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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

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

BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN
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VOORWOORD/MEI

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers
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in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 
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We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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ROOSENDAAL

OUDENBOSCH

ZEVENBERGEN

HOEVEN

FIJNAARTDINTELOORD

BELGISCHE 
GRENSSTREEK

BERGEN OP ZOOM
ETTEN-LEUR

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Breda Bruist en Bergen op Zoom Bruist.Inhoud
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Nanny in Huis is een jonge, energieke, innovatieve en professionele bemiddelaar 

voor hoogwaardige kinderopvang aan huis in de regio West-Brabant en Oost-

Zeeland. Nanny in huis selecteert voor u een gekwalifi ceerde, zorgzame, fl exibele 

en professionele Nanny die voldoet aan uw specifi eke wensen en perfect past 

binnen uw gezin. Aangezien wij voldoen aan alle gestelde eisen heeft u recht op 

kinderopvangtoeslag. Hierdoor is het vaak voordeliger dan u denkt.

Voordelen van Nanny in Huis:

• Alleen opgeleide en gekwalifi ceerde Nanny’s

• Rust binnen het gezin

• Geen administratieve rompslomp

• Goed begeleidingstraject

• Recht op kinderopvangtoeslag

• Flexibele opvangtijden

• Licht huishoudelijk werk wordt gedaan

• Uw kind blijft in zijn vertrouwde omgeving

• Persoonlijke aandacht voor u en uw kind(eren)

Vraag vrijblijvend en kosteloos een afspraak 

aan en ontdek de mogelijkheden.

Nanny in Huis  |  West Brabant & Oost Zeeland  |  Wilgenlaan 5, Ossendrecht  |  www.nannyinhuis.nl 

contactwboz@nannyinhuis.nl  |  0164 712211
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EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN
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LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen 
Tuimelaar 12  Kruisland  |  (0031) 06-22831987
lrmatthijssen@gmail.com  |  www.lrworld.com/matthijssen

JOUW LEVENSELIXIR VOOR EEN BETERE GEZONDHEID
1. Je energieleverancier: de essentiële werkzame bestanddelen in aloë vera-gel 

zorgen voor meer energie en vitaliteit. De biobeschikbaarheid van de werkzame 
stoffen wordt verhoogd.

2. Je immuunberscherming: de aloë vera-gel versterkt het immuunsysteem en houdt 
de eigen processen van jouw lichaam in balans.

3. Je regeneratie: de aloë vera-gel ondersteunt opbouw- en regeneratieprocessen.
4. Je stofwisselings-expert: aloë vera-gel stimuleert de stofwisseling.

DE DRIEVOUDIGE PLUS VOOR JE IMMUUNSYSTEEM
• VERSTERKT
• ACTIVEERT
• STIMULEERT
• 
DE SPECIALIST VOOR JE IMMUUNSYSTEEM 
• NATUURLIJK: 85% aloë vera-bladgel
• LEKKER: licht pittige gembersmaak
• UNIEKE IMMUUNBOOSTER

ALOË VERA
het multitalent

Aloë vera is een echte 
allrounder dankzij de vele 

actieve ingrediënten. 
Speciaal voor de Aloë Vera 
Drinking Gels gebruikt LR 
uitsluitend hoogwaardige 
aloë vera-gel. De LR Aloë 
Vera Drinking Gel laat je 

volop genieten van het 
leven, omdat het je 

lichaam voedt, beschermt, 
regenereert en activeert.
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win
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Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

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

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties 
en profi teer van mooie kortingen 
van onze bruisende ondernemers.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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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 één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

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 één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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GLASBEWASSING

REINIGEN

BOUWSCHOON 
OPLEVEREN

SCHOONMAAKSERVICE & 
VLOERENONDERHOUD

Uw ramen op alle hoogtes, binnen en buiten schoongemaakt.

Trespa, kunststof, houtwerk, zonnepanelen & meer.

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

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

HGS Dienstverlening  |  Eigenaar: Nico de Hoog
Kwekerssingel 10 Oudenbosch  |  06-83341897  |  www.hgsdienstverlening.nl

GLASBEWASSING & SCHOONMAAK

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

DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.
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Bijna een jaar geleden ging 
Samantha Jongenelen van start 
met haar eigen massagesalon: 

Sam’s Wellness Massage. 
“Daarvoor masseerde ik 

vrienden en bekenden”, vertelt 
ze enthousiast. “Het liep zo 

goed dat ik al heel snel voor 
mezelf ben begonnen.” De 

coronacrisis gooit even roet in 
het eten voor de jonge 

ondernemer, maar Samantha 
staat te trappelen om weer aan 

de slag te gaan.

