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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen



HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI 
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

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

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit
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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Breda Bruist en Bergen op Zoom Bruist.

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

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist – Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
Roosendaal Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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OUDENBOSCH

ZEVENBERGEN

HOEVEN
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BELGISCHE 
GRENSSTREEK

BERGEN OP ZOOM
ETTEN-LEUR

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Voor feestjes en partijen een geheel 
verzorgde barbecue, inclusief een 

barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR26
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VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 

De beste huidverzorging 
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

www.maxaro.nl óf in één van onze megashowroomsSlaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl

Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 
scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 

te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 
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SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

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 bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

enkele Bruist Deals samengesteld voor 

BRUIST

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via 
onze website een keuze uit de beste 
restaurants in de buurt van het theater, 
of boek zelfs een overnachting in de 
stad. Dankzij Theater.nl ligt een 
compleet dagje uit binnen handbereik!
 
 MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
  Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met  
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 

1514



DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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Maak kennis 
met onze
raamdecoratie
collectie

John & Nicolette

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

Wij van Dina Raamdecoratie 
presenteren met trots onze nieuwe 
collectie raamdecoratie en vloeren. 
Wij bieden u een breed scala aan 
modieuze raambekleding die een 
verrijking is voor uw woonruimte. 
Met oog voor stijl en gemak. 
Deze collectie is met veel zorg 
samengesteld door onze 
professionele adviseurs en styliste. 
Wij bieden u de mogelijkheid uit 
verschillende producten, stijlen en 
honderden kleuren te kiezen.

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

Tevens hebben wij een zeer divers 
en modieus assortiment vloeren. 
Van tapijt tot pvc, u vindt het allemaal 
op onze site en in de winkel.

www.dina-raamdecoratie.nl 

DUETTE,PLISSÉ, HOUTEN BLINDS ENVOUWGORDIJNEN20%
KORTING

Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 15.00 uur, za. 9.30- 13.00 uur, zo. en ma. gesloten

1716



Wij gaan verhuizen!
Nu grote opruiming!Nu grote opruiming!

opening
29 juni

Nieuwe locatie 
Nieuwmoer-Dorp 42, 

Kalmthout 

Wij gaan verhuizen!

Van 19 tot 28 juni verhuizen wij en is de winkel gesloten.
Wij verwelkomen  jullie graag in onze nieuwe winkel vanaf 29 juni.

Nu grote opruiming!

Nieuwmoer-Dorp 42, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be 

OPENINGSUREN: 

dinsdag - zaterdag: 10.00u tot 
18.00 uur
maandag en zondag: gesloten

Nu grote opruiming!



Word jij onze 
nieuwe bruisende 

vrijgezel?

Durf jij net als deze vrijgezellen de stoute schoenen aan te trekken? 

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Al een tijdje single en ben je het zat om langer alleen te zijn? 
Wil het maar niet lukken via datingapps? Geef je dan nu op als 

Bruisende Vrijgezel en wie weet vind je wel de liefde van je leven! 
Wij gunnen iedereen de liefde, daarom helpen wij graag een handje 

door samen met jou op zoek te gaan naar een match! 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?vrijgezel?

Meld je dan nu aan!

Veilig 
op pad

Kade 51, Roosendaal
0165-560609
info@timmersmedicare.nl
www.timmersmedicare.nl

uw specialist in rollators

• Verkoop en verhuur
• Nieuwe en 

tweedehands 
rollators

• Winkelen zonder 
afspraak

• Gratis advies  
aan huis 

• Service en 
reparaties

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD
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Zuivere zeep  |  info@zuivere-zeep.nl  |  06-46236855

Ontdek de nieuwe zeepshop en de andere 
producten.

Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.

