat de tan zich egaal kan ontwikkelen.

Voordelen van spray tanning:
•  Goed voor je huid en geen UV-straling
•  Direct een gebruinde huid
•  Ideaal voor bruiloften, gala’s, 

evenementen en fotoshoots
•  Je ziet er fantastisch uit
•  Natuurlijk resultaat

Wij vertellen je graag meer over de behandeling. Je bent hiervoor van harte 
welkom in onze salon.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?
Ga naar www.beauty-by-ivanka.nl of bel ons op 0164-683109

In tegenstelling tot zonnen en de zonnebank is spray 
tanning goed voor je huid. En het geeft je heel snel een 
prachtige bruine huid. 

“EEN MOOI KLEURTJE 
ZONDER ZON”

Spray
     tanning
Slim alternatief voor de zonSlim alternatief voor de zon
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Rowan Graafland
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond 
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Anita Bosker
EINDREDACTIE Ron van Kuijk
ACQUISITIE Catharina Coenrades, 06-46863834

CONTACT ROOSENDAAL BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Roosendaal Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: Tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet 
voor niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven De Zoete Lach en Frida’s Massage & Healing praktijk je 
een kijkje achter de schermen en deelt ook Bistro Tutti zijn 
bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

JARDINICO
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019

4

SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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Taart voor een 

Unieke taarten naar uw wensen!

Ingrid Kieft maakt 
handgemaakte en 

gepersonaliseerde taarten 
en gebak. Zo kan iedereen 

de taart vinden die het 
beste bij hem of haar past.

Alle wensen kunnen 
besproken worden en 

indien mogelijk passend 
worden gemaakt in het 

ontwerp. Ook kan men zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke 
taart men graag zou 

willen hebben.

Neem contact op met 
Ingrid, bespreek jouw 

wensen met haar en zij 
gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Taart voor een 

Na mijn eerste cursus werd ik gegrepen door het taartvirus en al snel 
ging ik verder met professionele decoratiecursussen. Er volgden ook 
workshops waardoor ik mij verder kon gaan ontwikkelen in het 
maken van suikerbloemen en andere technieken zoals royal icing.

WAT KAN DE ZOETE LACH VOOR U BETEKENEN? 
De droom van De Zoete Lach is om voor iedereen die taart te maken 
die de ‘wowfactor’ heeft. Hiervoor kan men gebruikmaken van het 
ontwerp dat door De Zoete Lach wordt gemaakt, maar men mag ook 
een foto geven of de wensen bespreken zodat de taart passend is 
voor de gelegenheid. 
Schroom niet en stuur geheel vrijblijvend een berichtje. 

Veel liefs, 
Ingrid Kieft

BRUISENDE/ZAKEN

De Zoete Lach  |  Cipresberg 116, Roosendaal
0165-538069  |  06-17320636  |  www.dezoetelach.nl
www.facebook.com/dezoetelach

Mijn naam is Ingrid Kieft en sinds 2014 maak ik 
taarten voor familie en vrienden. Wat begon als 
hobby is ondertussen uitgegroeid tot een passie. 

bijzondere
gelegenheid?
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gepersonaliseerde taarten 
en gebak. Zo kan iedereen 

de taart vinden die het 
beste bij hem of haar past.

Alle wensen kunnen 
besproken worden en 

indien mogelijk passend 
worden gemaakt in het 

ontwerp. Ook kan men zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke 
taart men graag zou 

willen hebben.

Neem contact op met 
Ingrid, bespreek jouw 

wensen met haar en zij 
gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Taart voor een 

Na mijn eerste cursus werd ik gegrepen door het taartvirus en al snel 
ging ik verder met professionele decoratiecursussen. Er volgden ook 
workshops waardoor ik mij verder kon gaan ontwikkelen in het 
maken van suikerbloemen en andere technieken zoals royal icing.

WAT KAN DE ZOETE LACH VOOR U BETEKENEN? 
De droom van De Zoete Lach is om voor iedereen die taart te maken 
die de ‘wowfactor’ heeft. Hiervoor kan men gebruikmaken van het 
ontwerp dat door De Zoete Lach wordt gemaakt, maar men mag ook 
een foto geven of de wensen bespreken zodat de taart passend is 
voor de gelegenheid. 
Schroom niet en stuur geheel vrijblijvend een berichtje. 

