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goede 
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Francis van 
Broekhuizen:
'Ik doe het, omdat ik 'Ik doe het, omdat ik 'Ik doe het, omdat ik 
het superleuk vind'het superleuk vind'het superleuk vind'

MAART 2022 GRATIS MEENEMEN!
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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
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Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past? Kies dan voor 

maatwerk naar jouw wensen van RvS Interieurbouw in Etten-Leur. 

Wij verzorgen het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge 

kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel staan. 

BENT U GEÏNTERESSEERD?Neem dan contact op van de website!

Gouden rijder 10, Etten-Leur           06-20 910 914 info@rvs-interieurbouw.nl www.rvs-interieurbouw.nl

DE EETTAFEL die écht bij je past
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Bruisende lezer,

Het is maart! Tijd dus om de winter achter ons te laten en vooruit te 
kijken naar de zomer. Wat een heerlijk vooruitzicht. Maar ook een 
vooruitzicht waarvan je spontaan in de stress kunt schieten. Het 
goede voornemen om defi nitief af te rekenen met die paar extra 
winterkilo’s heb je namelijk nog lang niet waargemaakt. Geen 
zorgen, want verderop in deze nieuwste editie van Bruist vertellen 
we je hoe je het jezelf makkelijker kunt maken om je doelen te 
bereiken.

Opvallend is dat, nu het voorjaarszonnetje weer steeds vaker 
begint te schijnen, veel mensen ineens ook weer een stuk 
vrolijker zijn. Sommige mensen hebben die zon daar overigens 
helemaal niet voor nodig. Dat geldt zeker ook voor Francis van 
Broekhuizen, die het hele jaar door straalt. In het interview dat we 
met deze ‘dramatische sopraan’ hadden, deelt ze een beetje van 
haar positiviteit en vertelt ze meer over haar carrière tot nu toe.

Diezelfde positiviteit ervoeren wij trouwens bij iedereen die we 
voor deze editie interviewden. Benieuwd naar al hun inspirerende 
verhalen? Lees dan vooral snel verder.

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.Inhoud
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Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340



2022 IS LANG NIET 
VOORBIJ, BEGIN 
VANDAAG NOG! 
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BRUIST/BODY&MIND

Stoppen met roken, een paar kilo afvallen, sporten, geld besparen en ga zo maar 
door. In januari beginnen we massaal met een schone lei. Hoor je het jezelf nog 

zeggen: ‘En dit jaar gaat het me echt lukken!' Maar hoe staat het nú met die 
goede voornemens?

KEN JE DOEL. Herinner jezelf regelmatig aan de 
voordelen van je goede voornemen. Als je dit niet 
doet, zul je sneller opgeven. 

BELOON JEZELF. Als het je lukt om jezelf aan 
je schema te houden, staat daar natuurlijk een 
beloning tegenover. Zorg er wel voor dat je de 
beloning ook echt koppelt aan het halen van je 
doelstelling. 

ZOEK STEUN. Het is niet makkelijk om een goed 
voornemen in je eentje te verwezenlijken. Vertel je 
vrienden en familie wat je van plan bent en vraag of 
ze daar eventueel rekening mee willen houden. Of 
plaats je goede voornemen op Twitter en Facebook. 
Wie weet zijn er meer mensen die hetzelfde doel 
nastreven.

Als je meerdere voornemens hebt, kan het lastig 
zijn om alles tegelijk te doen. Hierdoor is de kans 
groot dat je voornemens mislukken. 

MAAK EEN SCHEMA. Maak voor jezelf een 
schema waarin je kunt vermelden wat je graag 
zou willen bereiken en hoe je dit aan gaat pakken. 
Gaat het om een doel dat je op korte termijn 
wilt bereiken of heb je er het hele jaar voor 
uitgetrokken? 

VOORKOM HOGE EISEN. Als je te hoge eisen 
aan jezelf stelt, haak je snel af. Dit komt doordat 
je geest en lichaam tijd nodig hebben om zich 
aan te passen aan je nieuwe gewoonten. 