Goed zorgen v� r je huid... doe je met kokosolie!
Een echte huidverbeteraar die gegarandeerd 100% natuurlijk is. De vetten en oliën zorgen voor 
een stralende, zijdezachte huid. Kokosolie is een echte oxidant, verzacht en houdt je huid 
in een goede conditie. Deze crème ‘voor het lichaam’ is bijzonder geschikt voor mensen met 
huidproblemen, zoals een droge, oudere en/of geïrriteerde huid. Bestel de bodybutter simpel en 
vlug online, dan wordt hij voor je gemaakt en thuisgebracht. Je kunt ook op zaterdag langskomen 
in De Boerderijwinkel By Voorbaak. Adres: Veerkens 36, Oud-Gastel. De winkel is elke zaterdag 
open van 10:00 tot 17:00 uur.
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COLUMN/LIMATTIVO

Lage Donk 29, Etten-Leur  |  06-23872870
info@limattivo.nl  |  www.limattivo-inhetbrein.nl

Breng verandering in je hersenen
Hypnotherapie helpt!
Heb je last van vermoeidheid, een negatief zelfbeeld, slecht slapen? Of 
maak je je zorgen over de toekomst van jou of je kind? En vind je het tijd 
voor verandering?

Depressie, slapeloosheid, vermoeidheid... veel van dit soort 
klachten vinden hun oorzaak in onze hersenen. Maar daar ligt 
ook de oplossing. Onze hersenen veranderen ons hele leven. En 
juist daar kan ik je bij helpen. Met hypnotherapie zorg ik voor een 
positieve verandering in je hersenen. Het is de eerste stap naar 
onder andere minder angst en meer zelfvertrouwen.

Limattivo is er voor iedereen. Ik help kinderen die 
last hebben van bijvoorbeeld prikkels, angsten of 
bedplassen. Jou help ik van depressie, trauma, 
slapeloosheid en vergelijkbare klachten af. Ik 
kan hiervoor putten uit een grote rugzak met 
mogelijkheden, zoals hypno- waving (vergelijkbaar 
met EMDR). En heb je moeite met afvallen? 
Dan heb ik de virtuele maagband als 
hulpmiddel.

www.limattivo-inhetbrein.nl

Je hoeft niet te 

blijven rondlopen 

met klachten. 

Laat mij je helpen. 

Maak een afspraak via 

info@limattivo.nl of 

06-23872870.

Limattivo is er voor iedereen. Ik help kinderen die 
last hebben van bijvoorbeeld prikkels, angsten of 
bedplassen. Jou help ik van depressie, trauma, 
slapeloosheid en vergelijkbare klachten af. Ik 
kan hiervoor putten uit een grote rugzak met 
mogelijkheden, zoals hypno- waving (vergelijkbaar 
met EMDR). En heb je moeite met afvallen? 
Dan heb ik de virtuele maagband als 

Laat mij je helpen. 

Maak een afspraak via 

info@limattivo.nl of 

voelt als thuiskomen!

Ringweg 1, Essen  |  03-6631091 / 00316-5163135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

Kom li gen  de 
onpn er  et ke n! 
Wan t  je  me?

Lekker gewoon, gewoon lekker. 
Een echte aanrader!

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 vier à vijf suggesties voor u en de producten 
waar wij mee werken zijn altijd vers.
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Voor feestjes en partijen een geheel 
verzorgde barbecue, inclusief een 

barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR

DE BBQ-SPECIALIST 
VAN WEST-BRABANT

Op de website www.bijzondervers.nl vind je 
de speciale barbecue-vleespakketten Populair 
en Superieur die zowel uitsluitend als een 
vleespakket, maar ook geheel verzorgd 
kunnen worden besteld. Elke dag staat de 
keukenbrigade klaar om klanten naast heerlijk 
barbecuevlees te voorzien van onder andere 
verschillende verse salades, sausjes, vers 
stokbrood en zachte kruidenboter. Alles dagvers 
en huisgemaakt.