Veel liefs, 
Ingrid Kieft

BRUISENDE/ZAKEN

De Zoete Lach  |  Cipresberg 116, Roosendaal
0165-538069  |  06-17320636  |  www.dezoetelach.nl
www.facebook.com/dezoetelach

Mijn naam is Ingrid Kieft en sinds 2014 maak ik 
taarten voor familie en vrienden. Wat begon als 
hobby is ondertussen uitgegroeid tot een passie. 

bijzondere
gelegenheid?
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DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.

Men zegt dat verlies ‘een plekje’ moet krijgen. 
Dat je, wanneer je iemand verloren bent, dat 
verlies als het ware ruimte moet geven. Maar soms 
weet ik niet waar dat plekje is. Soms zoek ik naar 
een plaats die ruimte heeft voor mijn tranen.

Ik begrijp wel dat wanneer men zegt dat iets een 
plekje moet krijgen men dit dan figuurlijk bedoelt. 
Maar hoe dan, hoe geef je het een plekje? Er is 
geen protocol voor. Alleen jij kunt op zoek gaan naar 
dat plekje. Ik heb misschien wel het plekje voor 

Tastbare herinneringen van kleding

COLUMN/LIESBETH VAN MERRIENBOER

mijzelf gevonden. Ik vul een plekje in mijn hart met 
herinneringen aan Ferdy. Niet met gemis. Ik vul het 
plekje juist met de warmste, de fijnste en de mooiste 
tastbare herinneringen gemaakt van zijn kleding. Het 
mooiste aan herinneringen is dat niemand ze van je 
af kan nemen.

In Naaiatelier Ferlies kunt u onder begeleiding 
zelf aan de slag om de kleding van uw dierbare te 
verwerken in een tastbare herinnering. U kunt er ook 
voor kiezen om het helemaal door mij te laten maken.

Liesbeth van Merrienboer  |  Sterrebos 21, Oud Gastel  |  06 30 40 11 70  |  ferlies@gmail.com  |  www.ferlies.nl 
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Ayurveda
massage op 
het volledige 
lichaam
De leer is gebaseerd
op de vijf elementen, 
ether, lucht, vuur, water 
en aarde, die zich niet alleen 
in de natuur om ons heen, maar 
ook in ons lichaam bevinden.

Ayurveda is een eeuwenoude 
holistische gezondheidsleer 
met haar oorsprong in India. 
Holistisch wil zeggen de 
benadering van het lichaam 
op zowel fysiek, geestelijk als 
emotioneel vlak.

Ayurveda massage berust 
op kennis van de marmapunten. 
Dat zijn knooppunten waar 
aders, slagaders, pezen, botten 
en gewrichten bij elkaar komen. 
In het lichaam bevinden zich 
duizenden marmapunten 
waarvan ik er tijdens de 
Ayurveda massage 43
behandel. De massage 
werkt op de bloedsomloop, 
het zenuwstelsel en het 
lymfestelsel. De warme olie 
werkt diepgaand, ontspannend 
en met veel gevoel op ons 
grootste orgaan, namelijk de huid.

Massage op afspraak, bel 0032 494376336

Nieuw
in Essen

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

tijd te wachten staat? Tarotkaarten geven

  |  Marjo Keij van den Oever



Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug

Slanker de lente in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Benieuwd naar de 

prijzen en hoe we 

u kunnen helpen?

Kijk dan eens op 

de website voor 

meer info!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug, daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland) vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.
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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.



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

Verschillende lijnen
“Ik heb zelf ervaren hoe goed deze 
producten werken en ook van mijn 
klanten krijg ik uitsluitend positieve 
reacties”, vertelt Claudia. “Het aanbod 
is ook heel breed, dus er is voor ieder 
wel wat wils te vinden.” Zo biedt LR Aloë 
Vera een speciale lijn voor de dagelijkse 
huidverzorging, maar bijvoorbeeld ook 
een eigen make-up lijn en een 
parfumlijn. “En al deze producten zijn 
eenvoudig via mij te bestellen.”

