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Eigenaar: Linda Matijsen  |  Lage Donk 29, Etten-Leur  |  06-23872870  |  www.limattivo.nl

 Drie bedrijfstakken onder één dak
 DRIE BEDRIJFSTAKKEN 
 “Wat die drie bedrijfstakken dan precies 
zijn? Fotografi e, belevingstheater en als 
derde begeleid ik kinderen en 
volwassenen bij beelddenken, 
hoogsensitief zijn, ADHD of autisme en 
leerproblemen. En ook bij een burn-out, 
slaapproblemen en voor emotionele 
ondersteuning ben je welkom. Drie totaal 
verschillende dingen, maar dat maakt juist 
dat ik mijn werk zo leuk vind. En dat 
inmiddels alweer tien jaar!” 

 BELEVINGSTHEATER 
 “Wat fotografi e omvat, mag duidelijk zijn”, 
lacht Linda. “Dit doe ik zowel in mijn 
eigen studio als op locatie. De andere 
twee takken vragen misschien om wat 
meer toelichting.” Inderdaad, want wat is 
belevingstheater precies? “Kort gezegd 
activeer ik hiermee in de rol van Clown Li 
de zintuigen van mijn publiek op een 
interactieve, belevingsgerichte manier. 
Met mijn belevingstheater richt ik mij op 
drie doelgroepen: (zeer) ernstig 
verstandelijk gehandicapten, 

Een bezig bijtje, zo kun je Linda Matijsen 
wel noemen. Deze duizendpoot runt onder 
de noemer Limattivo niet één, maar eigenlijk 
drie ondernemingen. “En in deze drie 
ondernemingen ben ik zelf, als hoogsensitief 
persoon, de gemeenschappelijke deler.”

dementerende ouderen en jonge kinderen tot zes jaar. Doelgroepen voor wie het vaak 
lastig is om naar het theater te gaan en waarbij reguliere voorstellingen meestal niet 
aansluiten. Ik lever voor elke doelgroep maatwerk om de zintuigen echt te kunnen 
prikkelen.” 

 ZORGPROFESSIONAL 
 “De middelste van mijn drie kinderen is extreem hoog sensitief en 
beelddenkend. Daardoor kwamen we met hem terecht bij een ‘ik 
leer anders coach’ om ons hierin te begeleiden. Dit vond ik zo 
interessant dat ik zelf ook verschillende opleidingen ben gaan 
volgen. Daardoor kan ik nu als zorgprofessional met 
Limattivo ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden 
in hun gezamenlijke zoektocht naar het vinden van 
oplossingen voor de dingen waar zij tegenaan lopen. 
Ontzettend bijzonder om te mogen doen en zo ook 
andere ouders en kinderen te kunnen helpen.” 

 Drie bedrijfstakken onder één dak
BRUISENDE/ZAKEN

WIL JE MEER OVER MIJ EN MIJN VEELZIJDIGE ONDERNEMING WETEN? 
NEEM DAN EEN KIJKJE OP WWW.LIMATTIVO.NL
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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
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Puur & Landelijk Wonen en Eerlijk is 
Heerlijk wat hen zoal bezighoudt en biedt ook BiBi’s Beauty & Supplies 
een kijkje in de keuken. Kijk jij mee?

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.



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 

98



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.beJobster  |  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



 

Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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De zomervakantie is weer voorbij. Voor iemand in 
rouw is de zomervakantie, zeker de eerste jaren,  
een moeilijke tijd. Kun je je in de herfst en winter 
nog terugtrekken in je eigen cocon thuis met de 
gordijnen dicht, in de lente en zomer speelt alles 
zich buiten af. 

