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Op Vaderdag 16 juni is Wim Kieft te gast. 
Ga met hem op de foto, geniet van het interview of race in een 

echte F1 race simulator.
Het gebouw van Holland Casino Breda kende meerdere functies: 

van klooster tot school en van kazerne tot casino.
Het is het grootste casino in de Benelux qua oppervlakte. 

Holland Casino kent het hoogste
uitkeringspercentage binnen de kansspelmarkt.

Op 15 augustus komt Tino Martin optreden. 

Vanaf juni is het ook mogelijk om Party Bingo online 
te reserveren via de website. 

Onze nieuwe menukaart bevat dit seizoen ook 
verse vega voor- en hoofdgerechten.

 Met de Favorites pas komt u altijd gratis binnen én 
maakt u gebruik van vele extra voordelen in ons restaurant.

 

HOLLAND CASINO

Holland Casino Breda  |  Kloosterplein 20, Breda



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

www.engelvoelkers.com/antwerpen

1.395.000 €

Unieke opportuniteit!
Luxe villa op 1ha 
met apart kantoor, appartement, 
binnenzwembad, fi tness...!

Marcottedreef 30 te Kapellen
W-01EZWD
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Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als 'T Gevulde 
Buikje en PP Textiel je over hun bedrijf. En de rest? Ontdek het vooral 
zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel BossersFo
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BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
Lezersactie #wonderfeel naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl



IS UW TRAP TOE AAN EEN RESTYLING?

Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722 | sales@christan-timmerwerk.nl 

www.christan-traprenovatie.nl





Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend
Gratis adviesgesprek




 

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom komen wij 
altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door te bespreken en 
uit te leggen. Uiteraard wordt er ter plekke een vrijblijvende offerte 
uitgegeven. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan!

Perfectie
Christan staat voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij streven naar 
perfectie en leveren alleen vakmanschap, lange werkdagen nemen 
we hierdoor voor lief.

Familiebedrijf
Christan is in 1995 opgericht door Christ Schuling. Later kwam 
dochter Ellie erbij om haar vader te ondersteunen. Inmiddels 
is Christan Traprenovatie een betrouwbaar, professioneel en 
kleinschalig familiebedrijf waarbij service, kwaliteit en vakmanschap 
voorop staan!

MATERIAAL EN ACCESSOIRES

HPL / CPL PVC

Wij werken met verschillende soorten materialen en 
accessoires, zoals laminaat, eikenhout en HPL/CPL, om 
uw trap weer veilig, mooi en slijtvast te maken.

Eikenhout

 WILT U SERVICE EN KWALITEIT?
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UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk 
en onderhoud van uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot 
belang. Het weer is onder andere van grote invloed op de kwaliteit van het 
schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient uw huis een vakman. Wij 
werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op de langere 
termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u er van op aan dat 
hoge kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid van De Bell schilderwerken 
als vanzelfsprekend zijn.

HEUVELSTRAAT 151, BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHIDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN
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DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.

in mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende massages als 
massages om klachten te bestrijden. Altijd met de traditionele 

Indonesische massagetechnieken als uitgangspunt.

Klanten kunnen 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.

Stress, reuma, zenuwknopen, artrose of andere klachten? 
Loop er dan zeker niet te lang mee rond, 
maar maak gewoon eens een afspraak!

Mila Tolenaars-Gabe

Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefijnaart@gmail.com

Zorg goed
voor jezelf

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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Alles is samengebracht onder één noemer in een site met een 
frisse, groene uitstraling, prettig om te lezen en prettig om naar 
te kijken. Duidelijker voor de cliënt door de overzichtelijke kopjes 
bovenaan de pagina en met de mogelijkheid je meteen aan te 
melden voor een activiteit in de agenda.

Vorig jaar is de nieuwe praktijkruimte geopend en 
nu was het tijd de vernieuwing door te zetten in 
deze fraaie website. Om dit heugelijke feit met jullie 

te delen, geef ik 15% korting op het eerste coachingsgesprek of 
de eerste Reikibehandeling na afspraak, bij inlevering van deze 
pagina. Deze actie is de hele maand juni 2019 geldig.