Voor feestjes en partijen biedt Bijzonder Vers de 
mogelijkheid tot een geheel verzorgde barbecue, 
inclusief een barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR. Dit is een 
ronde barbecue van ruw staal met een robuuste 
uitstraling die buiten koken tot een waar 

Sinds ze in augustus 2018 Slagerij Traiteur van der Wegen hebben overgenomen, 
hebben slager Erik Nuijten en zijn vrouw samen met hun team zichzelf geprofi leerd 

als barbecuespecialist van West-Brabant. Van diverse spiesen en grote stukken pulled 
pork en picanha tot dry aged vlees dat zes weken gerijpt is uit zes verschillende 

landen. Met hun ruime en bijzondere assortiment barbecuevlees worden ze graag 
bezocht door vele barbecuefans. 

avontuur maakt. De barbecuespecialist laat u en 
uw gezelschap graag nieuwe smaken proeven. 
Heeft u zelf al een OFYR en wilt u graag zelf  
uw vrienden en familie uw kook- en bakkunsten 
tonen, dan kunt u bij Bijzonder Vers ook een 
workshop volgen. Tijdens deze workshop leert 
u allerlei barbecuetechnieken en handigheidjes 
om een heerlijk menu te maken. Uiteraard is 
deze workshop ook geschikt voor mensen die 
een andere barbecue in hun bezit hebben. 
Tijdens de workshop worden er gezamenlijk 
allerlei gerechten voor en op de barbecue 
gemaakt die de cursisten onder het genot van 
een drankje lekker zelf mogen opeten. 

Meer informatie en beschikbare workshopdata 
zijn te vinden op www.bijzondervers.nl.

Dorpsstraat 45, Nispen  |  0165-365516  |  www.bijzondervers.nl
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GENIETEN’

R
oy

 B
eu

sk
er

 F
ot

og
ra

fi e

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCBA

Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’
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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 

viersterrenhotel 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!
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TREASURETOYS
HET EERSTE SPEELGOEDABONNEMENT VAN NEDERLAND

TreasureToys vindt het belangrijk dat elk kind 

de kans krijgt om zoveel mogelijk speelgoed te 

ontdekken. Helaas is speelgoed duur en weet 

u, als ouder, opa of oma van een jong kind, dat 

kinderen vaak al snel weer zijn uitgekeken op hun 

speelgoed. Hierdoor belandt het speelgoed op 

zolder of op marktplaats. Herkenbaar?

TreasureToys lost dit op! 

Wij bezorgen een schatkist vol met speelgoed 

van de beste merken, afgestemd op de leeftijd 

en interesses van uw kind. Iedere drie maanden 

ruilen wij de schatkist om met een nieuwe kist 

bomvol vers speelgoed.

@TreasureToysNL            @treasuretoysnl 

Interesse?

Scan de QR-code en neem een kijkje op onze 

website of surf zelf naar www.treasuretoys.nl.

NU DE 
EERSTE 
MAAND 
GRATIS!

@TreasureToysNL            @treasuretoysnl 

Juist nu is het belangrijk om met Juist nu is het belangrijk om met Juist nu is het belangrijk om met 
je gezondheid bezig te zijn je gezondheid bezig te zijn je gezondheid bezig te zijn 

Simply Balance  |  Eigenaar: Marcel Duijvesteijn

Gertrudisstraat 16, Sint Willebrord  |  0165-317067  |  www.simply-balance.nl

Dat klinkt heel logisch, maar om dat ten uitvoer te brengen valt in de regel niet mee. We 
verblijven en werken veel meer thuis waardoor we veel meer zitten. Het is moeilijk om een 
rustige plek voor jezelf te vinden om te kunnen ontspannen. Allerlei veranderingen vinden 
plaats waar we moeilijk grip op krijgen. Er verandert veel om ons heen waardoor we ons 
vertrouwde wereldje kwijtraken. 

 Ook het bewegen/sporten is voor veel mensen 
verminderd óf niet meer mogelijk zoals 
voorheen. Van lieverlee raken we onze richting 
een beetje kwijt en dreigen we ontspoort te 
raken. Rugpijn, hoofdpijn, spierspanning, 
stijfheid, vermoeidheid en stress zijn het gevolg. 
Herken je deze bovengenoemde punten en wil 
je daaraan werken? Gun jezelf dan eens een 
uurtje de tijd. 
 