“Mijn persoonlijke aanpak is mijn grote kracht”, vervolgt Samantha. “Je 
moet weten wie je tegenover je hebt om iemand goed te kunnen 
behandelen, zo is mijn overtuiging. Soms is meteen al duidelijk waar 
iemand voor komt en welke behandeling het beste past. Andere keren 
ga je samen op ontdekkingstocht om te kijken wat de oorzaak is van 
eventuele klachten en wat werkt bij jou. Het gaat erom dat jij je prettig 
voelt bij wat we doen.”

Breed aanbod
Het aanbod aan massages is zeer breed: van een klassieke rug-, hand- 
of armmassage tot een zoutstempel, bamboe, lomi lomi en klankschaal 
massage. “Zelf ben ik helemaal weg van de Indian head massage, dat is 
dus zeker een aanrader. Als je specifi eke klachten hebt, bijvoorbeeld aan 
rug en nek, pakken we die gericht aan. Maar je kunt natuurlijk ook 
komen om gewoon heerlijk te ontspannen. In deze hectische tijden is 
het een verademing om een momentje voor jezelf te hebben.”

Wellness ervaring
Ook een scrub behandeling of een pakking (van gezicht of lichaam) 
behoren tot de mogelijkheden. “Dat hoort bij de wellness ervaring die ik 
graag wil bieden. Op termijn ga ik ook stoelmassages aanbieden, ideaal 
voor mensen die niet veel tijd hebben; zij kunnen zo tussen de bedrijven 
door even tot zichzelf komen.”

Voor een complete
wellness ervaring

Feithlaan 19 Roosendaal  |  06-22033705
www.facebook.com/samswellnessmassage1

Voor een complete
wellness ervaring

BRUISENDE/ZAKEN

wellness ervaring

BRUISENDE/

Huiselijke sfeer
Samantha heeft haar salon aan 
huis. “Dat geeft meteen een 
gezellige, huiselijke sfeer waarin 
je je meteen op je gemak voelt. En 
als je na de behandeling blij en 
met minder pijn de deur uitgaat, 
heb ik het goed gedaan!”

“Mijn persoonlijke 
aanpak is mijn 

grote kracht”

1918



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

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

06 576 981 74
Vijfhuizenberg 151 Roosendaal

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

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

(50-70% vergoeding uit aanvullende verzekering mogelijk).

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

André Wapenaar
IN 2020 

KOSTELOOS 
EN VRIJBLIJVEND 
ONDERZOEK EN 

ADVIES
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‘Wij zijn gespecialiseerd in braces, klein mobiliteit zoals 
rollators, maar ook in hulpmiddelen voor het toilet of 
de douche en alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals 
speciaal bestek maar ook extra grote kaarten of 
potopeners. Alles wat het leven een stukje 
gemakkelijker kan maken’, legt Rolf Timmers uit.

Voldoening
Rolf haalt veel voldoening uit zijn werk. Persoonlijke 
aandacht is dan ook zijn kracht. Hiermee onderscheid 
hij zich van de grote spelers in de markt. Moet er op 
vrijdag om vijf over vijf nog met spoed een toilet-
verhoging bij een klant geïnstalleerd worden? Natuurlijk 
is Rolf dan de moeilijkste niet. Doet hij graag. 

’Er is niets zo dankbaar als het doen van dit werk. Ik zet 
altijd net dat stapje extra. Als je dan ziet dat een klant 
zelfverzekerder en een stuk mobieler de winkel uit 
loopt, ja, daar doe je het voor’, stelt Rolf trots. 

Timmers MediCare

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken. Maar er komt een moment in het 
leven dat alles wat moeizamer zal gaan. Een hulpmiddel in de breedste zin van 
het woord is dan ook een prettige bijkomstigheid. Dan komt Timmers MediCare in 
beeld. Of je nu moeite hebt met lopen, lezen, kaarten of eten. Zij hebben er een 
handige oplossing voor, die het leven een stuk aangenamer maakt.  

Alleen het allerbeste is goed genoeg
Wij staan in nauw contact met fysiotherapeuten, 
orthopedisch instrument makers, huisartsen en ergo-
therapeuten. Voor het best mogelijke advies en de juiste 
ondersteuning. Ook komen wij langs voor advies aan huis. 
Is jouw woning al levensloopbestendig bijvoorbeeld? 
Neem gewoon even contact met ons op. 
Wij regelen het graag.

Betrokken en dichtbij!
Timmers MediCare

Timmers Medicare BV  |  Kade 51, Roosendaal  |  0165-560609  
info@timmersmedicare.nl  |  www.timmersmedicare.nl

Betrokken en dichtbij!
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Jobster staat voor 
arbeidsbemiddeling in de breedste 
zin van het woord. We zijn namelijk 
niet alleen een uitzendbureau, maar 
ook dé specialist op het gebied van 
detacheren en payroll. De doelgroep 
waarop Jobster zich richt is op zijn 

minst breed te noemen. Van 
schoonmakers tot hoger 

management. Bovendien hebben wij 
een afdeling zzp-administratie

Hierbij ontzorgen we zzp’ers en 
nemen hun de administratieve 
verplichtingen uit handen. Zo 

kunnen zij het werk doen waar ze 
goed in 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.