Zodra het mooi is verplaatst alles zich naar buiten 
en wordt je pijnlijk, jaloersmakend geconfronteerd 
met de wereld om je heen. Samen op een terras 
zitten, gaan wandelen of fietsen, de BBQ’s die 
je overal ruikt, vakantiefoto’s op Facebook. Alles 

COLUMN/LIESBETH VAN MERRIENBOER

draait door alleen niet bij jou. De zomervakantie is 
nooit meer zoals hij ooit was zonder jouw maatje 
om al die dingen samen mee te doen.
Een paar zomers verder kan ik met een glimlach 
terug denken aan onze bijzondere motorvakanties. 
De kledingstukken die mij herinneren heb ik 
verwerkt in mooi tastbare herinneringen, zoals 
een kussen en een knuffel. Zodra ik deze zie ga 
ik weer terug in de tijd en denk aan de mooie 
vakanties samen.
Het mooiste aan herinneringen is dat niemand ze 
van je af kan nemen.

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

Een zomer in rouw

1514



DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.06 462 368 55  |  WWW.ANITABOSKER.NL

ANITA BOSKER FOTOGRAFIE

Workshops Basis Fotografie

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

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

KNB Security Services
Uw beveiligingspartner in de regio

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

Openingstijden: Di, Do en Vr: 9.00 tot 17.00 uur. Wo en Za: 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
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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.
1918



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

Word een echte prof!
dankzij

Wil jij op de hoogte gehouden 
worden? Schrijf je dan in voor de 

nieuwsbrief via de website.

Natuurlijke ingrediënten 
irriteren de huid niet en 

veroorzaken geen 
allergieën. Candying is de 

vernieuwde manier van 
body sugaring. Ontharen 

met xylitolpasta’s van 
Scandinavian Skin Candy 

is makkelijker dan het 
traditionele sugaring. 

Wil jij meer inkomen 
genereren in je salon 
of van die plakkende 

hars af? Schrijf je dan 
in voor een cursus! 

Skin Candy werkt met natuurlijke producten. Het kleeft 
ook niet aan levende huidcellen waardoor er minder 
tot geen roodheid ontstaat en de behandeling minder 
pijnlijk is in vergelijking tot harsen. Het bevat geen 
conserveringsmiddelen of andere toevoegingen.

Makkelijke techniek 
De techniek van de ontharing met Skin Candy is eenvoudig 
aan te leren en minder belastbaar voor je gewrichten. 
Er wordt gewerkt met de bovenarmspieren en niet met de 
duim en pols, zoals bij andere merken het geval is.

Met een breed aanbod aan

beauty verwante producten 

in de groothandel!

Dag 1: How To Candy! Theorie en daarna de 
techniek oefenen op de benen. Zorg voor haar op 
je benen zodat we bij elkaar kunnen oefenen. 
€ 99,- excl btw.
 
Dag 2: Candy On! Techniek verbeteren op de 
benen en daarbij leer je ook candyen van bikinilijn, 
oksels en gezicht inclusief wenkbrauwen. 
€ 99,- + startpakket € 220,- excl btw.

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 scholings-
partner 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 lijkt!
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BINNEN/BUITEN

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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

DPoes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat 
had haar in de stal geboren laten worden. 
Een week later lag moederpoes dood langs de 
weg. Kleine rode Poes heb ik met een fl esje 
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen 
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en 
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen, 
hing in de gordijnen, klom in de bank.  

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven 
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het 
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek: 
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol 
trots haar drie jonkies, die ze in de mand tussen de schone 
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken 
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging 
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters 
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn 
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee 
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de 
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is 
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar 
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.

COLUMN/MAJESTA

Belder 26, Roosendaal  |  0165 - 567 168 
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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Eriks staal is specialist in maatwerk producten voor 

particulieren, verenigingen en bedrijven. Wij zijn 

creatief en oplossingsgericht en met onze ervaring en 

vakkundigheid bieden we kwaliteit in zowel indoor 

als outdoor meubilair en verlichting. Al onze 

producten zijn handgemaakt en uniek. We gebruiken 

sterke materialen met een kwalitatief hoog niveau.