Een nieuw seizoen... 

Alles groeit en bloeit, ziet er fris uit en geeft weer nieuwe energie.
Joocke Scholte van Coaching- en Reikipraktijk ‘De Regenboogslang’ en ‘Rituele 
Verbindingen’ vond het daarom nu de tijd voor een nieuwe website waar voortaan al 
haar activiteiten onder vallen: www.joocke-scholte.nl

Voorlopig blijven de twee ‘oude’ websites en 
e-mailadressen nog in gebruik tot na de zomer:
www.deregenboogslang.nl
info@deregenboogslang.nl en 
https://rituele-verbindingen.wix.com/info 
mail2joocke@hotmail.com 

Joocke Scholte, Usui Reiki Master, Coach, 
Handfastings/Rituele Verbindingen

een periode van vernieuwing.

Fianestraat 19, Bergen op Zoom  |  06 - 400 90 316
www.joocke-scholte.nl  |  info@joocke-scholte.nl

-15%



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

PUUR  |  FRIS  |  BELEVING  |  HOEVEN



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”



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.

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



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

BEN JIJ OOK ZO BENIEUWD NAAR 

HET RESULTAAT? KOM DAN EENS 

EEN KIJKJE NEMEN!

Coenraads   
    onder  
constructie!

Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

WIJ HEBBEN 

DIVERSE 

ASPERGE-

GERECHTEN!

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime porties!  
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! En voldoende,  
gratis parkeerruimte. 

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse vleesgerechten. 
Naast onze menukaart hebben wij altijd 4 à 5 suggesties voor u en 
de producten waar wij mee werken zijn altijd vers.
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Alle stoffen
“Je vindt bij ons alles voor gordijnen, 
tafelplastiek, themastoffen voor bijvoorbeeld 
carnaval of kerst, kinderstoffen, tule, alle 
decoratiestoffen zoals voor huwelijken 
of communies, allerlei kledingstoffen, 
vullingen, mercerie van ritsen tot knopen, en 
nog veel meer.
We hebben ook een succesvolle jaarlijkse 
kerstmarkt. Daar verkopen we alles van 
decoratiestukken en kerstbomen tot 
cadeautjes. Kortom, de leukste versiering aan 
betaalbare prijzen.”

Héél grote collectie
“Onze collectie is echt héél groot. En ons 
aanbod varieert ook de hele tijd. Sommige 
producten zijn restpartijen. Daardoor kunnen 
we die producten van goede kwaliteit tóch aan 
lage prijzen verkopen. Dat weten mensen.”

Advies op maat
“Mensen komen graag en regelmatig naar 
ons. We stellen vragen, geven advies, zoeken 
samen naar de gepaste stof, knippen alles 
op maat voor de doe-het-zelvers en zorgen 
voor de afwerking van gordijnen. Kiezen 
klanten een stof die op voorraad is, dan zijn 
hun gordijnen binnen 10 dagen klaar.”

“We leveren veel voor toneelverenigingen, 
dansgroepen, evenementen, bloemencorso’s 
enz. Zij weten dat we goedkoop zijn en 
heel veel in voorraad hebben. Ook veel 
particulieren zijn vaste klanten, door onze 
uitgebreide collectie. Mensen komen steeds 
van verder naar onze winkel om stoffen te 
kopen. Dat is een groot compliment.”

Vragen? Neem dan eens contact op!  
We helpen u graag verder.

Eigenaar: Chris en Rudi Smeets  |  PP Textiel  |  Maalderijstraat 6, Kalmthout
pptextiel@hotmail.com  |  0032-36770852  |  www.pp-textiel.be

Kwaliteit aan superprijzen
PP Textiel – in de volksmond het kiekeskot – is al 40 jaar een 
begrip in Kalmthout en omstreken. Rudi en Chris werken er met 
hun medewerkers nog steeds gedreven verder.
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Kwaliteit aan superprijzen BRUISENDE/ZAKEN
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach5
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

Beach
10
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7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

loversBeach
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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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Een eerlijke & lekkere keuken
‘‘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 koffi e 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.”