Zonder parabenen
Als één van de grote voordelen van de 
producten van LR Aloë Vera noemt 
Claudia dat ze geen parabenen bevatten 
en dus door iedereen te gebruiken zijn, 
wat je culturele achtergrond ook is. 
“En dat geldt lang niet voor alle 
verzorgingsproducten. Maar ik kan je 
garanderen dat dit puur natuurlijke 
producten zijn waar je echt baat bij 
hebt. Nieuwsgierig? Ik vertel je er 
graag meer over.”

Heilig Hartplein 28 Roosendaal
06 228 319 87

Eigenaar Claudia Matthijssen
www.roosendaal.lr-partner.com

DEZE PRODUCTEN 
WERKEN ÉCHT

Tijdloze schoonheid, meer gezondheid en meer power, dat is waar de 
producten van LR Aloë Vera voor staan. Een concept waar Claudia 
Matthijssen zich volledig in kan vinden. Vandaar dat zij als zelfstandig 
partner van LR Health & Beauty ook deze producten verkoopt.

Puur natuurPuur natuur
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder

9

10

11

12

8
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    ontspanning
RUST

&

Maak eens een afspraak voor een ontspanningsmassage!
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Wat als een hobby is begonnen, wil 
ik verder in de praktijk brengen. Na 
verschillende opleidingen en cursussen, 
moest het er maar eens van komen: 
een eigen massagepraktijk.

Klachten zoals, spanningen, moeheid, 
hoofdpijn en spierpijn, zijn allemaal 
signalen dat je behoefte hebt aan 
ontspanning. Je lichaam laten masseren 
kan een weldaad zijn voor lichaam en 
geest: pure luxe of noodzakelijk voor het 
functioneren van het lichaam.

Alle massages zorgen voor een diepe 
en krachtige ontspanning, een betere 
doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. 
Je kunt een massage kiezen, die het beste 
bij je past. En weet je het niet, dan geef 
ik je graag een persoonlijk advies. Maak 
vrijblijvend een afspraak en kom de rust en 
ontspanning ervaren in mijn praktijk, met 
een warme en huiselijke sfeer.

Ik geef verschillende massages:

Vlindermassage 
Dit is een eenvoudige zachte en subtiele massage 
op de ruggengraat, die diep inwerkt op het centrale 
zenuwstelsel. Het nodigt het lichaam uit om 
blokkades en (oude) spanningen los te laten. Er 
komt weer balans in het lichaam. 

Intuïtieve massage
Masseren met aandacht en gevoel zonder plan of 
schema. ik stem me af op de persoon die ik dan 
masseer.Zo wordt er gemasseerd op jouw behoefte 
van dat moment De kwaliteit van aanraken zorgt 
voor een krachtige helende werking.

Chakramassage 
Bij de door mijzelf ontwikkelde massage maak ik 
gebruik van edelstenen. Bij elke chakra hoort een 
bepaalde energetische massage, die kan helpen 
om een bewustwordingsproces op gang te brengen, 
waardoor klachten kunnen afnemen.

Frida’s Massage & Healing praktijk 
06 2707 5534

Cinnaberdijk 88, Roosendaal
fb
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur | Wo 09.00 - 21.00 uur  

 Vr 09.00 - 20.00 uur | Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uurEttenseweg 74, Roosendaal www.maxaro.nl
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 
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 Geen themarestaurant, geen all-you-can-eat, 
maar wel eerlijke, lekkere keuken.
“Na bijna twintig jaar in de horeca zouden we 
soms de tijd wel eens willen terugdraaien, maar 
dat kan natuurlijk niet. In 2018 keerden we 
wel terug naar ons succesvolle concept van de 
beginjaren als Roma.” 

 Nieuw begin
“De ommezwaai bekijken we als een nieuwe 
start, waarbij we eigenlijk een mix maken van 
twee gesmaakte recepten. Langs de ene kant 
bieden we in ons restaurant Vlaamse en Italiaanse 

klassiekers aan, maar u kunt in de loop van de dag 
ook komen smullen van een pannenkoek, wafel of 
koffie met appelstrüdel. In het weekend serveren we 
lunchgerechten en in onze bistro kunt u natuurlijk ook 
van ons huisbereid ijs smullen dat u kent van onze 
ijssalon.”