MAATWERK 
STAALPRODUCTEN

ERIKS STAAL 
Pagnevaartweg 32, Oudenbosch
info@eriksstaal.nl  |  www.eriksstaal.nl 
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2 jaar geleden startte ik mijn eigen lunchroom Eerlijk 

is Heerlijk. Gestart vanuit passie voor lekker eten, 

gastvrijheid en comfort. Gelukkig is deze formule een 

succes gebleken. U kunt bij Eerlijk is Heerlijk gezellig 

en heerlijk lunchen, ko�ie drinken, vergaderen en op 

afspraak een private dining organiseren.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig 

langs in mijn Eerlijk is Heerlijk aan de Molenstraat 23 

in Roosendaal en laat u verrassen!

Ook kunt u ons volgen op Facebook en een kijkje 

nemen op de website: www.eerlijkisheerlijk.net

Ik hoop u te mogen ontvangen in mijn Eerlijk is 

Heerlijk!

Lieve groetjes,

Annemarie Bergmans

Lieve lezers,

Vrijdag 1 september 2017 startte ik mijn 

lunchroom Eerlijk is Heerlijk. Dat is deze 

maand dus precies twee jaar geleden. 

Wat begon als een hobby werd mijn 

passie. Koken met verse ingrediënten 

en dan ook nog met een heerlijke 

smaakbeleving.  Na een aantal jaren 

oefenen op mijn mooie gezin, familie 

en vrienden ben ik 1 september 2017 

begonnen aan mijn avontuur.

Eerlijk is Heerlijk  |  Molenstraat 23, Roosendaal  |  Open: di t/m za van 11u t/m 17u

0165-329431  |  info@eerlijkisheerlijk.net  |  Facebook: Eerlijk is Heerlijk

www.eerlijkisheerlijk.net

LEKKER LUNCHEN 
IN EEN MOOIE 

RELAXTE HUISKAMERSFEER

Weer een  geweldig jaar!
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11
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NIEUW! GRATIS 
INLOOPSPREEKUUR SCHEIDEN
Hoe regel je een scheiding? En wat zijn de gevolgen voor 
onze woning en de hypotheek?

COLUMN/F&V MEDIATION

Als je besloten hebt om te gaan scheiden, moet er veel 
geregeld worden én wil je snel weten waar je aan toe 
bent. Daarom zijn F&V Mediation en de Hypotheekshop 
Roosendaal een unieke samenwerking aangegaan. Vanaf 
dinsdag 3 september houden we iedere 1e dinsdagavond 
van de maand van 19.00 tot 21:00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Hier kun je met al je vragen terecht die 
te maken hebben met scheiden.

'‘De kracht van F&V Mediation is dat we mensen van A 
tot Z begeleiden bij alles wat er bij een scheiding komt 
kijken'’, aldus Frank Roelen, MfN-registermediator. ''Zo 
helpen we ouders bij het opstellen van een 
ouderschapsplan. Maar we bieden ook hulp bij alle 
andere zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld 
kinder- en partneralimentatie, pensioenverdeling én de 
fiscale aspecten van een scheiding. We begeleiden het 

gehele proces, schrijven het convenant en dienen het in 
bij de rechtbank''.

Bij de Hypotheekshop Roosendaal is Jeanette Fransen dé 
specialist op het gebied van hypotheken en scheiden. 
Door haar kennis en creativiteit weet ze snel wat er wel 
en niet mogelijk is m.b.t. de woonwensen en hypotheek 
na de scheiding.

Door de krachten te bundelen, kunnen we mensen 
snel en effectief begeleiden bij een scheiding.

F&V Mediation & De Hypotheekshop Roosendaal
Iedere 1e dinsdag van de maand van 19:00 – 21:00 uur
Laan van Limburg 12 Roosendaal
• www.fenv-mediation.nl 
• www.hypotheekshop.nl/roosendaalroselaar  

085 0657420  |  info@fenv-mediation.nl  |  www.fenv-mediation.nl

Sinds 2005 ben ik werkzaam als pedicure, inmiddels in het bezit van het 
rijkserkende MBO 4 diploma Medisch Pedicure, met specialisaties 
oncologisch en geriatrisch voetzorgverlener en Medisch Sportpedicure.