CREËER ROUTINE. Ben je verslaafd aan roken 
of snoep? Dan kan het helpen om een andere 
bezigheid te zoeken wanneer het verlangen naar 
een sigaret of zoetigheid de kop opsteekt. 

Wat is er nog over van je 
goede voornemens?

Ook op zoek naar coaching? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

98



Conditie,
versteviging,
afslanken
en nog veel meer

COCON is niet het zoveelste cliché sport- of relaxa-
tietoestel. We leggen infrarood aan de basis en bou-
wen hierop verder om zo een waardevolle en geheel 
nieuwe ervaring aan te bieden. COCONNEN wordt 
een nieuw begrip bij u thuis of in uw bedrijf.

Waarom kiezen voor COCON?
Sporten in de COCON cabine is vooral gericht op afslanken, 
wat in COCON een stuk makkelijker gaat. Trainen onder in-
vloed van de therapeutische infrarood in COCON is namelijk 
een belangrijke stimulus voor de vetverbranding. 

COCON is echter wel uiterst veelzijdig. Zo kan je perfect oe-
feningen uitvoeren om conditie te kweken, te verstevigen of 
om spiermassa op te bouwen. Kortom, iedereen kan perfect 
werken naar een eigen, specifi ek doel. Balance is the key to 
a happy body & mind.

SCAN DE 

QR-CODE
VOOR 

MEER INFO

Met de COCON Coach applicatie heb je een 
duidelijk overzicht van het digitaal platform 
waarop je oefeningen en programma’s kan 
bekijken, sorteren, bijhouden en ook zelf 
samenstellen. Zo heb je steeds professionele 
begeleiding bij de hand. 

EVEN EEN 
HALF UURTJE
COCONNEN

COCON is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, lichaamsbouw, 
ervaring, ... Met COCON 

werkt iedereen op zijn eigen 
tempo, zonder verplichtingen 

en enkel met goede 
vooruitzichten.

Deze 45+ jaar oude, Zwitserse 
methode van sporten in 

een verwarmde ruimte gaat 
gepaard met consistente en 
blijvende resultaten op vlak 

van afslanken en fi theid. 
Doordat COCON uitsluitend 
werkt met breedspectrum, 
therapeutische infrarood, 

combineert het de voordelen 
van zowel infraroodtherapie 

als Thermo Fysische 
Methode. 

INCLUSIEF TABLET MET DE 
COCON COACH APP

Jouw instituut met COCON pro
Er is een professionele versie beschikbaar 

voor wie een eigen instituut wil starten.

www.yourcocon.com
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KALKNAGELS * 
De kalkachtige vergroeiingen aan de nagels worden meestal 

veroorzaakt door een schimmel. Ferula Kalknagelolie 
bevat uitsluitend natuurlijke en heilzame ingrediënten 
en dringt door iedere laag van de nagel heen. Het remt 
de afbraak van de nagel en neemt de oorzaak weg, 
zodat de nagel binnen 3 tot 6 maanden weer gezond uit 
kan groeien. Voor mooie gladde nagels in de zomer is 
het dus van belang om nu te beginnen aan de kuur! 
Ferula kalknagelolie is verkrijgbaar bij drogisterij en 
reformhuis. 
Kijk voor adressen op 
www.aromed.nl/verkoopadressen.        

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

Begin van de 
lente!

DE KLEINE 
KEUKEN
Een super start van de dag; de 
gepofte ontbijtgranen met 
aardbeismaak van De Kleine 
Keuken. Ze bevatten 75% 
minder suiker dan vergelijk-
bare producten voor kinderen 
en zijn ook nog rijk aan vezels. 
www.dekleinekeuken.com

Scan 
de 

QR-code

PRINGLES
Pringles kent iedereen, het unieke 
chipje in de slanke bus. Nu zijn ze 
erin geslaagd een gemiddelde 
zoutvermindering van 23 % te 
realiseren bij de 6 belangrijkste 
smaken: Original, Sour Cream & 
Onion, Hot & Spicy, Texas BBQ, 
Hot Paprika en Classic Paprika. 
Maar natuurlijk met behoud van 
de authentieke smaakintensiteit. 
www.pringles.com
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
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. de 
TAG bij de lezersactie naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Begin van de 
lente!