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.

IJsmobiel, taarten & lammetjes 
Had u graag een ijstaart met uw favoriete ijssmaken? Een 
taart met eigen foto of afbeelding? Misschien een ijslam? 
Wij helpen u graag! Daarnaast hebben wij ook nog een 
ijsmobiel! Wij maken wekelijks ons vaste rondje maar zijn 
ook te huur op locatie, voor een verjaardagsfeest of bruiloft 
bijvoorbeeld. Geschikt voor ieder excuus wat u kunt verzinnen!

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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Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met te veel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN
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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 langere termijn altijd centraal en wij spreken pas van 
een succes als alle partijen tevreden zijn.”

STEIGERBOUWERS
SCHOONMAKERS

TIMMERLIEDEN
SCHILDERS

RIGGERS
ELECTRICIËNS

BOUWOPRUIMERS

PER DIRECT GEZOCHT



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



Molenstraat 23, Roosendaal. Bel voor meer info naar 0165-329431
www.eerlijkisheerlijk.net  | info@eerlijkisheerlijk.net  |   loveeerlijkisheerlijk

Lieve mensen, In de zomermaand juni staan er heerlijke 
zomerse gerechten op de kaart. Kom je lekker proeven?

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

Wil je een afspraak maken? Dat kan! Neem gerust contact op.
Ook kun je ons volgen via FB “hondentrimsalon diana”

KOM OOK NAAR TRIMSALON DIANA

Bij volle spaarkaart 10% 
korting!

Bij Hondentrimsalon Diana kun je terecht 
voor de volgende behandelingen: wassen, 

scheren, knippen, plukken, ontklitten, 
ontwollen of alleen nagels knippen.

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

KOM OOK NAAR TRIMSALON DIANA

En hee� u iets te vieren of wilt u een fijne ruimte voor 
een vergadering, ook dat is mogelijk bij Eerlijk is Heerlijk!

Tot snel, Annemarie Bergmans-Taheij, Eerlijk is Heerlijk 

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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Volg ons ook op                 step2essen 

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

Volg ons ook op                 

super leuke speeltuin én

Prachtige dierenweide
Wij hebben 

een 

heerlijk terras!

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!

En hee� u iets te vieren of wilt u een fijne ruimte voor 
een vergadering, ook dat is mogelijk bij Eerlijk is Heerlijk!

Tot snel, Annemarie Bergmans-Taheij, Eerlijk is Heerlijk 

+
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LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoetenVisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid

omhoog gaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. 
Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook kek uit moet 

zien, dient die bril in de eerste plaats om je ogen te 
beschermen tegen de uv-stralen van de zon. 
Waar moet je allemaal rekening mee houden

bij de aanschaf van een goede zonnebril?
We helpen je graag met wat tips.

DOOR HET DRAGEN 
VAN EEN ZONNEBRIL 
VERMINDER JE DE KANS 
OP KRAAIENPOOTJES 
ROND JE OGEN

Hello sunshine
TIP 1
Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede zonnebril 
heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het opschrift 100% 
UV-bescherming. Check dit voor je een bril koopt.

TIP 2
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het passen 
van een nieuwe zonnebril dus op dat deze breed 
genoeg is om ook de huid rond je ogen voldoende te 
beschermen. Dit verkleint de kans op huidveroudering.

TIP 3
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte genomen.’ 
Misschien wel de belangrijkste tip voordat je een zonnebril 
gaat uitzoeken: laat je ogen opmeten. Wanneer je je ogen 
hebt laten opmeten, kan de opticien bepalen of je voldoende 
hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je juist een zonnebril 
op sterkte nodig hebt. 

Voor de kidsIn welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje met uv-fi lter.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen mooi 

zijn, maar ook nog een reden hebben?

Gele glazen: verscherpen het zicht.

Bruine glazen: zorgen dat het zonlicht minder verblindend is.

Grijze glazen: verminderen de felheid van het licht.

Groene glazen: beperken de verblinding door de zon 

en fi lteren een deel van het blauwe licht.

Roze glazen: zorgen voor een uitstekend contrast. 