Wijn proeven, wijn kopen
“We creëerden ook een speciale wijnhoek. Hier kunnen 
de klanten steeds enkele wijnen proeven, die zij bij ons 
ook kunnen kopen. Bistro Tutti is een erkend smaakpunt 
van Het Wijnhuis. Zo bieden wij lekkere wijnen uit alle 
windstreken aan.”

Kom langs om te proeven 
van ons nieuwe concept.

Openingstijden: Wo, Do & Vr vanaf 17u. Za & Zo vanaf 11u.

Bistro Tutti  |  Stationsstraat 107, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  | www.bistrotutti.be  |  info@bistrotutti.be

 Het lekkerste ijs van Essen en ver daarbuiten. 
Een kenmerk van ons ambachtelijk ijs is dat 
het dagelijks, met de meeste zorg, vers wordt 
bereid. Hiervoor gebruiken we uiteraard 
enkel de beste grondstoffen die we zoveel 
mogelijk plaatselijk en biologisch proberen in 
te kopen. We bieden dagelijks een waaier van 
smaken aan, zowel de klassiekers als enkele 
nieuwigheden. 

I Jstaarten en lammetjes
Had u graag een ijstaart met de ijssmaken die u het 
lekkerst vindt en hierop de foto of afbeelding van uw 
keuze, of liever een ijslam? Laat het ons weten en 
wij maken ze voor u.

Dagelijks bereid ambachtelijk ijs
IJsmobiel
Onze ijsmobiel heeft een vast traject dat elke week 
herhaald wordt. De mensen die echter graag onze 
ijskar voor een gezelschap tot voor de deur laten 
komen opdat iedereen naar wens zijn of haar eigen 
ijsje of coupe kan samenstellen kan ons steeds 
telefonisch of via email contacteren zodat wij deze 
reservering voor u kunnen vastleggen. Een uiterst 
geschikt dessertje voor op een verjaardagsfeestje, een 
communiefeest, voor na het huwelijk aan de kerk of 
het gemeentehuis,...

Elke dag tot uw dienst.
Van april tot september zijn wij elke dag open. 
Check de website of Facebook voor de openingstijden.

ROMA  |  Stationsstraat 115, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  |  info@roma-ijs.be  |  www.roma-ijs.be
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Bergen op Zoom: Melkfabriek unit 114  |  Roosendaal: Vijfhuizenberg 195  |  Etten-Leur: Lage Donk 29
www.brain-care.nl  |  0164722908

Ik ben anders, wie is dat niet

ADHD! ADD! AUTISME! BEELDDENKEN! 
HOOGSENSITIEF! HOOGBEGAAFD!

- Ik ben ik,
waarom mag ik
ik niet zijn? -
Anders zijn, in onze huidige maatschappij is het lastig 
om dit concept te accepteren, om het te laten zoals 
het is. Familie, vrienden, school en de medische 
wereld, echt eenieder heeft bepaalde verwachtingen 
en al helemaal als het om de ontwikkeling en het 
gedrag van jouw kind gaat. Als ouder wil je het beste 
voor je kind. Maar wat doe je als je alles al hebt 
geprobeerd en je het gewoon even niet meer weet? 
Laat je die diagnose stellen? Is medicatie een optie? 
De juiste informatie en passende hulp is vaak niet zo een-twee-drie gevonden. 

Meld je vandaag nog aan voor de informatieavond op dinsdag 21 mei.
Vanaf 19.00 uur ben je welkom. We starten om 19.30 uur op locatie vijfhuizenberg 195
te Roosendaal. Aanmelden via info@brain-care.nl of bel 0164722908



Is uw nieuwe huis nog niet opgeleverd wanneer u uw oude woning 
al verlaat? Dit is voor VOZ Groep geen probleem. Met hetzelfde 
gemak verhuizen wij de inboedel die u tijdelijk niet nodig heeft 
naar één van onze inpandige units.