GUINNESS (4.2%)
Zeg je Ierland, dan denk je aan groene 
landschappen, riverdance, livemuziek, 
en… Guinness. Dit iconische bier 
wordt al meer dan 250 jaar 
gebrouwen in Dublin. Geen 
enkel bier staat zó 
symbool voor een land als 
het zwarte goud uit de 
hoofdstad van Ierland. 
Op 17 maart is het St. 
Patrick’s Day, de nationale 
feestdag van Ierland, waarbij ook 
hier een fris Guinness biertje niet mag 
ontbreken! www.guinness.com

LEZERSACTIE *
1 set van 2 Hobstar glazen 
van Libbey
Genieten van alledaagse momenten, met mooi 
glaswerk waar je blij van wordt. De kans is groot dat 
je al eerder hebt gedronken uit glazen van één van 
de grootste glaswerkproducenten ter wereld, met een 
fabriek in Nederland. Eén van de 
klassiekers is de tijdloze Hobstar, 
waarvan de naam verwijst naar het 
specifi ek geslepen glas met sterpatroon. 
De vintage ‘look and feel’ van de Hobstar 
valt hierdoor in de smaak.

www.libbey.eu TAG #HOBSTAR
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LEZERSACTIE *
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een ijzersterke roman over liefde en loyaliteit in een harde 
wereld, de weerspiegeling van de maatschappij en hoe we 
met elkaar omgaan, discriminatie, de verschillen in klassen, 
maar vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Het verhaal speelt zich af op het Rembrandtplein in 
Amsterdam en Broek in Waterland, maar neemt je ook mee 
naar Ibiza en Marokko. Sol neemt je mee in een eigentijds en 
realistisch liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks. Hoe ver gaan we 
voor de liefde?

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK
1312



Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Wij zijn een zelfstandige polikliniek voor cardiologische zorg. Ons streven is dat patiënten met 
hart- en vaatziekten al binnen 24-48 uur bij ons terechtkunnen. Wij staan voor de beste 
innovatieve zorg met optimale service en persoonlijke begeleiding. Voor meer informatie over 
ons centrum kunt u terecht op onze website: www.cardiologiecentra.nl.

Onze zorg klopt! BRUISENDE/ZAKEN

Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Als u klachten heeft die zouden kunnen passen bij een 
hartziekte, dan wilt u zo snel mogelijk weten of deze klachten 
daadwerkelijk van uw hart komen en hoe ze eventueel 
behandeld kunnen worden. Daarom kunt u al binnen 24 uur 
bij ons terecht voor een consult. Alle benodige onderzoeken 
en het evaluatiegesprek kunnen indien mogelijk al binnen 
twee uur plaatsvinden. 

Tijdens het evaluatiegesprek zal de cardioloog met u de 
diagnose bespreken en indien nodig een behandelplan 
opstellen. Tevens kunt u bij ons terecht voor preventief 
onderzoek of een second opinion.

De belangrijkste klachten bij hartziekten zijn:
 Pijn op de borst
 Hartkloppingen
 Kortademigheid
 Wegrakingen / onwelwording 
 Vermoeidheid

Cardiologie Centrum Zeeland
Buitenruststraat 16, Middelburg  |  0118-689340
zeeland@cardiologiecentra.nl  |  www.cardiologiecentra.nl

Verwijzing via de huisarts
Heeft u een of meerdere van de genoemde 
klachten? Ga dan naar uw huisarts. Deze zal 
besluiten of het nodig is dat u wordt 
doorverwezen naar ons centrum. Indien u door 
uw huisarts wordt doorverwezen, wordt de door 
Cardiologie Centrum Zeeland geleverde zorg 
volledig vergoed door uw verzekeraar. Wij 
hebben contracten met alle zorgverzekeraars in 
Nederland.

