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Op zoek naar een moderne, 
klassieke of een authentieke villa?

+32 3 658 12 00  |  Bredabaan 280  |  2930 Brasschaat  |  www.engelvoelkers.be/antwerpen

Anton van de Veldelaan 34
Schoten

789.000 €

Kasteellei 27
Brasschaat

995.000 €

Voorkempenlaan 20 
Schoten

685.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

W-02EA2Q

W-02E2UE

W-02EE2P



BRUISENDE/ZAKEN

Delicatessen  droom
“Alles voor een 
heerlijk avondje”

BRUISENDE/ZAKEN

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

Wat je ook zoekt voor een ‘heerlijk avondje’, je vindt het ongetwijfeld bij Kaatje Jans in Roosendaal. 
Of, zoals eigenaresse Danielle het zelf verwoordt: “Meet the better quality of daily food.”

Verstand van zaken
Met de opening van haar eigen 
delicatessenwinkel in april 2017 werd voor 
Danielle een droom werkelijkheid. “Ik wilde 
altijd al iets voor mijzelf beginnen en een 
delicatessenwinkel sluit mooi aan op de 
ervaring die ik hiervoor in vijftien jaar tijd 
heb opgedaan op de versafdelingen van 
Albert Heijn. Ik kan mijn klanten daardoor 
perfect adviseren en ze helpen bij het 
vinden van een delicatesse naar wens.”

Uitgebreid assortiment
En dat advies wil weleens van pas komen, 
aangezien het assortiment van Kaatje 
Jans zeer uitgebreid is. “Eigenlijk vind 
je hier alles voor een heerlijk avondje. 
Van een breed scala aan binnen- en 
buitenlandse kazen – waaronder echte 
boerenkaas – tot verse vleeswaren, van 
verse salades en maaltijden tot belegde 
broodjes en van bonbons tot zelfgebrande 
noten en wijn. Voor ieder wat wils dus. 
En ben je op zoek naar een leuk cadeau? 
Ook daarvoor ben je bij ons aan het juiste 
adres. We hebben standaard een aantal 

cadeaupakketten staan, maar kunnen 
uiteraard ook pakketten geheel op 
maat samenstellen, maar net wat de 
klant wil.”

Kwaliteit & vers
Bij alles wat Danielle in haar 
delicatessenwinkel verkoopt staat 
kwaliteit voorop. “De kwaliteit moet 
gewoon super zijn. 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!”
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Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als afgelopen zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als Christan Traprenovatie en Restaurant 
Coenraads die je maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. 
Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
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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SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

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. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.
 van Nederland Bruist en van de glossy 

in onder andere Den Bosch, 

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

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

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. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

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

BRUISENDE SMAKEN 
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

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

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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 “We krijgen steeds vaker de vraag vanuit consumenten waarom 
er niet meer vestigingen zijn. Dat is voor ons een belangrijk 
signaal dat er nog een geweldig groot publiek te bereiken is”, 
aldus de directie. “Dat signaal hebben we omgezet naar de 
realisatie van een nieuwe megastore in Utrecht.”   

 De perfecte locatie voor Maxaro’s groeiambities 
Winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn, gelegen aan de 
A2, is de perfecte locatie gebleken voor de groeiambities van 

Maxaro opent februari 2020 megastore in The Wall in Utrecht

Roosendaal, 13 september 2019 - Na het enorme succes van de winkelformule in Roosendaal 
breidt Maxaro, specialist in badkamers, vloeren en keukens, uit met een megastore in The Wall 
in Utrecht. Het bedrijf speelt daarmee in op de sterk toenemende vraag van consumenten naar 
meer vestigingen in Nederland. De megastore in Utrecht opent medio februari volgend jaar.

Maxaro. De centrale ligging maakt het voor elf miljoen 
mensen mogelijk om binnen één uur reistijd de unieke 
winkelformule te ervaren. Ook het winkeloppervlak 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor 
The Wall. Maxaro belooft haar klanten ervaring, 
aandacht, keuze, inspiratie en beleving.