Of misschien moeten de vloeren nog (deels) gelegd worden en heeft u nog 
niet de ruimte om alles over te verhuizen. De vooraf aangegeven meubels 
en/of dozen worden keurig door onze mannen in afgesloten geconditioneerde 
ruimtes geplaatst totdat u ze weer bezorgd wilt hebben. Speciaal voor onze 
verhuisklanten hanteren wij een zeer vriendelijke prijs van € 6,50 per m2 per 
maand. In onze moderne loods in Oudenbosch, strategisch gelegen aan alle 
belangrijke toegangswegen, vinden uw eigendommen een goed onderdak.

VOZverhuisgroep  |  Havendijk 10A Oudenbosch  |  0165 - 201 068  |  vozverhuisgroep.nl

De service van VOZ Groep: van A tot Z
Niet alleen de grote klussen kunt u uit- 
besteden bij VOZ Groep, maar ook de kleine 
klusjes in en rond het huis kunnen wij voor u 
verzorgen zodat u zich snel lekker thuis voelt 
in uw nieuwe huis. Denk daarbij aan het op-
hangen van lampen, schilderijen en andere 
wandaccessoires. Maar ook het (om)leggen 
van elektra, het aansluiten van apparatuur, 
het ophangen van gordijnen en de montage 
van uw nieuwe meubels. Laat u volledig 
ontzorgen door de jongens van VOZ Groep!

VOZ Groep heeft veel ervaring met 
verhuizingen voor senioren. Met zorg en 
in alle rust helpen we u naar uw nieuwe 
woning. Dankzij de persoonlijke aandacht 
verloopt de verhuizing voor u zonder stress. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, of 
een offerte aanvragen? Neem dan contact op. 

ÉN OPSLAG
OF  OVERNAME INBOEDELVERHUIZEN 

met een glimlach



Pedicure Nicky

Ambulante pedicurepraktijk in de gemeente Woensdrecht.

Praktijkadres: 
De Stok 12, Roosendaal

06-57542518
pedicurenicky@gmail.com

Debby Elsten

advies op maat?
Op zoek naar ‘t juiste

  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.

Like ons op 
www.facebook.com/RoosendaalBruist



COLUMN/CHRISTIEN VAN DIJK

Aura Healen
Je bent het waard om je supergoed te voelen

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

Hoe gaan we dat doen? We bekijken je fysieke, 
emotionele, mentale en energetische/spirituele laag, de 
ene laag kan niet goed functioneren zonder de ander.

Vaak geeft een fysieke klacht er zicht op dat er iets niet in orde is. 
Dan komt het leukste deel, we gaan samen op zoek naar de 
oorzaak. Samen gaan we de chakra’s bekijken en herstellen we 
wat we in elk chakra tegenkomen en werken meteen aan het 
herstel.

Je bent liefdevol direct als je chakraal in balans bent, je voelt je 
alsof je de héle wereld aankunt.

Kies voor een traject omdat jij vindt dat je het waard 
bent.

Ik begeleid je van begin tot eind, je hoeft het nooit alleen te doen 
zolang wij samenwerken.

Als ik je nieuwsgierig heb gemaakt, bel dan gerust voor 
een afspraak. Ik kijk uit naar jouw verhaal.
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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 ook op het moment dat het op de 
fysieke beveiliging door beveiligers aankomt, zijn wij 
de partner bij uitstek!

Oudlandsedijk 6F Oudenbosch
085 - 401 93 42
www.knbsecurity.nl

KNB Security Services
Uw beveiligingspartner in de regio

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.

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. 
Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf. 

Benieuwd? Loop eens bij ons binnen. 
Gratis parkeren mogelijk

Stem op ons als leukste kapsalon van 2019 op: www.kapperenkapsalon.nl

STEM OP ONS!
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 Brugstraat 10, Roosendaal  |  0165 54 62 22
 info@chiropractieroosendaal.nl  | www.chiropractieroosendaal.nl

Wij helpen 
jou aan een 
pijnvrije en 

gezonde 
levensstijl!

Hernia en 
Chiropractie
Een hernia is een veel voorkomende aandoening van de 
tussenwervelschijf die vooral pijn veroorzaakt in benen en rug. 

Chiropractie kan veel 

herniaklachten verhelpen of 

verminderen Een hernia 

ontstaat geleidelijk aan door 

kleine scheurtjes in de 

tussenwervelschijven, vaak 

als gevolg van verkeerde 

lichaamshouding en lichaams-

beweging. Hierdoor kan er 

een uitstulping ontstaan en 

druk tegen een zenuw.  