24/7 bereikbaar
Patiënten en verwijzers kunnen voor informatie te 
allen tijde contact met ons opnemen. Wij zijn 24 
uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

��Preventief screenen hart / 50+
        vergoed door zorgverzekeraar
��24/7 snel onderzoek en uitslag
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DITJES/DATJES
Als je jouw goede voornemen drie maanden   
 hebt volgehouden, lukt het de rest van 
het jaar ook. Met minder rommel om je heen  
  heb je niet alleen meer ruimte in je huis,   
 maar ook in je hoofd.
 Een kwartiertje per dag sorteren en 
weggooien is hetzelfde als één hele dag ruimen per 
maand. Handel kleine klusjes, die minder   
 dan 5 minuten van je tijd vergen, meteen 
  af. Zo hoef je ze niet te onthouden of 
 op te schrijven. Als je niest, moet je 
neus zich even resetten. Op deze manier 
  wordt de neus schoongemaakt.
Bankbiljetten zijn gemaakt van katoen en linnen.  
 Zo kun je een bankbiljet in je broek laten zitten
in de was zonder dat het meteen kapot is.   
  De eerste eetbare paashazen   
 verschenen rond 1800.
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President Kennedylaan 92, Roosendaal  (Nederland)
+31 165-562686  |  info@debeestenshop.nl  |  www.debeestenshop.nl

Bij aankoop van een zak HappyDog

1 za s ac gas
Bij aankoop van een zak HappyCat

1 po gis

BENOP EN
heeft alles voor je huisdier

Vor e k 
en d e 
tate!
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De lente begint bij Eerlijk is HeerlijkDe lente begint bij Eerlijk is Heerlijk
Lieve mensen, 

Wat fijn dat de horeca weer gasten mag ontvangen!

In deze maart begint de lente! Dus komen er 
lekkere frisse gerechten op de kaart en allerlei 
snoeperijen uit de oven. 

Ook het terras van Eerlijk is Heerlijk is weer te vinden 
op de Molenstraat 23. Hier kunt u genieten van een 
heerlijk kopje illy ko� ie of verse thee met vers 
gebak uit eigen keuken. 

Hee   u iets te vieren? Neem gerust contact op zodat 
we kunnen kijken wat er mogelijk is. Dit kan in de 
vorm van een ladies lunch of private dining.

Ik hoop u snel te zien bij mijn mooie 
Eerlijk is Heerlijk!

Lieve groetjes,

Annemarie Bergmans-Taheij

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

Hee   u iets te vieren? Neem gerust contact op zodat 
we kunnen kijken wat er mogelijk is. Dit kan in de we kunnen kijken wat er mogelijk is. Dit kan in de 
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TREASURETOYS
HET EERSTE SPEELGOED ABONNEMENT VAN NEDERLAND.

0 tot 6 maanden

scan me

1e maand
GRATIS!

HET EERSTE SPEELGOED ABONNEMENT VAN NEDERLAND

TREASURETOYS
HET EERSTE SPEELGOED ABONNEMENT VAN NEDERLAND.

WWW.TREASURETOYS.NL  |  INFO@TREASURETOYS.NL

Hoi! Wij zijn Petra en Ivo van TreasureToys en wij vinden het belangrijk dat 

ieder kind de kans krijgt om allerlei soorten speelgoed te ontdekken. Helaas 

is speelgoed duur en weet u, als ouder van een jong kind, dat uw zoon of 

dochter al snel weer is uitgekeken op zijn of haar speelgoed, waardoor het 

vaak op zolder of marktplaats belandt.

TreasureToys lost dit probleem op! Wij leveren elke drie maanden een 

schatkist vol met speelgoed van de beste merken, afgestemd op de leeftijd 

van uw kind. Aan het einde van de drie maanden ruilen wij de schatkist om 

voor een nieuwe kist, zodat uw kind nooit meer verveeld raakt door zijn of 

haar speelgoed. 

Interesse? Scan de QR-code en neem een kijkje op onze website of surf zelf 

naar www.treasuretoys.nl. Hopelijk tot snel!