Maatwerk:  Om welke reden je ook 
bij Marcel komt, hij levert voor elke klant 
maatwerk. “Dankzij mijn kennis en jarenlange 
ervaring kan ik precies zien wat bij iemand 
wel of niet werkt. Met een massage, reiki of 

We willen immers toch nog lang en zo gezond mogelijk kunnen functioneren?

Uitgangspunt: jij staat centraal 
en samen zoeken we naar balans 

craniosacraal behandeling zul je na een 
uurtje weer naar buiten gaan met een 
positieve instelling en een ontspannen 
lichaam”.

Ook voor sportbegeleiding kun je 
bij Marcel terecht in zijn praktijk 
aan huis. Als Pilatesinstructeur, 
Atletiektrainer of Wandelcoach.                                                                                      
Wil je privé training / begeleiding in je 
eigen vertrouwde omgeving? Ook dat is 
bespreekbaar. 
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Pastoor van Breugelstraat 68A, Bosschenhoofd  |  06-38630487  |   Puur-Landelijk-wonen

Landelijk 
shoppen

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...

Voor elk 
budget iets 

bijzonders... 
Dus kom 

langs!

Bij alles wat Danielle in haar delicatessenwinkel verkoopt, 
staat kwaliteit voorop. “De kwaliteit moet gewoon super zijn.”

Verse kwaliteit

Openingstijden 
Maandag gesloten |  Dinsdag 9.00 - 17.30  |  Woensdag 9.00 - 17.30
Donderdag 9.00 - 17.30  |  Vrijdag 9.00 - 17.30  |  Zaterdag 8.30 - 17.00

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

“Daarnaast is het grootste deel van het 
assortiment écht vers. Zo worden de salades vers 
bereid – dus geen fabrieksproducten – en grillen 
we zelf onze grillworsten; echt ambachtelijk dus. 
En dat alles in een sfeervolle, rustige setting zodat 
klanten goed kunnen zien wat we allemaal te 
bieden hebben. Ik zou zeggen, kom het gewoon 
eens zelf ervaren, iedereen is welkom!”

Assortiment
• Binnen- en buitenlandse vleeswaren
• Binnen- en buitenlandse kazen
• Salades en patés
• Vers gebrande noten en zuidvruchten
• Boulanger bonbons
• Wijn en speciaalbier
• Cadeaupakketten

IEDERE DINSDAG: 

KAASDAG BIJ KAATJE

Jong, jong belegen, 

belegen en extra belegen

500 GRAM AAN ’T STUK 

€ 5,50
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Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 0032 034 34 80 34 | www.beautystudiounas.be

Verbetering van de huid
bij Beautystudio Uñas

De Velasmoothtechniek werkt met infrarood licht, bipolaire radiofrequentie en een bindweefsel-
massageroller. Je wordt gemasseerd met de kop van het apparaat tot de huid rood en warm wordt. 
Door de behandeling krimpen vetcellen; vet, vocht en afvalstoffen worden via het lymfesysteem 
afgevoerd en de huidelasticiteit verbetert.

Voor de aanpak van cellulitis, vetophopingen 
en huidversteviging!

VelaShape maakt gebruik van de ELOS technologie 
en wordt ingezet voor het behandelen van de 
buikzone bij mannen en cellulitis en vetophopingen 
bij vrouwen. De resultaten: drastische vermindering 
van cellulitis, centimeterverlies, huidverstrakking, 
een betere bloedcirculatie en het verminderen van 
spierpijnen. De behandeling is FDA goedgekeurd 
(oftewel zekerheid dat het werkt!). Bovendien is 
de behandeling wetenschappelijk bewezen en 
gedocumenteerd. VelaShape is wereldwijd erkend 
als de meest betrouwbare behandeling voor een 
ingrijpende fi guurverbetering, zonder snijden.

Wat zijn de effecten van de 
VelaShape-behandeling?
VelaShape is een niet-chirurgische behandeling 
om plaatselijke vetophopingen te verwijderen, de 
huid te verstevigen en cellulitis glad te strijken. 
Billen, armen, heupen, buik en ‘lovehandles’, 
oftewel geschikt voor probleemzones bij mannen en 
vrouwen. VelaShape pakt plaatselijke problemen aan.

