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BOEK ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL

ELKE DONDERDAG 
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR 

BREDA

PARTY BINGO 
ARRANGEMENT VOOR € 19,50

VRIJ ENTREE, DRANKJES, BINGOBOEKJE, 
BINGOMARKER & KORTINGSVOUCHER

HC_BRE_PARTY-BINGO_IS_ADV-MAGAZINE_162x162_v4.indd   1 29/05/2019   16:34

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.”

06 576 981 74
Vijfhuizenberg 151 Roosendaal

www.nekz.nl
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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.

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

SPECIALISTEN VOOR NEK- EN HOOFDPIJN

IN 2019 
KOSTELOOS 

EN VRIJBLIJVEND 
ONDERZOEK EN 

ADVIES
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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

Inhoud
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Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Nekz en Jobster, die ook deze maand vol 
enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze zomer 
gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine te 
kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het zonnetje 
of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Breda Bruist en Bergen op Zoom Bruist.
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STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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Restaurant Rascasse

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

Culinair lunchen
Restaurant Rascasse ligt 

midden in de groene omgeving 

van Kapellen.

Dit bijzondere restaurant is zeer 

toegankelijk. Ze slagen erin 

om gastronomie en verfi jning 

te combineren tot een totaal- 

beleving in een ongedwongen 

sfeer. Bij mooi weer kan je ook 

lunchen op het gezellige terras.

Je kunt er genieten van een 

2-gangen lunch met koffi e 

(€ 34,50) en een 3- of 4-gangen 

weekmenu (€ 50 - € 62,50)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.”

LR Health & Beauty Roosendaal
Heilig Hartplein 28 Roosendaal

0165-328367
06-22831987

lrroosendaal@gmail.com
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 natuur
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream 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

Zomer!

WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!
De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 

combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.com
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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

Winnaar leukste kapsalon van Roosendaal Incl. gold award

4 WOMEN
for men  
only!

Bedankt voor het stemmen en alle fantastische, lieve, hartverwarmende reacties!

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

9,5
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Bruintje

Hij werd geboren als een bruin veulentje en kreeg dan ook de toepasselijke 
naam Bruintje. Na een aantal jaren bleek Bruintje een schimmeltje te zijn: 
hij werd steeds minder bruin. Op zijn twintigste was hij spierwit, maar zijn 
naam bleef Bruintje. Iedereen was daar zo aan gewend. 

Dierencrematorium Majesta Jori 
Roosendaal regelt voor u de crematie

van uw paard of pony. 

Toen hij drie jaar oud was, werd Bruintje gekocht door een 
manege-eigenaar die de pony 24 jaar lang inzette voor rijlessen aan 
kinderen. Toen hij 27 was, vond de manegehouder dat Bruintje lang 
en hard genoeg had gewerkt. Wij mochten hem kopen voor onze 
kinderen, om af en toe nog een ritje op te maken. Maar we moesten 
wel beloven dat hij tot zijn dood bij ons mocht blijven. 

Bruintje heeft erg genoten van zijn pensioen. Hij was maar klein, 
1,35 m, maar hij was de baas over al onze grote paarden. Af en toe 
een ritje of een sprongetje maken vond hij nog steeds erg leuk. Hij 
was ook heel slim en eigenwijs. Kende allerlei trucjes om aan de 
kinderen te ontsnappen: poeperdepoep naar het weiland! Glipte 
heel sneaky de stal uit tijdens het mesten om zijn hoofd in de 
voerton te stoppen. Maar hij was zo lief en zo betrouwbaar! Je kon 
niet boos worden op hem.

Toen de kinderen te groot werden voor hem, was Bruin 32. Toen 
mocht hij écht met pensioen. Hij deelde zijn stal met een geit en 
een schaap. Een witte drie-eenheid. Ging nog één keer terug naar 
de manege, voor het 25-jarig jubileum van de instructrice. Allemaal 
moeders van kinderen om hem heen, die helemaal ontroerd waren. 
“O, is het echt Bruintje? Op hem heb ik zelf nog leren rijden!”  

Bruintje is bijna 42 geworden. Hij werd steeds magerder, kreeg 
lange haren. Maar hij bleef levendig, gek op eten. Mankeerde ook 
nooit wat! Toen kreeg hij een hersenbloeding en moesten wij hem 
laten inslapen. Voor ons was het een afscheid van een tijdperk. 
Bruintje is gecremeerd in het paardencrematorium in Rotterdam. 
Dat had hij verdiend.

COLUMN/MAJESTA

Bruintje

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

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

Pedicure Nicky

Ambulante pedicurepraktijk in de gemeente Woensdrecht.

Praktijkadres: 
De Stok 12, Roosendaal

06-57542518
pedicurenicky@gmail.com

Riviera Hairstyles  |  Kalsdonksestraat 89, Roosendaal  |  088 - 557 38 36  |  www.rivierahairstyles.nl  |   

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

RivieraHairstyles
HAARWERKSPECIALIST

WIJ ZIJN ER VOOR U 
Vanaf 1 augustus kunt u bij ons terecht voor het aanmeten van een haarwerk of haardeel. 
Mocht u onverhoopt door ziekte, maagverkleining of een andere vorm dunner wordend 
haar krijgen of te maken krijgen met haarverlies dan zijn we er voor u. 

Ook behandelen wij diverse hoofdhuid problemen met de professionele producten van 
Mediceuticals. U krijgt gratis advies en kunt de behandeling ook eventueel thuis doen. 

Voor informatie kunt u terecht op onze website: www.rivierahairstyles.nl

Like ons op 
www.facebook.com/RoosendaalBruist
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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

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

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 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

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

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

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 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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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.