De chiropractor gebruikt 

technieken om de uitstulping 

te verminderen op de zenuw 

en zo neemt de pijn af.

Roosendaal
Chiropractie

Indien u meer wilt weten of een afspraak wilt 
maken, kunt u contact met ons opnemen.
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Vier samen een nieuwe lente
 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

Vier samen een nieuwe lente
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 partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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

€ 29,95
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Jobster  |  Turfberg 26,  Roosendaal  |  0165-329876  |  info@jobsternederland.nl  |  www.jobsternederland.nl

Dé specialist  
in arbeidsbemiddeling

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of zit je als werkgever te springen om nieuw 
personeel. Bij Jobster kunnen ze je ongetwijfeld helpen. Als specialist in 
arbeidsbemiddeling koppelen zij telkens weer de juiste persoon aan de juiste baan.

Uitzenden en meer  “Wij staan voor 
arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het 
woord”, vertelt eigenaar Peter de Deugd. “We zijn 
namelijk niet alleen een uitzendbureau, maar ook 
dé specialist op het gebied van detacheren, 
payroll en het bemiddelen voor zzp’ers. 
Bovendien hebben wij een afdeling opleidingen, 
waar wij cursussen VCA geven die onze mensen 
verder helpen bij hun dagelijkse 
werkzaamheden.”

Breed! Een breed dienstenpakket dus, en ook de doelgroep waarop 
Jobster zich richt is op zijn minst breed te noemen. “Van schoonmakers 
tot hoger management. We zijn groots in onze diensten, maar 
kleinschalig van opzet waardoor bij ons nog echt ruimte is voor 
persoonlijk contact. Iets wat alle partijen bijzonder weten te waarderen. 
Net als onze flexibiliteit en het gegeven dat wij in principe 24/7 
bereikbaar zijn, mocht dat nodig zijn. Om wat voor functie het ook gaat, 
in onze visie staat een vruchtbare samenwerking met zowel klant als 
kandidaat op de langer termijn altijd centraal en wij spreken pas van een 
succes als alle partijen tevreden zijn.”

UITZENDEN,  
DETACHEREN,  
PAYROLL, ZZP  
EN OPLEIDEN
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Aan de Turfberg 26 zijn nog  
diverse kantoorruimtes te huur.

Vanaf € 300,- per kantoorruimte  
van 35 m2.

Kantoorruimtes te huur
Op zoek naar kantoorruimte in Roosendaal?

Voor meer informatie bel: 0165-239876

Ideaal voor  
zzp-ers of starters  

op zoek naar  
kleine ruimtes!
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Occiflex
‘De Occiflex slaat een brug tussen de kennis van anatomie 
en manuele therapie met de state-of-the-art van digitale 
besturingstechnieken’, valt op de site van NEKZ te lezen. 
“En dat is ook precies wat het concept doet”, vertelt André 
Wapenaar. “De manuele bewegingen die ik inbreng worden 
door de Occiflex in een vertraagd tempo nagebootst. 
Daarmee is de Occiflex een verlengstuk van mijn handen.”

Vijfhuizenberg 151  

Roosendaal

06 576 981 74

www.nekz.nlD
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Heb jij net als vele andere mensen ook 
last van nek- en/of hoofdpijnklachten? 
Ermee rond blijven lopen hoeft niet! 
Bij NEKZ helpen ze je graag van deze 
klachten af door middel van de Occiflex.

SPECIALISTEN VOOR NEK- EN HOOFDPIJN
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Effectief
Groot voordeel van deze vertraagde beweging is dat het spier- 
en bindweefsel van de nek zich hierdoor langzaam weer op 
lengte laat brengen, zonder weerstand en zonder pijn, met 
vaak een blijvend of op zijn minst langdurig effect. “Uit een 
pilot onderzoek is zelfs gebleken dat na de eerste behandeling 
gemiddeld al een verbetering van dertig procent waarneembaar 
is van de rotatie bovenin de nek. Een behandeling met de 
Occiflex kost weliswaar iets meer dan gewone manuele 
therapie, omdat het niet geheel vergoed wordt, maar resultaat 
is over het algemeen sneller merkbaar’’. Een (vervolg)
behandeling door een gecertificeerd manueel therapeut, 
huiswerkoefeningen en bewegingsadvies kost € 59,80. 
(50-70% vergoeding uit aanvullende verzekering mogelijk).