0 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN JEROEN WINDMEIJER 
Goed nieuws voor hardloop-
liefhebbers: 12 maart vindt de 
twintigste editie van de Nacht van 
Groningen plaats. Ook dit jaar loopt 
het parcours traditiegetrouw door 
de binnenstad en het Noorder-
plantsoen van Groningen. 
Deelnemers kunnen kiezen uit 
verschillende afstanden: 5 
kilometer, 10 kilometer, 10 Engelse 
mijl (16,1 kilometer) of de halve 
marathon. Uniek aan dit 
hardloopevenement is het feit dat 
alle afstanden in het donker worden 
afgelegd. De Nacht van Groningen 
wordt onvergetelijk door muziek en 
verlichting langs het parcours.
Meer info: 
www.nachtvangroningen.nl

D AGJE UIT
NACHT VAN 
GRONINGEN

FILMPJE KIJKEN
THE 355

De Middelburgse antropologiestudent Anthoni 
doet op Paaseiland onderzoek naar de moai, 
de mysterieuze beelden die al eeuwenlang tot 
de verbeelding spreken. Hij ontdekt dat er op 
het eiland een strijd woedt over de oorsprong 
van de moai. Als er mensen beginnen te 
verdwijnen, lijkt het niet bij discussiëren te 
blijven… In Middelburg treft een museum 
voorbereidingen voor een tentoonstelling over 
ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen en 
Paaseiland. Een Paaseilandse beeldhouwer is 
uitgenodigd om een beeld te maken, maar 
een in een nabijgelegen dorp gevonden moai 
zet de verhoudingen op scherp. En dan valt 
de eerste dode… DE STENEN GODEN van 
Jeroen Windmeijer is vanaf 1 maart 
verkrijgbaar.

Wanneer een geheim wapen in de 
verkeerde handen valt, moet CIA-agent 
Mason Brown de handen ineenslaan met 
de rivaliserende Duitse agent Marie, 
voormalig MI6-bondgenoot en computer- 
specialist Khadijah en de Colombiaanse 
psycholoog Graciela. Op hun levens-
gevaarlijke missie om het wapen terug te 
vinden moeten ze een stap voorblijven op 
de mysterieuze Lin Mi Sheng die al hun 
bewegingen volgt. Terwijl de actie hen over 
de hele wereld brengt sluit het viertal een 
kwetsbaar verbond dat de wereld kan 
redden of hun einde zal worden. THE 355
is vanaf 10 maart te zien in de bioscoop.
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BLOG/FAJAHLOURENS

Het leven bestaat uit trillingen. Deze trillingen hebben een bijpassende 
frequentie en trekken soortgelijke trillingsfrequenties aan. Als je angst, stress, 
jaloezie, haat, verdriet of soortgelijke emoties ervaart, heb je een 
lage trillingsfrequentie. Terwijl de positieve emoties en 
gedachtes een hoge frequentie hebben en dus mooie, 
positieve en leuke situaties aantrekken. 

Het is belangrijk dat je je bewust wordt van je gedachten. Dat 
je negatieve gedachten afkapt en ze direct omwisselt voor 
de positieve variant. Denk ook zorgvuldig na over de mensen 
waarmee je omgaat. Krijg je er energie van of kosten ze vooral 
energie?

Om je mooiste leven te creëren is het dus belangrijk om jezelf 
in een hoge frequentie te brengen. We kennen allemaal wel 
dat geluksgevoel, het moment dat alles heerlijk voelt. 

Mijn grote inspirator Abraham Hicks zegt dat het de 
bedoeling is om vanuit dit heerlijke moment je gedachtes 
te sturen. Je trekt alles uit de kast om in dat heerlijke 
gevoel te blijven. Bij mij werkt het door muziek aan 
te zetten, vervolgens visualiseer ik mijn droomleven. 
Hierbij denk ik niet aan de materiële zaken, maar aan 
het gevoel dat het mij zou kunnen geven. Ik doe dat 
door de vrijheid die geld mij geeft te visualiseren. Ik 
focus mij op dit gevoel, zodat ik in die heerlijke hoge 
frequentie blijf hangen. 

Het is dus aan jou om in die hoge frequentie 
terecht te komen! Alles wat je wilt is mogelijk. 
Jij bent de baas over je eigen leven.