Eerlijk is heerlijk  |  Molenstraat 23, Roosendaal. 
Meer info: 0165-329431  |  www.eerlijkisheerlijk.net  | info@eerlijkisheerlijk.net  |  loveeerlijkisheerlijk

Ook kun je bij Eerlijk is Heerlijk reserveren voor  een verjaardag, vergadering of private dining. 
Onze openingstijden: Di t/m Za 11:00u - 17:00u. Ik hoop U snel te mogen ontvangen!

Kom je deze zomer lekker genieten op het terras van Eerlijk is Heerlijk?
We hebben een heerlijk bakje koffie of thee met gebak en natuurlijk eerlijke heerlijke lunchgerechten. 



BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

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

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

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

FINAL.indd   2 30/04/2019   19:33
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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

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



Te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: I
ng

rid
 B

ur
ge

r f
or

 c
ol

or
st

or
ie

s.
nl

Festival
5

4

2

1

3

7

1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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COLUMN/IVANKA & LIAN

Een massage kan klachten zoals bijvoorbeeld rugpijn, stijve spieren en 
stress tegengaan, zorgt voor een betere doorbloeding en stimuleert de 
aanvoer van zuurstofrijk bloed en de afvoer van afvalstoffen. 

Bij de HOTSTONE MASSAGE wordt je met handen en hete basaltstenen 
gemasseerd. Dit zorgt voor een diepere ontspanning en een betere 
doorstroming van bloed en lymfe. Door de massage in combinatie met de 
warmte worden eventuele blokkades in het 
spierweefsel gemakkelijker opgelost. De warmte 
zorgt dat de spieren ontspannen en ook de 
circulatie van het zenuwstelsel wordt 
gestimuleerd, wat kan leiden tot een optimale 
balans tussen lichaam en geest. Een hotstone massage is geschikt voor 
mensen met rugklachten, slechte circulatie, stress of depressie. Maar ook 
gewoon om heerlijk te ontspannen.

In de salon creëren we een rustige sfeer. Je geniet van een heerlijke 
ontspanningsmassage in een warme sfeervolle ruimte met rustige, 
ontspannende muziek. Je droomt even heerlijk weg.

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

Een ontspanningsmassage is er op gericht om de algehele 
ontspanning van lichaam, geest en spieren te bevorderen.

“JE DROOMT EVEN
  HEERLIJK WEG”

  Lichaams-
      massage: 
ontspanningsmassage 
      en hotstone

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.

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

Ingrid Kieft maakt hand-
gemaakte 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.

Iets te vieren?

Unieke
taarten

geheel naar 
jouw wens
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The art
of outdoor

cooking

KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
B-2910 Essen (Wildert)
0165 788 120 | info@kachelservice.nl

WWW.KACHELSERVICE.NL

LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE. In de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuid
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Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |   TKapsalonbijzoeenmaxime

BEACH HAIR DO CARE!
Nood aan een 
betrouwbare kapper? 
Een nieuwe coupe 
of speciale haarstyling? 

Wij verwelkomen zowel 
dames en heren als 
kinderen. U kunt bij 
ons terecht voor leuke 
opsteekkapsels met een 
touch of glitter of color.  
En wat dacht u van een 
leuke cadeaubon?

Zoë en Maxime

TRAVELSIZE PRODUCTEN
voor uv bescherming en om chloor uit je haar te wassen.
Koop een zonneproductje en kies een strandtas 
Daarnaast kunt u bij sommige producten zelfs 
kans maken op een reis!

We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. 

Op donderdag kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

Interesse? Contacteer ons dan vandaag nog om uw kappersbezoek in te plannen! 
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Dorpsstraat 35A, Oud-Gastel  | 06-25524165

Honden- en kattentrimsalon 
Natasja 

www.hondentrimsalon-natasja.nl

Vanwege uitbreiding 
hebben wij weer plaats 
voor nieuwe klanten. 

U kunt vrijblijvend contact 
opnemen of loop gezellig 

even binnen.

Maak kans op een:

Massage t.w.v.

€ 50,-

06 2707 5534
Cinnaberdijk 88, Roosendaal

Frida’s Massage & Healing praktijk

Frida’s healing/massage praktijk

   Op zoek naar 
een goede coach?

   Werken aan 
een gezonde leefstijl

Di-leefstijl  |  Etten-Leur
06 12411825  |  www.di-leefstijl.nl

Di-leefstijl  |  Etten-Leur
06 12411825  |  www.di-leefstijl.nl

Di-Leefstijl helpt je vooruit te 
kijken en biedt ondersteuning om 
je voedingspatroon te verbeteren 
als je af wilt vallen of gezonder 
wilt leven. 

Benieuwd hoe ik je kan helpen? 
Kijk eens op de website!

Het is belangrijk, als je blijvend 
af wilt vallen, inzicht te krijgen 
welke oorzaken bijgedragen 
hebben bij het ontstaan van het 
overgewicht. Daarnaast doelen 
stellen die binnen je vermogen 
liggen en de tijd nemen om 
eraan te werken.

Dimphie Coremans heeft al twintig jaar ervaring in het 
begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar een 
gezonde leefstijl.

Dimphie Coremans heeft al twintig jaar ervaring in het 
begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar een 
gezonde leefstijl.
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1906 1907
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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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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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  |  Eigenaar: Nico de Hoog
Kwekerssingel 10 Oudenbosch  |  06-83341897  |  www.hgsdienstverlening.nl

GLASBEWASSING & SCHOONMAAK

“Een schone omgeving is uw profi jt 
en onze specialiteit!”