“Een showroom van 4.300 m2 stelt ons maximaal 
in staat om onze beloftes waar te maken én op die 

Maxaro opent februari 2020 megastore in The Wall in UtrechtMaxaro opent februari 2020 megastore in The Wall in Utrecht

manier klanten in Utrecht en omgeving maximaal te laten 
slagen. We verheugen ons erop om het winkelconcept 
succesvol weg te zetten binnen The Wall.” Medio februari is 
de offi ciële opening van de tweede Maxaro-vestiging. 

De nieuwe vestiging is een belangrijke stap in de ambitie 
om uit te breiden binnen Nederland. Naast locaties in 
Roosendaal en Utrecht streeft Maxaro ernaar om op termijn 
elders in het land nieuwe megastores te vestigen. 

 Over Maxaro’s succesformule 
 Maxaro bestaat sinds 2004 en heeft een sterke succesformule 
gericht op eigen productontwikkeling. Daartoe werkt Maxaro 
samen met meer dan honderd verschillende fabrieken. Eigen 

productontwikkeling stelt Maxaro in staat om een zeer 
groot assortiment direct uit voorraad aan de consument 
aan te bieden. De kwaliteitsproducten hebben een 
verrassend scherpe prijs.

Doordat Maxaro eigen producten ontwikkelt, heeft het 
bedrijf alle kennis in huis om haar klanten van deskundig 
advies te voorzien. Maxaro werkt bovendien met een voor 
Nederland unieke eerstelijnsservice met voorraadsysteem. 
Dit en de eerdergenoemde focus op ontwikkeling, 
maken dat Maxaro met haar winkelformule een unieke 
marktpositie heeft.

 

1716



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 spreken 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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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D

Bloezen.nl  |  06 134 980 92  |  www.bloezen.nl

voor het dragen van        
  een damesoverhemd

Heb jij ook wel eens 
moeite met het kiezen 
van het perfecte 
damesoverhemd? Hopelijk 
maken deze 5 tips het 
makkelijker voor je.  

Kies de juiste pasvorm
De juiste pasvorm is meer dan de 
maat alleen. Zorg ervoor dat jij een 
overhemd kiest dat past bij jouw 
lichaamstype. 

Meteen wakker
Ken jij de make-up truc dat een 
beetje blusher op je oogleden jou 
er meteen wakkerder laat uitzien? 
Een licht blusher-roze overhemd 
heeft een vergelijkbaar effect. 

De kraag
Het type kraag beïnvloedt optisch 
jouw gezichtsvorm. Wist jij dat langere 
kraagpunten of een kelkkraag jouw gezicht 
versmallen? Een kraag met afgeronde 
kraagpunten daarentegen verwijdt het 
gezicht.  

Streepje voor

Verticale strepen werken optisch 

verlengend terwijl horizontale juist 

verbreden. Maak daar gebruik van als jij 

een langer of juist breder silhouet wilt.

Minimalistische accenten

Een onberispelijke indruk maak je 

door subtiele details: De stofafwerking, 

designknopen, een kleuraccent 

of omslagmanchetten.

5 tipsAnna's

Hallo, ik ben Anna van 
Bloezen.nl.
Ik ben begin dit jaar 
met mijn webshop 
begonnen omdat ik 
een passie heb voor 
kwalitatieve kleding 
en voornamelijk het 
overhemd. 
Graag deel ik in Bruist 
kennis en tips omtrent 
dit ogenschijnlijk 
simpele kledingstuk. 

Speciaal voor Bruist lezers: voer code bruist in bij jouw 
eerste order en ontvang 15% korting op jouw bestelling.
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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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Het najaar en winterseizoen gaat weer beginnen, 
een ideaal moment om je kledingkast eens goed 
onderhanden te nemen. Is alles wat in je kast 
hangt nog up to date? Past het nog en vooral, past 
het nog bij jouw persoonlijkheid?

Samen bekijken we elk stuk uit je kast, doen we 
kledingstukken weg maar maken we ook nieuwe 
combinaties met je kleding. Aan het einde nemen 
we door wat er eventueel nog aan kledingstukken 
bij moet komen om je kast verder compleet te 
maken.

Het is moeilijk om bedragen te noemen omdat 
iedere afspraak en vraag anders is. Of het nu 
gaat om je kast door te nemen, een professionele 
kleuranalyse, of personal shoppen: het kan 
allemaal naar jouw wensen ingedeeld worden.