Liefs, Fajah

Baas over je eigen leven
jaloezie, haat, verdriet of soortgelijke emoties ervaart, heb je een 
lage trillingsfrequentie. Terwijl de positieve emoties en 
gedachtes een hoge frequentie hebben en dus mooie, 
positieve en leuke situaties aantrekken. 

Het is belangrijk dat je je bewust wordt van je gedachten. Dat 
je negatieve gedachten afkapt en ze direct omwisselt voor 
de positieve variant. Denk ook zorgvuldig na over de mensen 
waarmee je omgaat. Krijg je er energie van of kosten ze vooral 

Om je mooiste leven te creëren is het dus belangrijk om jezelf 
in een hoge frequentie te brengen. We kennen allemaal wel 
dat geluksgevoel, het moment dat alles heerlijk voelt. 

Mijn grote inspirator Abraham Hicks zegt dat het de 
bedoeling is om vanuit dit heerlijke moment je gedachtes 
te sturen. Je trekt alles uit de kast om in dat heerlijke 
gevoel te blijven. Bij mij werkt het door muziek aan 
te zetten, vervolgens visualiseer ik mijn droomleven. 
Hierbij denk ik niet aan de materiële zaken, maar aan 
het gevoel dat het mij zou kunnen geven. Ik doe dat 
door de vrijheid die geld mij geeft te visualiseren. Ik 
focus mij op dit gevoel, zodat ik in die heerlijke hoge 
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Flex, thuis en op kantoor

GEZOND ZITTEND WERKEN 
GEWOON DOEN!

Gezondzittendwerken.nl is dé specialist voor 
professioneel en persoonlijk werkplekonderzoek,
-advies en -inrichting. Elke ruimte zijn eigen plek 
om te ontmoeten, vergaderen, werken of relaxen. 

Ervaar de gezondheidsvoordelen van optimale steun in de 

rug met een goede lendensteun, bewegend zitten op een 

ergonomische balanskruk, de rustgevende werking van 

een akoestisch scherm of de aangename afwisseling 

tussen zitten en staan.

Bemerk dat fysieke klachten verdwijnen 

en je focus en energie behouden blijven. 

Wel zo fi jn toch!?

Flex, thuis en op kantoor

GEZOND ZITTEND WERKEN 
GEWOON DOEN!

Gezondzittendwerken.nl is dé specialist voor 
professioneel en persoonlijk werkplekonderzoek,
-advies en -inrichting. Elke ruimte zijn eigen plek 
om te ontmoeten, vergaderen, werken of relaxen. 

Ervaar de gezondheidsvoordelen van optimale steun in de 

rug met een goede lendensteun, bewegend zitten op een 

ergonomische balanskruk, de rustgevende werking van 

een akoestisch scherm of de aangename afwisseling 

tussen zitten en staan.

Bemerk dat fysieke klachten verdwijnen 

en je focus en energie behouden blijven. 

Wel zo fi jn toch!?

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

www.gezondzittendwerken.nl

GEZOND ZITTEND WERKEN 
GEWOON DOEN!

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

2524



Wil jij Mozarts meesterwerken een keer live beleven? Dat 
kan! Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef 
Klassiek kaarten weg voor de concerten van The Bach 
Choir & Orchestra of the Netherlands. Registreer je vóór 
1 april op Theater.nl via theater.nl/bruist en maak kans 
op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In maart organiseert Theater.nl ook nog een speciale 
winactie op haar sociale media kanalen. Houd de 
Facebook- en Instagrampagina van Theater.nl de 
komende tijd dus goed in de gaten.

*Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands voert in 

mei 2022 Mozarts beroemde 
Requiem op. Onder leiding 

van dirigent Pieter Jan 
Leusink brengen de musici 

ook Mozarts Krönungsmesse 
en Allegri’s Misere Mei ten 

gehore. Het gezelschap krijgt 
bijval van diverse solisten, 

waaronder de veelgeprezen 
sopraan Olga Zinovieva. 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. 
Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 

Win kaarten voor
Mozarts Requiem en Krönungsmesse

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands voert in 

mei 2022 Mozarts beroemde 
Requiem op. Onder leiding 

van dirigent Pieter Jan 
Leusink brengen de musici 

ook Mozarts Krönungsmesse 
en Allegri’s Misere Mei ten 

gehore. Het gezelschap krijgt 
bijval van diverse solisten, 

waaronder de veelgeprezen 
sopraan Olga Zinovieva. 