Daarnaast staat een roze zonnebril natuurlijk geweldig

op een festival!

BRUIST/TIPS
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MSW4YOU  06 5153 7804  |  Massage Salon Wilgenroos  06 5199 1732    
Bosschendijk 187, Oudenbosch  I  www.wilgenroos.jimdo.com

Spanning is wie je denkt te moeten zijn, 
Ontspanning is wie je bent.
Afspraak maken? Tot Snel!
Johan & Marleen Pot

MAATWERK POORTEN

Korte Bunder 10 Hoeven  |  0165 - 504 866  |  www.prototimmerwerken.nl

Korte Bunder 10 Hoeven  |  0165 - 504 866  |  www.prototimmerwerken.nl

Korte Bunder 10 Hoeven  |  0165 - 504 866  |  www.prototimmerwerken.nl

NIEUWE
KOZIJNEN?

PRACHTIGE
MAATWERK
DEUREN!
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Friendtex 
Naast vintage kleding bestaat de collectie voornamelijk uit het 
merk Friendtex. De kleding is verkrijgbaar van maat 34 tot 52, 
bestaat uit natuurlijke materialen en is fijn om te dragen. 

Een complete outfit 
Shirts, hemdjes en broeken; een goede basic is de basis van 
iedere outfit. Broeken heb ik voor elke maat en voor ieder 
figuur. Ook verkoop ik leuke accessoires. Zoals sjaals, tassen en 
riemen om de outfit compleet te maken. 

Fabiënne Luijten | Fara  |  Bremstraat 156 St.Willebrord
06 57 32 80 12  |  0165 388215
Farawebwinkel.com  |  Instagram: fara.mode  |  Facebook: Fara

Fara viert dit jaar haar eerste verjaardag! Ik verkoop 
mode, kleding & accessoires. Als jonge ondernemer 
(17 jaar) ben ik enorm trots op mijn eigen bedrijf.

Advies
Persoonlijk contact vind ik belangrijk daarom heb ik geen 
openingstijden, u kunt altijd contact opnemen om met mij een 
afspraak te maken. Vervolgens kunnen wij onder het genot van 
een bakje koffie of kopje thee, met elkaar een outfit samenstellen.



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

Wij hebben de gold award voor leukste kapsalon van 2019! Bedankt voor het stemmen!

GEWONNEN!

06 462 368 55  |  WWW.ANITABOSKER.NL

ANITA BOSKER FOTOGRAFIE

Workshop zoals Het perfecte plaatje
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Stichting Paardrijden voor Gehandicapten ‘Impuls’
een stap voorwaarts

www.stichting-impuls.nl     KvK-nummer: 72438835 www.facebook.com/SPGImpuls

Kom jij ook naar onze ... 
 ... opendeurdag op zondag 16 juni?

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten ‘Impuls’ maakt het  
mogelijk dat kinderen, jongeren en volwassenen met welke  
beperking dan ook, kunnen genieten van paardensport.

Wil je kennis komen maken met onze stichting? Ben je benieuwd  
of paardrijden ook voor jou(w kind) mogelijk is? Lijkt het je leuk  

om vrijwilliger te worden? Kom dan zeker langs op onze 
opendeurdag op zondag 16 juni van 13 tot 17 uur  

op onze locatie aan de Nispenseweg 90 in Nispen.

Op deze dag kunnen de kinderen allerlei  
oud-Hollandse spelletjes spelen en met onze  

pony’s knuffelen. U kunt zelfgemaakte  
Impuls-artikelen kopen en tweedehands 

paardenspullen. Tot ziens op 16 juni!



Gezondheidscoach 
Ingrid Swaanen
Lelieberg 2, Roosendaal
06 22 50 49 15
www.bellezavitaal.nl

Voel je (weer) Vitaal met de 
Gezondheidscoach.

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 snel een afspraak.

vanaf
€14,99

Nieuwe muur-, deur- en 
raamstickers. 