Naast de unieke 
schoenencollectie hanteren 
we ook service excellence 

binnen ons bedrijf. Wij 
zetten net een stapje extra 

voor de klant. Hier kun 
je altijd terecht voor een 
kopje koffi e, wij houden 

de drempel graag zo laag 
mogelijk.

Onze schoenen vind 
je nergens anders in 

Nederland!

Wil je uniek?
Dan wil je Shaboot!

CLAUDIA LETTIUS

Dorpsstraat 81B, St. Willebrord
 www.shaboot.nl
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Ook een glasheldere omgeving?
MVO Schoonmaakdiensten regelt het voor je!

MVO is een klein schoonmaakbedrijf, maar wel met 25 jaar ervaring. Al ons 
personeel heeft ruime ervaring en wordt binnen het bedrijf goed opgeleid. Dit om alle 
schoonmaakwerkzaamheden goed en verantwoord te kunnen verrichten. Onze kracht 
is onze communicatie en goede afspraken omtrent werkzaamheden en werktijden.

Rietschotten 1 offi ce 217, Oud Gastel  |  06 - 18 86 08 29
info@mvo-schoonmaak.nl  |  www.mvo-schoonmaak.nl

Wil je dit ook? 

Maak dan een 

afspraak

06 18 86 08 29

Wil jij bij Sam’s wellness massage
een heerlijke kruidenstempelmassage?
Dat kan! Wat is een kruidenstempelmassage?
Dit is een massage waarbij verwarmde kruidenstempels worden gebruikt om te masseren. De 
heerlijke geur en de warmte trekken lekker in het lichaam. Heerlijk nu het een stukje kouder is. 

Gratis 
parkeren 

voor de deur

Gratis parkeren voor de deur

een heerlijke kruidenstempelmassage?
Dit is een massage waarbij verwarmde kruidenstempels worden gebruikt om te masseren. De 
heerlijke geur en de warmte trekken lekker in het lichaam. Heerlijk nu het een stukje kouder is. 

voor de deur

Feithlaan 19 Roosendaal  |  06-27620043
www.facebook.com/samswellnessmassage1 | samswellnessmassage@gmail.com

Beautysalon L’esperienza
Eikenlaan 2 Bosschenhoofd
06-27326531
www.lesperienza.nl

Iedereen die bij mij in de salon komt laat ik stralen in zijn of haar eigen 
schoonheid. Mijn motto is dan ook: relax the mind, renew the spirit 
and restore balance!

Bij Beautysalon L’esperienza 
draait alles om beleving. De 
naam zegt het eigenlijk ook al, 
want l’esperienza is Italiaans 
voor beleving. Die beleving zit ‘m 
niet alleen in de behandelingen 
die Natalie biedt, maar in het 
totaalplaatje. In de sfeer, de geur, 
de inrichting, het persoonlijke 
contact en natuurlijk ook in de 
behandelingen. Dit alles tezamen 
zorgt ervoor dat mensen hier 
optimaal kunnen ontspannen en 
genieten.

Behandelingen
   En als Natalie het dan over 
de behandelingen heeft, 
dan heeft ze het zowel over 
huidverbeterende als over 
ontspannende behandelingen. “Bij 
mij kun je zowel voor ‘eenvoudige’ 
basisbehandelingen als voor luxe 
treatments terecht. Maar net 
waar jij en je huid op dat moment 
behoefte aan hebben. Zo ben je 
bij mij onder andere aan het juiste 
adres voor gezichtsbehandelingen, 

Bij Beautysalon L’esperienza 

draait alles om beleving

lichaamsmassages, harsen en wimperlifting. 
Neem voor een compleet overzicht van mijn 
aanbod zeker eens een kijkje op 
www.lesperienza.nl.” 