• Uitzenden
• Detacheren

• Payroll
• 55+ groep

• Zzp’er
• Werving & Selectie

• Zzp-administratie

Dé specialist in 
arbeidsbemiddeling

Wat kan Jobster voor u betekenen?

Jobster
De Belder 23 G, Roosendaal  

Peter de Deugd 06-10697392
José Dockx 06-57444027
info@jobsternederland.nl
www.jobsternederland.nl

Is de fi nanciële administratie niet uw ding? Wij bijten ons vast in uw boekhouding 
en zorgen dat er orde in wordt aangebracht. Tevens geven we richtlijnen mee. 
Ook benutten we optimaal alle fi scale regels en halen hier zoveel mogelijk 
fi nancieel voordeel uit. Teveel ondernemers laten geld liggen.

Uw zzp-administratie

Op een accurate manier verzorgen wij uw administratie van A tot Z. Wij beschikken over een brede 
fi nanciële kijk waarmee we het totaal overzien. Wij zien Jobster Administratie als schakel tussen de 
ondernemer en de grotere accountantskantoren. Deze stap is te groot en te duur voor de kleinere 
ondernemer. Jobster Administratie biedt u, als zelfstandig ondernemer, een compleet administratief 
servicepakket aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Wilt u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

BTW-AANGIFTE 
INKOMSTEN-
BELASTING

BOEKHOUDING 
FACTURATIE

PERSOONLIJK 
ADVIES

NIEUWE 
OPDRACHT 
NODIG?

We zijn groots in onze diensten en kleinschalig van opzet. 
Onze werkwijze laat zich omschrijven als betrokken, 
accuraat en persoonlijk. 
Mocht het nodig zijn dan staan we 24/7 voor u klaar.

Tot ziens bij Jobster,

Peter de Deugd en het Jobster-team
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5
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Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!
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Alle klanten gaan perfect geknipt en 
geschoren én tevreden weer naar huis.

Probeer ook eens onze eigen productenlijn:
Johnny Be Good, Shine Wax, 

Butter Clay en Pomade op waterbasis.

Alle klanten gaan perfect geknipt en Alle klanten gaan perfect geknipt en 

BEST
BARBER

IN TOWN

John's Barbershop - 06 15149589
Korona 11, Sint Willebrord - www.johnsbarbershop.nl

GOLD WAX

NIEUW

Nanny in Huis is een jonge, energieke, innovatieve en professionele bemiddelaar 
voor hoogwaardige kinderopvang aan huis in de regio West-Brabant en Oost-
Zeeland. Nanny in huis selecteert voor u een gekwalifi ceerde, zorgzame, fl exibele 
en professionele Nanny die voldoet aan uw specifi eke wensen en perfect past 
binnen uw gezin. Aangezien wij voldoen aan alle gestelde eisen heeft u recht op 
kinderopvangtoeslag. Hierdoor is het vaak voordeliger dan u denkt.

Voordelen van Nanny in Huis:
• Alleen opgeleide en gekwalifi ceerde Nanny’s
• Rust binnen het gezin
• Geen administratieve rompslomp
• Goed begeleidingstraject
• Recht op kinderopvangtoeslag
• Flexibele opvangtijden
• Licht huishoudelijk werk wordt gedaan
• Uw kind blijft in zijn vertrouwde omgeving
• Persoonlijke aandacht voor u en uw kind(eren)

Vraag vrijblijvend en kosteloos een afspraak 
aan en ontdek de mogelijkheden.

Nanny in Huis  |  West Brabant & Oost Zeeland  |  Wilgenlaan 5, Ossendrecht  |  www.nannyinhuis.nl 
contactwboz@nannyinhuis.nl  |  0164 712211

In deze checklist lees je:

Welke creatieve ideeën je kunt gebruiken om nieuwe 
leads en klanten te genereren voor jouw bedrijf.

Ideeën die je al kunt inzetten zonder extra geld te 
investeren.

Tientallen ondernemers werken inmiddels met onze 
checklist en hebben gebruik gemaakt van een gratis 
consult.

Praktische succesverhalen uit verschillende branches.

Hé Ondernemer, zoek jij creatieve manieren om 
in deze tijd nieuwe leads, klanten en dus omzet te 
realiseren? Gedreven ondernemers helpen we graag.