Wilt je meer weten of ben je nieuwsgierig wat 
ik nog meer doe? Kijk op mijn website en neem 
contact met mij op via mail of telefoon.
Ik stel naar aanleiding van jouw wensen een 
offerte op.

  Dressed Up By Lisan

STA JIJ IEDERE DAG VOOR EEN KAST VOL KLEDING 
EN WEET JE NOG NIET WAT JE AAN MOET TREKKEN?

06 14 42 02 77  |  www.bylisan.nl

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

ADVIES, VERKOOP EN INSTALLATIE:
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen  • Buiten(kook)toestellen

Thuiskomen in warmte

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

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

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

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

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

Zorg goed
voor jezelf‘‘IK MASSEER MET  

VEEL GEDULD
 & WARMTE’’

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

doen dan door af en toe een heerlijk momentje van rust voor jezelf te 
pakken en je te laten masseren?

BRUISENDE/ZAKEN
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl
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BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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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
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MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

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

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte

www.jawijwillentrouwen.nl

Dromen, durven, doen

Lieve lezers! Ik had niet durven dromen dat ik mijzelf in deze 
uitgave zou introduceren. Graag neem ik jullie mee hoe ik 
ertoe gekomen ben. 

Er was eens… een film ‘Toscaanse bruiloft’. Na het zien droomde ik mijzelf 
in de schoenen van Sophie van Oers (die de rol van weddingplanner Sanne 
speelt). Dat wilde ik ook. Gelukkige stellen helpen om hun droombruiloft 
te plannen en organiseren, dat vanuit mijn achtergrond als secretaresse 
in mijn bloed zit. Later aangevuld met HBO Communicatie waardoor ik 
weet hoe belangrijk het is om goed naar je klanten te luisteren. Ik besloot 
ervoor te gaan en schreef mijzelf in voor de opleiding Professioneel 
weddingplanner en bij de Kamer van Koophandel. 

Een officiële start is per 1 april jl. een feit. Samen met collega 
weddingplanner Maudy werk ik mee aan een paar bruiloften met leuke 
mensen op mooie locaties. De bruidsparen zijn super tevreden! Wat voelt 
dat fijn. 

Gaan jullie trouwen en zijn jullie benieuwd of en wat ik voor 
jullie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op 
voor het inplannen van een kennismakingsgesprek. 

Een droom komt uit

06 331 881 92  |  info@jawijwillentrouwen.nl
www.jawijwillentrouwen.nl

 Ja wij willen trouwen  |   jawijwillentrouwen

COLUMN/CHANTAL VAN GEEL
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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Volg ons ook op                 step2essen 

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

Vlak over de grens, in het Belgische Essen, vind je het 
gezellige Step 2; hét adres voor een heerlijk ontbijt, 
smaakvolle lunch en meer... Maar ook voor de leukste 
evenementen ben je hier op de juiste plaats!

Lekker ontbijten op zondag

Genieten in onze lunchroom

Iets te vieren?

Onze cadeaushop is 

onlangs vernieuwd
OPVALLEN

IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?

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

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!
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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

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.
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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

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

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

Maak 

vrijblijvend een 

afspraak om te 

komen kijken!

OPENINGSTIJDEN:
Ma + Di: 17.00 tot 22.00 uur (van oktober tot mei )Wo + Do: Gesloten  |  Vr + Za + Zo: 11.00 tot 22.00 uur

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

LEKKER 
GEWOON, 
GEWOON 
LEKKER

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.

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

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

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 en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST



LOOKING/GOOD

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haar

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

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

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

Zeg ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving
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Salon 20 | Astrid van Kooten | Barietdijk 20, Roosendaal 

06  250 55 775 | www.salon20roosendaal.com

Salon 20    Werken aan 
een gezonde leefstijl

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

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.

een gezonde leefstijl

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

een gezonde leefstijl

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

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

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

Marc maakt het voor je!

Workshop gezichtsverzorging en/of 
Workshop vlechten

Leer wat je wel en 
niet moet doen 

om je huid goed 
te verzorgen! 