Medische pedicure betekent 
dat wij onze studie tot 
betrekking van ons vak 
hebben uitgebreid qua 
kennis en behandelings-
mogelijkheden. Als medisch 
pedicure weet je veel over 
systeemziekten, 
pathologische aandoeningen, 
voetonderzoek, voetstand, 
schoenadvies, ortheses, nagelcorrectie en nagelregulatie.

Sinds 2010 is onze praktijk gevestigd in gezondheidcentrum Kalsdonk 
(voormalige Heilig Hartkerk). We hebben in deze periode veel trouwe cliënten 
mogen ontvangen voor een pedicurebehandeling en een professioneel netwerk 
van Medisch Pedicures, podologen en podotherapeuten om ons heen 
verzameld om u nog beter van dienst te zijn in de toekomst. Als Pedicure 
Praktijk Roosendaal werken we zeer intensief samen met Podotherapiepraktijk. 
Een stap vooruit.

Voeten verdienen uw aandacht!
Maak nu een afspraak en wij stellen graag 
samen met u een persoonlijk behandelplan op!

Claudia Matthijssen-Willemen

MEDISCH PEDICURE
COLUMN/CLAUDIA

Heilig Hartplein 28 Roosendaal
0165-328367

info@pedicurepraktijkroosendaal.nl
www.pedicurepraktijkroosendaal.nl

SPECIALISATIES
pedicure  |  medisch pedicure
reumatische voet
spastische voet
oudere/geriatrische voet
oncologische voet
diabetische voet  |  risico voet
druk vrij technieken
ingroeiende nagels
schimmeldiagnostiek
orthese/prothesetechniek
nagelbeugel  |  nagelprothese
wratbehandeling  |  sportpedicure

Pedicure
Praktijk

Roosendaal
Wel of geenrisicovoet...

Iedereen heeft goede voetzorg nodig!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

COLUMN/CHRISTIEN VAN DIJK

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

De      Begeleidingscoach

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

Stel, je kunt kiezen: jezelf geweldig voelen met een grote lach op je 
gezicht of vermoeid je dagen doorkomen met een ‘net niet’-gevoel. 

Je goed voelen zit in je. 
Ook bij jou!

Of erger nog: met een gevoel alsof er over alles een donkere deken heen ligt. Dan weet je wel wat je kiest 
toch? Toch kiezen veel mensen om allerlei redenen (onbewust) niet voor dat goede gevoel. Durf jij er wel 
voor te kiezen en denk je dat het allemaal nog net wat leuker kan? Dan helpt aura healen je op weg.
 
Aura healing? Wat is dat?
Je geest bestaat uit meerdere chakra’s. Een soort energiepunten die aan 
bepaalde plekken in je lichaam zijn verbonden. Als één of meerdere chakra’s uit 
balans zijn, uit zich dit in fysieke en/of mentale klachten. Denk aan darm- of 
rugklachten, niet lekker in je vel zitten of depressieve gevoelens. Met aura healen 
herstellen we deze energiepunten en zorgen we dat jij je weer lekker voelt.

Een van mijn cliënten zei er het volgende over:
“Een vriendin zei dat ik naar Christien moest gaan. Ze was zelf erg enthousiast 
over het traject en de professionele werkwijze. Inmiddels heb ik een paar sessies 
gehad en ben ik net zo enthousiast! Na elke sessie voel ik me beter, met meer 
zelfvertrouwen. En door de gekregen oefeningen kan ik zelf direct actie 
ondernemen als dat nodig is. Eindelijk kan ik dingen uit het verleden loslaten, 
herken ik mezelf weer en zie ik de toekomst een stuk zonniger!”
 