Maatwerk
 Elke behandeling die Natalie biedt is elke keer 
weer maatwerk. “Ik stem de behandeling en de 
producten die ik gebruik af op de persoon die 
op dat moment bij mij in de stoel ligt. Op die 
manier is een behandeling immers het meest 
effectief. “
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LOOKING/GOOD

Een mooie en
verzorgde baard

Om je baard te laten groeien moet je doen wat je altijd 
doet... behalve scheren dus! Na verloop van een aantal 
dagen zul je last krijgen van jeuk. En niet zomaar jeuk, maar 
echt jeuk. Aan deze jeuk is niet veel te doen. Blijf de huid 
onder de baard goed verzorgen, misschien nog wel beter 
dan zonder baard. Smeer altijd - maar zeker wanneer je een 
baard net laat groeien - je huid en baard in met een goede 
baardolie. Door de baardolie wordt de huid onder de baard 
goed verzorgd en zal je echt minder last hebben van jeuk. 
De snelheid waarmee je baard groeit en hoe vol deze wordt, 
zijn erfelijk bepaald.

Wie dacht het makkelijk te krijgen doordat je je niet hoeft te 
scheren, komt bedrogen uit. Een baard vraagt om verzorging. 
Samen met je barbier kun je een stappenplan maken voor 
hoe je de baard gaat aanpakken en welk model baard jou 
het beste staat. Het is belangrijk dat je goed let op de vorm 
van je gezicht en de haargroei. Wil je je baard zelf bijhouden 
of onderhouden, koop dan goede spullen. Belangrijk is dus 
een goede baardolie, maar ook een scherpe schaar en/of 
tondeuse om je baard mee te trimmen mag niet ontbreken. 
Verder heb je een baard shampoo of eventueel conditioner 
nodig om je baard mee te wassen. Dit houdt de haren 
zachter dan gewone shampoo.

Lukt het je niet om zelf je baard goed bij te houden? 
Kijk dan op www.nederlandbruist.nl voor een barbershop 
in jouw regio. 

We kunnen er niet omheen: steeds meer mannen laten hun baard groeien. Het is stoer 
en super mannelijk, maar het laten groeien van een succesvolle baard vereist wel

het een en ander aan verzorging.

ElectroShop Rucphen Achterhoeksetraat 49,  Rucphen  |  06-29150821 (monteur/bus)  |  0165-370252 (kantoor)
info@electroshoprucphen.nl   |  www.electroshoprucphen.nl

Je kunt echt 
niet zonder

Vandaag 
bellen:  

binnen 24 uur 

gerepareerd

Wij bieden u service aan huis, wanneer het u uitkomt! 
In de meeste gevallen al binnen 24 uur gerepareerd. 
Van witgoed tot tv’s. Uiteraard krijgt u altijd een 
prijsopgave vooraf zonder verplichtingen. Altijd met zes 
maanden garantie op onderdelen en reparatie!

Toch interesse in een nieuw apparaat? 
Kijk voor witgoed onze webwinkel 
www.witgoed-rucphen.nl.

Service aan huis, wanneer het u uitkomt! 

Direct een 
afspraak maken? 

Kijk op 
www.repaweb.nl 

of bel 
06-29150821!

Wat repareren wij? Wasautomaten van alle merken  |  Wasdrogers  |  Condensdrogers  |  Luchtafvoerdrogers  |  Inbouwapparatuur van alle merken 
Huishoudelijke apparatuur  |  Koffi ezetters  |  Koelkasten  |  Home cinema  |  Audio apparatuur  |  Digitale ontvangstapparatuur  |  Decoders en recorders
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Stationsstraat 27 Essen
0032-3-3379988

info@step2essen.be
www.step2essen.be

We zijn doorlopend geopend voor ontbijt, lunch en 
koffi e, met een vernieuwde menukaart, een opgefrist 
interieur, vele nieuwigheden in onze shop en heel veel 
zin om jullie weer te ontvangen! Vanaf 9 juni zijn wij
binnen weer geopend. 
Momenteel zijn wij ook 
open op zaterdag- en 
zondagavond met speciale 
avondsuggesties!

We zijn weer open!

Onze cadeau- en decoratiewinkel is uitgebreid 
met meer artikelen. We verkopen nu tevens een 
assortiment aan Disney-artikelen. 