WE BOOST BRANDS
info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

www.weboostbrands.nl

GRATIS CHECKLIST en CONSULT
info@weboostbrands.nl

Daarom hebben we 10 praktische ideeën verpakt in 
een handzame checklist die je helemaal gratis kunt 
ontvangen.

Boost jouw bedrijf met extra klanten, omzet 
en zichtbaarheid. Wij helpen je graag!

weboostbrands.nl/boost-je-bedrijf-checklist/Download nu:
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

NED

BELGIE

Wacht niet
op een

 goede dag...
maak er een!

#STAYSAFE

Omdat jij zo
geweldig bent, 

blijf ik nu
op afstand!

#STAYSAFE

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #FLATTENTHECURVE

Nederland Bruist wenst iedereen veel sterkte
en een goede gezondheid in deze moeilijke tijd.

Zorg voor elkaar.
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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

Natuurgeneeskunde PLUS 
viert feest (met jou!)

Profi teer van jouw gratis gezondheidscheck

Mijn motto ‘ik bepaal zelf of er slingers en ballonnen hangen heb’ ik al die tijd met 
mijn cliënten gedeeld. En juist nu is het moment om zelf die slingers op te hangen.

Dat gaan we vieren!

Daarom profi teer je bij elke afspraak die je in mei maakt (ook als 
deze pas later plaatsvindt) van:

Twaalfenhalf jaar geleden ben ik de praktijk gestart na een motorongeluk en 
een herstel dat onmogelijk leek. Na een zoektocht kwam ik uit bij natuurge-
neeskunde. Dit bleek de start van mijn eigen herstel én dat van vele anderen 
in mijn eigen praktijk. Ik ben dan ook trots dat ik al heel wat mensen heb 
mogen ondersteunen.

EEN GRATIS PERSOONLIJKE 
GEZONDHEIDSCHECK 
ter waarde van € 199,-

Daarom profi teer je bij elke afspraak die je in mei maakt (ook als 
deze pas later plaatsvindt) van:

Natuurlijk gelden ook alle regels rondom het coronavirus in mijn 
praktijk. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te 
bespreken en alvast een afspraak te maken voor als de deuren 
weer wagenwijd openstaan. Ik denk graag met je mee voor de 
beste oplossing voor jou.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 kwalititeit in zowel indoor als 
outdoor meubilair en verlichting. Al onze producten zijn handgemaakt en 

uniek. We gebruiken sterke materialen van een hoog niveau.

ERIKS STAAL  |  Pagnevaartweg 32, Oudenbosch  |  info@eriksstaal.nl  |  www.eriksstaal.nl

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

Eerlijk is Heerlijk 
wenst u veel gezondheid!

Lieve mensen,

Wat is het een bijzondere tijd. Wat moeten we ons 
allemaal enorm aanpassen. Ik hoop in de maand 
mei mijn Eerlijk is Heerlijk weer te mogen openen. 
Dan kunt u weer lekker ko� ie of thee komen 
drinken met mijn zelfgemaakt gebak of lekker 
komen lunchen. 

Ook hoop ik dat we allemaal gezond blijven en 
elkaar straks weer kunnen ontmoeten, ook al is 
het op anderhalve meter afstand.

Elke betalende gast ontvangt in de eerste vier 
weken na opening een Eerlijke Héérlijke verrassing 
uit eigen keuken. 

Groetjes,
Annemarie Bergmans

Wilt u meer informatie dan kunt 
u mailen of bellen naar: 
0165-329431 | info@eerlijkisheerlijk.net

3332



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

BBQ PAKKETTEN, VERHUUR 
EN CATERING OP LOCATIE

UW BBQ MOET EEN FEEST ZIJN EN GEEN ZORG! 
WIJ REGELEN ALLES VOOR U! DE

MANNEN
BBQBBQ

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

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

Maak 

vrijblijvend een 

afspraak om te 

komen kijken!
Sinds januari 2020 zijn wij ook geopend met een peutergroep!

Frida’s Massage & Healing praktijk 
06 2707 5534  |  Cinnaberdijk 88, Roosendaal

 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 een afspraak met Frida voor een ontspanningsmassage!

Wil jij ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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Beelddenken

Concentratieproblemen

Hooggevoelig

Markt 88, Roosendaal  |  06-46290117
/ByDebsterNL /By.Debster

NIEUWE OUTFIT EN TEGELIJK CADEAUTJES SCOREN? 

DINSDAG T/M ZATERDAG 
VAN 10:00 - 17.00 UUR.

Kom gezellig langs!Kom gezellig langs!

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

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

 Ja wij willen trouwen  |   jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt jullie 
bij het organiseren van jullie mooiste dag. 
Of jullie het nu groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te besteden hebben of 
weinig... Met alles wordt rekening gehouden.
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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