Nieuwe producten!
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Je kast hangt vol en toch heb je niks om 
aan te trekken. Combinaties maken is niet 
je sterkste kant dus pak je uit gemak steeds 
hetzelfde. Ik help je met dit probleem. 
Met een figuuranalyse kijken we welke 
kleding(stijl) het beste bij jou past.

Daarnaast kan ik doormiddel van een persoonlijke 
kleuranalyse kijken met welke kleuren jij er het 
meest stralend uit kan zien.

Ik maak een overzicht speciaal voor jou waardoor 
het makkelijker wordt om zelf aan de slag te gaan 
en zul je niet snel met miskopen thuis komen.

Ook start ik binnenkort met de workshop 
Stijl & Kleur. Hou daarvoor mijn Facebookpagina 
en/of Instagram in de gaten.

  Dressed Up By Lisan

DE ZON GAAT WEER SCHIJNEN,
JIJ TOCH OOK?!

06 14 42 02 77  |  www.bylisan.nl
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Marc maakt het voor je!
Heijnen Metsel- en tegelwerken verzorgt al het 
tegelwerk in huis. En ook voor metselwerk, 
stucwerkzaamheden en klein timmerwerk kun je 
bij Marc Heijnen terecht.

Heijnen Metsel- en tegelwerken | Eksterdonk 13, Sint-Willebrord | 06 46036386 |  Heijnen metsel-en tegelwerk

Een reikende hand bieden

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

Toereiki
biedt nu naast de

Reiki I, II en III opleidingen ook de 
gecertificeerde Rapid Psychic 

Healing opleidingen
(practitioner, master

en trainer).

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  

Toereiki begon 7 jaar geleden met reiki-behandelingen en individuele cursussen. Doordat Francine 
de 3-jarige opleiding Mediumschap & Psychologie en diverse trainingen heeft voltooid, is Toereiki 
doorgegroeid tot Centrum Spirituele Opleidingen. In 2019 heeft Francine dan ook een eigen, 
nieuwe opleiding ontwikkeld: Rapid Psychic Healing. 

Francine vindt het belangrijk Toereiki te onderscheiden in de markt. Door Rapid Psychic Healing 
toe te passen, komt ze al snel tot de kern van het probleem en pakt ze het probleem 
gelijk aan. Zo is een eerste consult bij Francine geen “intake”gesprek, want ze 

biedt meteen al resultaat. Je kunt Francine bellen op
06 43560526 voor informatie of een afspraak.

Francinevan Yperen
 

Molenstraat 84 Zundert
06 33684643
info@2ndlifeatingrid.nl
www.2ndlifeatingrid.nl

2nd Life@Ingrid... 
een winkel met een verhaal
Een duidelijke missie… dat heeft Ingrid van 
2nd Life@Ingrid met haar winkel in Zundert.

2nd hands merkkleding voor dames, heren en kinderen met accessoires
Goed voor het milieu en voor je portemonnee, ieder 2nd hands kledingstuk dat je 
koopt bespaart 10kg Co2 uit. 

Fairtrade (wereldwinkel producten)
Ieder mens op onze planeet verdient een eerlijk loon en goede 
arbeidsomstandigheden.

Handmade producten gemaakt door mensen met een beperking
Superleuke artikelen gemaakt met hart en ziel door mensen uit onze eigen 
omgeving.

Recycle/brocante 
Artikelen die gemaakt worden van afval of opgeknapt 
worden tot een mooi meubelstuk. Dit draagt bij aan 
een eerlijke en schone wereld.

Openingstijden
wo t/m za        10-17 uur

Volg ons op  en  voor 
extra openingstijden!
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Zicht-in-Zicht | Brugstraat 13-A, Roosendaal 
0165-544690 / 06-13421590

 www.roosvanhetwater.nl

� Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen 
  kracht?

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

Star Nails by Jeannette   |   06 - 188  032 72

BR
UISENDE ACTIE€3,- 

KORTING*Bij je 10 e behandelin

g

IBX KUUR

IBX kuur met Dadi'Oil
Mooie eigen nagels 
Herstelt zwakke nagels van binnen.