Mozarts Requiem en Krönungsmesse
Win kaarten voor

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands voert in 

mei 2022 Mozarts beroemde 
Requiem op. Onder leiding 

van dirigent Pieter Jan 
Leusink brengen de musici 

ook Mozarts Krönungsmesse 
en Allegri’s Misere Mei ten 

gehore. Het gezelschap krijgt 
bijval van diverse solisten, 

waaronder de veelgeprezen 
sopraan Olga Zinovieva. 

Mozarts Requiem en Krönungsmesse

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 april 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Mozarts Requiem en Krönungsmesse
Gratis kaarten

WIN KAARTEN
Win kaarten voor

Mozarts Requiem en KrönungsmesseWIN KAARTEN
Win kaarten

WIN KAARTENMozarts Requiem en KrönungsmesseMozarts Requiem en Krönungsmesse

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 april 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Plezier maken staat bij Francis al van jongs af 
aan op één. “Vroeger deed ik in mijn werk al 
zoveel dingen die ik gewoon leuk vond, ook al 
was het voor weinig geld”, legt ze uit. “Dan kreeg 
ik kritiek van collega’s, die zeiden: ‘Je moet naar 
het buitenland en carrière maken.’ Maar ik wilde 
het liever kleiner doen.”

KREDIET Francis straalt altijd. Met haar 
positiviteit, oprechtheid en vriendelijkheid heeft 
ze al een hoop bereikt. “Ik ontmoet heel veel 
mensen en bezoek veel verschillende 
verenigingen. Ik zal nooit gemeen zijn of mensen 
afzeiken, ben nooit ziek en zeg nooit af. Omdat ik 

De populariteit van operazangeres Francis van Broekhuizen ging in de afgelopen 
jaren door het dak. Naast haar theateroptredens maakte ze steeds vaker haar 

opwachting in tv-programma’s, zoals De Slimste Mens, Maestro! en All Together Now. 
“Ik doe nooit dingen om te zien of het iets oplevert. Ik doe het omdat ik het superleuk 

vind”, vertelt Francis aan Theater.nl.

Francis van Broekhuizen: 

'Ik zal nooit gemeen zijn 
of mensen afzeiken'

altijd op die manier heb gewerkt, heb ik toch 
een bepaald krediet opgebouwd.” 

GUNFACTOR De zangeres plukt daar nu de 
vruchten van. “Het gaat zich nu uitbetalen in 
dat mij veel wordt gegund. Het is altijd mijn 
ambitie geweest om mijn vak zo goed mogelijk 
uit te oefenen, niet om BN’er te worden. En nu 
rol ik van het een in het ander”, vertelt ze trots.

Francis staat tot eind mei 2022 in de theaters 
met Bij twijfel hard zingen, een voorstelling 
bomvol muziek en openhartige verhalen. Kijk 
op Theater.nl voor de speellijst.

2928



Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

Jarenlang maakten de wisseldiensten die 
ze op Schiphol draait een relatie praktisch 
onmogelijk. Maar wat Saira Khadje betreft 
mag daar nu weleens verandering in 
komen. “Binnenkort krijg ik wat 
meer vrije tijd. Tijd die ik heel graag 
met mijn vrienden door wil brengen, 
maar óók met een nieuwe partner!”

“Ik kom op Schiphol de hele wereld 
tegen”, lacht Saira. “Maar helaas 
niet de juiste man…” En met die 
‘juiste man’ heeft ze  het over iemand die 
charmant en integer is, spontaan en 
gezellig, goed gekleed en betrouwbaar. “Ik 
zoek iemand die behalve mijn partner ook 
echt mijn beste maatje is… Met wie ik kan 
lachen en praten, strandwandelingen kan 
maken, een wijntje kan drinken en kan 
genieten van het leven. Op wie ik trots kan 

Saira zoekt

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zijn en met wie  ik samen mooie momenten 
kan beleven.”