Nieuwsgierig geworden en klaar om voor jezelf te kiezen? 
Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. 
Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Van hobby naar werk
“Ik geniet elke dag dat ik hier aan het werk ben”, vertelt 
eigenaresse Danielle Doomen. “Zelf houd ik ontzettend 
van de landelijke stijl en ik was ook thuis altijd al bezig 
met het maken van kransen en toeven. Heerlijk dat ik nu 
van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken.”

Aanbod
In de winkel die afgelopen mei zijn deuren opende 
kun je terecht voor een breed aanbod aan landelijke 
woonaccessoires en groendecoratie. “Van mooie potten 
en schalen tot kaarsen en kandelaars en alles ertussenin, 
iedereen vindt hier ongetwijfeld wel iets naar zijn of haar 
wens. Als cadeautje voor iemand anders, of gewoon 
voor jezelf. Daarnaast verkoop ik ook kransen en toeven 
waarvan het overgrote deel door mij zelf is gemaakt. 
Ontzettend leuk om daarmee je huis aan te kleden.”

Voor iedereen
Danielle benadrukt dat ze ook echt voor ieder wat  
wils heeft. “Ik wilde per se een winkel voor iedereen.  
De prijzen zijn daarom bewust heel scherp. Ik gun  
ook de mensen met een wat kleinere portemonnee  
een landelijke inrichting.” Daarnaast vindt Danielle  
het belangrijk dat de klant bij haar ook echt koning is. 

shoppenLandelijk

Eigenaresse: Danielle Doomen  |  Pastoor van Breugelstraat 68A, Bosschenhoofd  |  06-38630487  |   Puur-Landelijk-wonen

Op zoek naar mooie landelijke woonaccessoires of  
groendecoratie? Loop dan zeker eens binnen bij  
Puur & Landelijk Wonen in Bosschenhoofd. Kans is  
groot dat je niet met lege handen naar huis gaat...

PUUR & LANDELIJK

“Die staat bij mij dan ook 
voorop en ik doe er alles aan 
om iedereen weer tevreden 
en blij de deur uit te laten 
gaan.”

Workshops
Danielle is ontzettend trots 
op wat ze nu al met haar 
winkel heeft neergezet, maar 
plannen voor de toekomst 
heeft de onderneemster nog 
genoeg. “Zo wil ik hier op 
den duur ook workshops 
gaan verzorgen om mensen 
te leren zelf kransen en 
toeven te maken. Gewoon 
een gezellige avond voor 
iedereen die dit leuk vindt 
om te leren.”

Voor elk  
budget iets 

bijzonders...  
Dus kom  

langs!

BRUISENDE/ZAKEN
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Feestmarkt 
zondag 29/9/19

Feestprogramma:

9.00u: 
feestelijke opening door dhr. Burgemeester Van Mechelen

10.00u: 
Grote ‘Roger Verbist-Prijs’ voor het mooiste huisdier

11.00u: 
Grote ‘Steppa-Prijs’ voor de raarste pompoenvorm 

12.00u: 
Prijsuitreiking van de 2 wedstrijden

35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF

Feestmarkt 
zondag 29/9/19

Feestprogramma:

9.00u: 
feestelijke opening door dhr. Burgemeester Van Mechelen

10.00u: 
Grote ‘Roger Verbist-Prijs’ voor het mooiste huisdier

11.00u: 
Grote ‘Steppa-Prijs’ voor de raarste pompoenvorm 

12.00u: 
Prijsuitreiking van de 2 wedstrijden

35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF

MOBIELE
KINDER-

BOERDERIJ

EZELRITJES
voor de 
kleintjes

SPRING
KASTEEL

clown
ballonplooien

grime

AMBACHTELIJKE 
SMID

met messenslijperij
live aan het werk

GEZELLIGE
ORGELMUZIEK

bij het terras
met zomerbar!