IBX Boost
Gladde & stevige nagels

Ook verkrijgbaar
Dadi lotion & scrub
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Workshop vlechten voor beginners.
privé workshop € 25,-
Vanaf 2 personen € 20,- pp

Salon 20 | Astrid van Kooten | Barietdijk 20, Roosendaal 

06  250 55 775 | www.salon20roosendaal.com

Salon 20

Florisdonk 4, Roosendaal - 06 502 688 29
abella29@hotmail.com - www.logeerhuis-de-regenboog.nl

WAWAW
AR EEN MENS IN ALLE KLEUREN KAN GROEIEN

JEUGD, VOLWASSENEN EN OUDERENZORG

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Papa
Mijn superheld
zonder cape!
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Als koken al je hele leven je grootste passie is, hoe geweldig is het dan als je 
daar je dagelijkse werk van kunt maken?! Dat is precies wat Marjan Hoogendijk, 
eigenaresse van cateringbedrijf ’t Gevulde Buikje deed.

Het begin
“Mijn werk is eigenlijk een uit de hand gelopen 
hobby”, begint Marjan haar verhaal. “Al jaren verzorgde 
ik voor vrienden, familie, collega’s en verenigingen 
feesten, recepties, buffetten en barbecues. Kennelijk 
was dat telkens zo’n succes dat steeds meer mensen 
zeiden dat ik daar echt meer mee moest gaan doen. 
Heel spannend, maar anderhalf jaar geleden heb ik dan 
ook daadwerkelijk die stap gezet en ben voor mijzelf 
begonnen met mijn eigen cateringbedrijf. En ik heb er 
nog geen seconde spijt van gehad.”

Zien doet eten
“’t Gevulde Buikje biedt diverse mogelijkheden voor 
catering in Hoeven en omgeving; van een klein 

gezelschap van vier personen tot grote groepen, zowel 
zakelijk als particulier, iedereen kan bij ons terecht. 
Voor elke klant leveren wij maatwerk aangezien wij 
ons aanbod geheel afstemmen op diens wensen. Of 
het nu gaat om salades, een koud en/of warm buffet, 
hapjesschotels of onze speciale thema-barbecues, in 
overleg is vrijwel alles mogelijk.” Alles wat uit de 
professionele horecakeuken van ’t Gevulde Buikje 
komt, is met zorg bereid op basis van verse 
ingrediënten. “En ook de presentatie krijgt bij ons heel 
veel aandacht. Zien doet immers eten, vandaar dat ik 
wil dat alles er perfect uitziet.”

ingrediënten. “En ook de presentatie krijgt bij ons heel 

Voor een           buikjegevuld
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“Eet
    smakelijk!”

’t Gevulde Buikje  |  Eigenaar: Marjan Hoogendijk
President van Rijenlaan 79, Hoeven  |  06-29517923  |  www.hetgevuldebuikje.nl

BRUISENDE/ZAKEN

President van Rijenlaan 79, Hoeven  | 

Voor onbezorgde en 
smaakvolle BBQ's 

en buffetten kijk opwww.hetgevuldebuikje.nl

Voor een           buikjegevuld
Barbeque Thema's
Onze ‘thema BBQ’s zijn erg speciaal.
Als u eens iets heel anders wilt dan een traditionele 
BBQ,bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij bieden thema BBQ’s met heerlijke gerechten uit 
diverse landen en werelddelen.
Producten en recepten, volledig afgestemd op het land 
van herkomst. U wordt hierin door ons begeleid met een 
handleiding voor de verdere bereiding.
Én uiteraard verzorgen wij ook BBQ's op locatie!



Geen zin om lang in de keuken te staan, maar wil je toch een voedzaam en lekker gerecht 
op tafel zetten? Dan zijn deze eenvoudige recepten zeker een aanrader. Smullen maar. 

Met enkele (plastic) 
tijdschriftenhouders 

op z'n kant, 
creëer je snel en 
makkelijk meer 
bergruimte in je 

(koel)kast.

Met een 
DOORGESNEDEN 

UI schrob je 
aangebrande 
voedselresten 

eenvoudig van een 
heet bbq-rooster.