Volg ons op                 step2essen Volg ons op                 

Momenteel zijn wij ook 

open op zaterdag- en 

zondagavond met speciale 

avondsuggesties!

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

 www.roosvanhetwater.nl

Het nieuwste boek 
van Roos van het Water!

Mijn terugkeer 
Trilogie

NED

BELGIE

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

Wat de vraag ook is... 
het antwoord

is altijd
chocolade

#HOUDVOL

Papa,
mijn superheld
zonder cape!

BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij. 
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag 
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het 
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijken naar de 
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en 
naast elkaar leven zonder direct in confl ict te gaan. 

Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen 
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip 
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd 
door het lawaai en de rommel van anderen. 

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te 
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en 
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor 
jezelf te nemen.

Hasta la proxima,

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

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij? 
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik 
omga met wat iedereen vindt en roept. 
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.

Michael  Pilarczyk

Momentje
     voor jezelf

WE BOOST BRANDS

info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

www.weboostbrands.nl
We Boost Brands is jouw (online) Partner!

* Online leadgeneratie

 * Online strategie

* Bovenaan Google komen

* Social media

* Website design en beheer

* Mailcampagnes

ONZE DIENSTEN:

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

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

ADVERTEER IN BRUIST! JUIST
NU!OPVALLEN?

45



BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Meng in een schaal alle specerijen met de suiker en het zout en 
wrijf het vlees fl ink in met deze mix. Doe het vlees in een plastic 
zak en laat het een avond/nacht (circa 12 uur) marineren in de 
koelkast.

Haal het vlees minstens een uur voordat je het in de oven zet uit 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe het vlees 
in een braadslede en giet er wat barbecuesaus over. Dek het losjes 
af met aluminiumfolie en steek door de folie heen een vlees-
thermometer in het dikste deel van het vlees.

Laat het vlees circa 1,5 uur in het midden van de oven garen. 
De kerntemperatuur moet uiteindelijk rond de 75 graden zijn. 
Afhankelijk van je oven kan het korter of langer duren. Wil je een 
licht krokant korstje op het vlees, verwijder dan ongeveer 20 
minuten voor de eindtijd de folie. Neem het vlees uit de oven en 
laat het 10 minuten rusten op een grote, platte schaal.

Trek dan het vlees met twee vorken in stukjes/draadjes uit elkaar. 
Optioneel kun je er weer wat barbecuesaus doorheen scheppen. 
Snijd de broodjes open, beleg met een fl inke hoeveelheid pulled 
pork en garneer met de salademix naar keuze.

4 PERSONEN - 1,5 UUR - 12 UUR MARINEREN

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

lekker het smaakt! Je moet er wel even de tijd voor nemen. 

Broodje pulled pork 
met salademix

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

Broodje pulled pork 

INGREDIËNTEN
500 gr procureur

1,5 el gerookte paprikapoeder
1,5 tl knofl ookpoeder

1 tl mosterdpoeder
1 tl chilipoeder

1,5 el bruine suiker
1 el fi jn zeezout

barbecuesaus
4 broodjes
salademix
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand stoer.
De oplossing van vorige maand was moeder.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.

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

gezichts-
verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme 
scheren 
gelaat 

stralen 
huid 
verzorgen 
zacht

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl
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Eigenaresse Nikkie van der Kaaden
President Kennedylaan 92, Roosendaal 
0165-562686  |  info@debeestenshop.nl

www.debeestenshop.nl

hond
kat 
huisdier 
knaagdier 

vis
voer 
winkel 
konijn

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

Maak kans op een: 

zak honden- of 
kattenvoer t.w.v. € 20,-

President Kennedylaan 92, Roosendaal
www.debeestenshop.nl

WIN jij een 
zak voor 

je hond of kat?

Gezondheidscentrum 
met focus op de sporter

Maak kans op:

3x een maand 
gratis sporten

t.w.v. 
€ 74,50

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

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

workout 
zumba 
proefweek 
coaching 

battle 
yoga 
personal 
fitness
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Space
that works

for you!
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