LOTENVERKOOP
ter ondersteuning van

onze activiteiten
-

ritje met echte
unieke Ferrari

te winnen

Café Starrenhof Kapelsestraat 59, Kapellen

Voeten 
verdienen deskundige   
            aandacht 

COLUMN/IVANKA & LIAN

De meeste mensen zijn bekend met de basisbehandeling van een pedicure. 
Wij letten tijdens de behandelingen op alle aspecten van de voet die kunnen 
leiden tot doorverwijzing naar een huisarts of therapeut.

De voet van een diabetespatiënt is extra kwetsbaar door verminderde 
bloedsomloop in benen en voeten. Het gevoel in de voeten kan verminderen 
of uitvallen en de stand van de voeten kan 
veranderen. Diabetespatiënten kunnen beter 
niet zelf kloven, eelt, likdoorns, blaren, wondjes 
en verkleuringen behandelen. Een regelmatig 
bezoek aan de pedicure is zeker aanbevolen.

De reumatische voet is extra gevoelig voor ontstekingen, slijtage en 
stand veranderingen. Door beperkte bewegingsmogelijkheden of in de 
verdrukking komen van de tenen kunnen de nagels verkleuren, verdikken, 
verdunnen of brokkelig worden. 

Ook voor sporters die last hebben van schimmelnagels is een bezoek aan de 
pedicure de oplossing voor jeuk, branderige voeten en andere ongemakken.

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

Voeten moeten je tenslotte je hele leven brengen waar je wilt 
zijn en het liefst zonder pijn. Een bezoek aan een salon met 
een goed opgeleide pedicure kan je voeten de juiste 
aandacht bieden.

“WIJ ZIJN GESPECIALISEERD 
IN DE REUMATISCHE

EN DIABETISCHE VOET”

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.
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The place to be voor: 
Fotoshoots – Bedrijven – Kook Expériences – Wandel 
Expériences – Photo Expériences – Culinair verblijf – 
Adventure – Fun – Natuur- Streekproducten… 
Contacteer ons met jouw wensen en wij zorgen voor 
een onbezorgd team event!

Barry en Rolf
Aisne 17, 6941 Durbuy
0032 (0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be

Ervaar een Teambuilding op 
maat in de Ardennen!

Beleef de Ardennen met al je 
zintuigen

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED

Stay at Work  | Turfhoofd 39 Oudenbosch 
0165 328 421  |  info@stayatwork.nl  |  www.stayatwork.nl 

Stay at Work is uw samenwerkingspartner op het gebied 
van oplossingen met betrekking tot arbeidsmobiliteit. 
Door deskundige begeleiding en heldere communicatie 
kunnen we re-integratie aanbieden bij ziekte, 
boventalligheid en onvrijwillig ontslag. We kunnen voor 
uw bedrijf personeel vinden bij vervanging en uitbreiding.

Interesse in een persoonlijk gesprek? 
Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.
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Onze ervaren monteurs komen bij u 
langs om uw constructie met zorg en 
passie op te bouwen. Wilt u liever zelf 
aan de slag? Dat kan. Garden LUX levert 
u exclusieve bouwpakketten voor 
zelfbouwers.

Kom vandaag nog inspiratie opdoen in 
ons ontzettend ruime toonpark, waar u 
geniet van tuinconstructies in de meest 
uiteenlopende stijlen en vormen. 
Bezichtig meer dan dertig modellen 
en maak uw keuze.

We adviseren u met plezier bij uw 
aankoop en garanderen u de perfecte 
balans tussen stijl, functionaliteit én 
budget. Kom vandaag nog bij ons 
langs voor uw gratis offerte 
of vraag meteen meer informatie 
aan. We bezorgen u gratis onze 
uitgebreide brochure.