Altijd VERSE 
KRUIDEN in huis? 
Vries ze met water, 
olie of afgekoelde 
bouillon in een 

ijsklontjes-
bakje in.

Als je RESTJES WIJN 
over hebt, kun je deze 
in het ijsklontjesbakje 
van je vriezer gieten, 

zodat je ze later 
in sauzen 

kunt gebruiken.

saladeKip ketjap

Meng de ingrediënten voor de 
marinade door elkaar. Bewaar 
een paar eetlepels en meng de 
rest met de kip (of vega stukjes) 
en laat een kwartier marineren. 
Kook de sperziebonen gaar, 
snijd de komkommer in plakjes 
en de wortels in reepjes. Bak de 
kip in een pan met een beetje 
olie of margarine. Meng de sla 
met de wortel, komkommer en 
sperziebonen. Verdeel de 
gebakken kip hierover. Bestrooi 
met de cashewnoten en de 
bosui en besprenkel met wat 
overgebleven marinade.

INGREDIËNTEN
160 gr kip of 

vegetarische stukjes
200 gr sperziebonen

½ komkommer
200 gr geschrapte 

worteltjes
olie of margarine 
om in te bakken

1 zakje sla
handje grofgehakte,

ongezouten cashewnoten
2 in ringetjes

gesneden bosui

AZIATISCHE
MARINADE

    1 eetl honing
1 eetl gember-

siroop
2 eetl ketjap manis

2 eetl sesamolie
1 eetl citroensap

snufje chilivlokken

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

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

hb o N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS
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Geen zin om lang in de keuken te staan, maar wil je toch een voedzaam en lekker gerecht 
op tafel zetten? Dan zijn deze eenvoudige recepten zeker een aanrader. Smullen maar. 

Met enkele (plastic) 
tijdschriftenhouders 

op z'n kant, 
creëer je snel en 
makkelijk meer 
bergruimte in je 

(koel)kast.

Met een 
DOORGESNEDEN 

UI schrob je 
aangebrande 
voedselresten 

eenvoudig van een 
heet bbq-rooster.

Altijd VERSE 
KRUIDEN in huis? 
Vries ze met water, 
olie of afgekoelde 
bouillon in een 

ijsklontjes-
bakje in.

Als je RESTJES WIJN 
over hebt, kun je deze 
in het ijsklontjesbakje 
van je vriezer gieten, 

zodat je ze later 
in sauzen 

kunt gebruiken.

saladeKip ketjap

Meng de ingrediënten voor de 
marinade door elkaar. Bewaar 
een paar eetlepels en meng de 
rest met de kip (of vega stukjes) 
en laat een kwartier marineren. 
Kook de sperziebonen gaar, 
snijd de komkommer in plakjes 
en de wortels in reepjes. Bak de 
kip in een pan met een beetje 
olie of margarine. Meng de sla 
met de wortel, komkommer en 
sperziebonen. Verdeel de 
gebakken kip hierover. Bestrooi 
met de cashewnoten en de 
bosui en besprenkel met wat 
overgebleven marinade.

INGREDIËNTEN
160 gr kip of 

vegetarische stukjes
200 gr sperziebonen

½ komkommer
200 gr geschrapte 

worteltjes
olie of margarine 
om in te bakken

1 zakje sla
handje grofgehakte,

ongezouten cashewnoten
2 in ringetjes

gesneden bosui

AZIATISCHE
MARINADE

    1 eetl honing
1 eetl gember-

siroop
2 eetl ketjap manis

2 eetl sesamolie
1 eetl citroensap

snufje chilivlokken

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

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

hb o N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN
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Mail je antwoord naar:
info@escaperoosendaal.nl

Onder de inzenders van de juiste code verloten
we een escaperoomspel voor 3 personen.

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Chocola
Wat de vraag ook is... 

het antwoord
is altijd
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Cadeaubonnen
Luxe scheer-

artikelen
Baardproducten 
En veel meer...

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

Zoek je gave scheerspullen?  Of echt een origineel cadeautje?

4 WOMEN
for men  
only!

* TEGOEDBONNEN OOK BESCHIKBAAR

Bijvoorbeeld voor Vaderdag?