Dé specialist

Als één van de kartrekkers in Nederland 
op het gebied van de Occiflex (die is 
ontwikkeld door dr. Yaron River, een 
vooraanstaand neuroloog uit Israël) 
durft André zich met recht dé specialist 
van Nederland te noemen. “Ik werk al 
35 jaar als fysiotherapeut en manueel 
therapeut waarvan de laatste vier jaar 
met de Occiflex, gekoppeld aan mijn 
eigen NEKZ-concept. Inmiddels zijn er 
wel meer mensen in Nederland die met 
de Occiflex werken, waarvan een deel 
door mij is opgeleid, maar die zitten 
voornamelijk nog in de testfase. Wil je dus 
echt snel een goed resultaat, informeer 
dan zeker eens naar de mogelijkheden. 
Kans is groot dat ik ook jou van je nek- 
en/of hoofdpijnklachten af kan helpen!”

André Wapenaar

“De Occiflex 
is een verlengstuk 
van mijn handen”

IN 2019 
KOSTELOOS

EN VRIJBLIJVEND 
ONDERZOEK EN 

ADVIES
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Ook kunt u vanaf 10 personen een afspraak
maken voor een private dining. 
Molenstraat 23, Roosendaal. Bel voor meer info naar 0165-329431
www.eerlijkisheerlijk.net  | info@eerlijkisheerlijk.net  |   loveeerlijkisheerlijk

Kom deze mooie lentemaand eens
heerlijk smullen bij Eerlijk is Heerlijk!

GLASBEWASSING

REINIGEN

BOUWSCHOON 
OPLEVEREN

SCHOONMAAKSERVICE & 
VLOERENONDERHOUD

Uw ramen op alle hoogtes, binnen en buiten schoongemaakt.

Trespa, Kunststof, Houtwerk, Zonnepanelen & Meer.

Een schoon kantoor en een schone woning zijn 
van cruciaal belang voor een goede gezondheid.

Grondig reinigen is wat we doen, 
want schoonhouden is onze passie.

 HGS Dienstverlening  |  Kwekerssingel 10 Oudenbosch  |  06  833 41 897  |  www.hgsdienstverlening.nl

Kinderopvang De Dwergjes  |  Bosschendijk 187, Oudenbosch  |  06-10649969  |  info@dedwergjes.eu  |  www.dedwergjes.eu

Op zoek naar professionele, flexibele en 
betaalbare opvang? Zoek dan niet verder en 
kom kijken bij Kinderopvang De Dwergjes.

Maak 

vrijblijvend een 

afspraak om te 

komen kijken!

Leuke lente gerechtjes worden geserveerd.



Barbecue
Vlees
Buffet
Servetten

Hapjes
Schotel
Bestek
Stokbrood
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Moerstraatseweg 92, Moerstraten 
06 525 484 01 | info@bbqmannen.nl | www.bbqmannen.nl 

Moerstraatseweg 92, Moerstraten |  06 525 484 01 
info@bbqmannen.nl | www.bbqmannen.nl 

BBQ EN MEER
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. Je kunt het eigenlijk zo gek niet 
verzinnen of de BBQ-mannen kunnen 
het verzorgen. 

Culinair
maatwerk

De BBQ mannen

  VOOR 6 PERSONEN

Maak kans op een:  

Barbeque 
vleespakket  
t.w.v.
€ 52,50

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. 
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Boulevard 101, Roosendaal  |  0165 - 53 79 35  |  www.barbershopadriaansen.nl

Openingstijden: Di t/m Vr 8:30 - 18:00 | Za 8:00 - 16:00

_ADRIAANSEN_
since 1973

BARBERSHOP

4 WOMEN
for men  
only!

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

Scheren
Ontdek de totaalbeleving en verwen jezelf
met een heerlijke scheerbehandeling.
Natuurlijk met warme doeken, scheerolie
en heelijke cooling lotion.

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