Tot binnenkort,

Nick & Ann
Zaakvoerders Garden LUX

Alle maatwerk mogelijk!
Al sinds 1996 is 

Garden LUX uw expert 
in de vervaardiging 

van prachtige houten 
tuinconstructies. Vertrouw 
op ons vakmanschap voor 

de carport, blokhut, het 
tuinhuis en poolhouse van 
uw dromen. Perfect in lijn 
met de stijl van uw woning 

en opgetrokken uit de 
beste houtsoorten.

Kalmthoutsesteenweg 120A  |  2990 Wuustwezel  |  03 669 99 55  |  0475 21 16 82  |  info@gardenlux.be  |  www.gardenlux.be
Like ons op       www.facebook.com/gardenluxwuustwezel

mogelijk!

We zijn
dé specialist 

voor houten tuin-

constructies.

BRUISENDE/ZAKENGarden LUX, houten tuinconstructies
naar jouw smaak in de ruime regio rond Antwerpen

Like ons op       

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!”
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www.jawijwillentrouwen.nl

natuurlijkeAlleen 
producten voor je haar?

  Klaproos 20, Hoeven
06-46167315

debbyelstenhaarstudio
Voor openingstijden zie website

www.de-haarstudio.nl

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

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

jou en je haar de ruimte,
zonder dat je de 

hoofdprijs betaald.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie

44



vanaf
€14,99

Nieuwe muur-, deur- en 
raamstickers. 

Nieuwe producten!

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

Pedicure Nicky

Ambulante pedicurepraktijk in de gemeente Woensdrecht.

Praktijkadres: 
De Stok 12, Roosendaal

06-57542518
pedicurenicky@gmail.com

NIEUWE
KOZIJNEN?

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

Frida’s Massage & Healing praktijk 
06 2707 5534

Cinnaberdijk 88, Roosendaal
FB: Frida's healing/massage praktijk

    ontspanning
RUST

&

Klachten zoals, spanningen, moeheid, hoofdpijn en spierpijn, 
zijn allemaal signalen dat je behoefte hebt aan ontspanning. 
Je lichaam laten masseren kan een weldaad zijn voor lichaam & geest: 
pure luxe of noodzakelijk voor het functioneren van het lichaam. 
Maak eens een afspraak voor een ontspanningsmassage!
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Als de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Waarom niet dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

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

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de satésaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat taugé en gebakken uitjes er-
over. Snijd de rode peper in dunne ringen 
en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie satésaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr taugé

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden, waardoor je 
minder kans hebt op 

paarse tanden.

kipsate Couscous

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
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MSW4YOU  06 5153 7804  |  Massage Salon Wilgenroos  06 5199 1732    
www.wilgenroos.jimdo.com

Tot snel! 
Op een van onze nieuwe locaties!

Johan & Marleen

’t Gevulde Buikje  |  President van Rijenlaan 79, Hoeven  |  06-29517923  |  www.hetgevuldebuikje.nlwww.hetgevuldebuikje.nl

bestel ze bij

marjan!

prachtige koude & warme buffettenprachtige koude & warme buffetten
Ook naar eigen wens samengesteld

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

JOUW HOND OOK
PRACHTIG GEKNIPT?

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

Bij volle spaarkaart 10% korting!

Kom naar onze salon voor de volgende behandelingen: 
wassen, scheren, knippen, plukken, ontklitten,

ontwollen of alleen nagels knippen.

Wil je een afspraak maken? Dat kan! Neem gerust contact op.

Kom naar onze salon voor de volgende behandelingen: 

Gezondheidscentrum 
met focus op de sporter

groepsles 
training 
personal 
sporten 

fitness 
yoga 
zumba 
intensief

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

Maak kans op:

3x een maand 
gratis sporten

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

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

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

onderscheidend zijn...

Ons Team

wij zijn te vinden op 2 nieuwe locaties!
Op dinsdagavond bij Halderberge Vitaal, locatie Hoeven 
voor alle sport en therapeutische massages.

Voor alle ontspanningsmassages bent u welkom aan de 
Leeuwenbekstraat 6, te Sint-Willebrord.
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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! 9,5