Met leuke tips en trucs. 
Of leer op een redelijk makkelijke 
manier leuke vlechten maken.

vanaf 

€ 20,- 
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 Brugstraat 10, Roosendaal  |  0165 54 62 22 
 info@chiropractieroosendaal.nl  |  www.chiropractieroosendaal.nl

Artrose en 
Chiropractie
Artrose is een gewrichtsaandoening die ontstaat in het 
natuurlijke verouderingsproces.

Het heeft te maken met het verstijven 

van het kraakbeen van een gewricht en 

komt het meeste voor in de rug 

(tussenwervelschijf), de knie of de heup.  

Vaak wordt gezegd: “Er is niets aan te 

doen, u moet ermee leren leven.” Dat is 

slechts ten dele waar. Al kan het proces 

niet worden teruggedraaid, de 

chiropractor kan pijn en stijfheid 

verminderen en het slijtageproces 

vertragen.

Wij zijn geregistreerd chiropractoren. De behandeling wordt vergoed door de 
ziektekostenverzekeringen, mits u aanvullend verzekerd bent.

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

Wij helpen 
jou aan een 
pijnvrije en 

gezonde 
levensstijl!

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

 www.roosvanhetwater.nl

● Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen 
  kracht?

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

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

Toereiki Spirituele beurs
Een spirituele beurs met erkende mensen, opgeleid op verschillende vlakken:
Kaartleggers:  Diana van der Steen en Paul Melis 
Healers:   Paul Melis (sjamanisme), Ingeborg van Berkel, Paul van   
  Crugten (reiki master), Spirit Circle (dolfijn healing) 
Dierentolk:  Margot Strik 
Erkende mediums:  Margot Strik, Carla Woning, Jacqueline   
   Schreuder, Spirit Circle 
Kleurcoach:  Ineke van der Valk 27 oktober 2019

't Tapperijke
St Janstraat 15 in Hoeven 
Aanvang: 11:00 - 17:00 uur 

Entree: € 5,50

Organisatie:
Francine

 Voor ieder wat wils.

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

Een spirituele beurs met erkende mensen, opgeleid op verschillende vlakken:
Kaartleggers:
Healers:   
  
Dierentolk: 
Erkende mediums: 
  
Kleurcoach: 

Francine

49



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

Nieuw bij Belleza Vitaal: 
Fysische Vasculaire Therapie 
Bemer i.c.m. Manuele 
Lymfedrainage (MLD) voor veel 
gezondheidswinst.

Gebruik ter Vitalisering.
Werkt ontgiftend-ontspannend-versterkt 
het immuunsysteem.
Stel je eens voor dat jij je over een tijd 
vitaler kunt voelen, dat je beter kunt 
slapen, dat je meer energie hebt, dat 

pijnklachten verminderen.

   Maak snel een afspraak. 't Kapsalon  |  Stationsstraat 4, Essen
03 636 21 29  |   TKapsalonbijzoeenmaxime
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.

Behoefte 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 or color. En wat 
dacht u van een leuke 
cadeaubon?

Zoë en Maxime

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 

kapsalon 
snit 
tondeuse 
knippen 

baard 
trimmen 
uniek 
coupe

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

Maak kans op een:

Baardverzorgings-
pakket    

t.w.v. € 25,-
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't Kapsalon  |  Stationsstraat 4, Essen
03 636 21 29 
www.facebook.com/TKapsalonbijzoeenmaxime

dames, heren en kinderen

Met deze knipbon krijg je:
-10% KORTING 

op de aankoop van uw 2e product!

Geldig in oktober en november 2019. (niet comuleerbaar met 
andere kortingen/studentenkorting en producten)

OP ZOEK NAAR 
EEN NIEUWE COUPE?

ANITA BOSKER FOTOGRAFIE 
06 462 368 55
WWW.ANITABOSKER.NL

ANITA BOSKER FOTOGRAFIE 

ANITA BOSKER 
FOTOGRAFIE

Leer zorgvuldig en 
creatief fotograferen
•  WORKSHOPS 
 BASIS FOTOGRAFIE 
•  WORKSHOPS 
 MACRO FOTOGRAFIE

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

is mijn
favoriete kleur

Herfst

Het liefst zou ik
in mijn chocolade-

melk kruipen

Herfst

51



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

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

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

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

4 WOMEN
for men  
only!