Dat die partner er nog niet is, moet haast 
wel aan die wisseldiensten 
liggen, want pratend met Saira 
ontdek je meteen dat zij 
ontzettend veel te bieden heeft. 
Super spontaan, goedlachs, 
gezellig en een gemakkelijke 
prater.  En zoals op de foto te 
zien, is ze nog een prachtvrouw 

ook. Ze heeft overigens geen kinderen. “Ik 
krijg vaak te horen dat ik er veel jonger 
uitzie dan ik daadwerkelijk ben en zo voel 
ik me eigenlijk ook. Qua leeftijd moet een 
nieuwe partner daar dus wel enigszins op 
aansluiten. Nu is het mijn tijd om te gaan 
genieten en te gaan leven en dat doe ik het 
liefst met een leuke man naast mij!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In maart hebben 

we speciale aandacht voor: Saira Khadje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar saarbruist@gmail.com

LEEFTIJD
54 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
163 CM
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Kan jouw haar wel wat 
deskundige zorg en aandacht 
gebruiken? Dan moet je zeker 
eens een afspraak maken bij 
Indulge cuts & colours in hartje 
Etten-Leur. Bij deze kapsalon 
draait alles om kwaliteit en 
aandacht. Eigenaressen Lianne 
en Trista doen er samen met 
hun twee medewerksters Kim en 
Femke alles aan om jou volledig 
in de watten te leggen en met 
een mooie coupe weer naar huis 
te laten gaan. 

Namens Nederland Bruist 
mocht ik een Bruisend Bezoek 
brengen aan Indulge Cuts & 
Colours, gevestigd in een 
prachtig karakteristiek 
monumentaal pand in het 
centrum van Etten-Leur. Lianne 
en Trista zijn de trotse eigenaren 
van Indulge Cuts & Colours en 
werken samen met de 
getalenteerde Femke en Kim.

Wellness voor mijn haar

MARKT 11, ETTEN-LEUR 
 076-5033422

 HAIRDRESSERS@INDULGE.NL 
WWW.INDULGE.NL

Bij binnenkomst werd ik erg vriendelijk 
ontvangen door Trista en het team. Ik kreeg 
een heerlijk versgemalen kopje espresso 
met een lekkernijtje en ben gaan zitten in de 
massagewasstoel. 

Ik kreeg een goed en duidelijk advies van Trista 
nadat zij mijn haar zorgvuldig had bekeken. Dit 
gaf voor mij meteen al de bevestiging dat ze 
erg professioneel en secuur te werk gaan. Na 
de heerlijke massage en het wassen van mijn 
haar kwam Trista met het advies om Keratin 
Revolution toe te passen. Allereerst heeft zij de 

keratinebehandeling bij 
mij gedaan, dit zou een 
tot twee uur in beslag 
nemen, daarna zou ze 

het weer wassen en 
gaan knippen. Mijn 
haar werd in zes tot 
acht secties verdeeld 
en lok voor lok werd 
met een kwast de 
keratine op mijn haar 
aangebracht. Tijdens 
de behandeling  kreeg 
ik duidelijke uitleg van 
Trista, zodat ik precies 
wist wat ze aan het 

doen was. Dat was erg fi jn! Met een kam werd de overtollige 
keratine uit mijn haar gekamd. Vervolgens kreeg ik een 
droogkap over mijn hoofd zodat het op de juiste manier 
kon inwerken. Dit duurde ongeveer 45 minuten. In de 
tussentijd kreeg ik een vers kopje gemberthee aangeboden. 
Daarna werd het uitgespoeld door een heerlijk ruikende 
ELEVEN shampoo, die heel lekker naar mint rook. Ik mocht 
vervolgens plaats nemen in de kappersstoel en toen werd 
mijn haar in model geknipt.

Het was werkelijk zoals op de website van Indulge staat: 
wellness voor mijn haar. Ik ga absoluut terugkomen bij 
Indulge in Etten Leur! Lianne, Trista, Femke en Kim 
laten je echt op je gemak voelen. Ik ben erg blij met het 
eindresultaat en je ziet echt dat de behandeling geholpen 
heeft.

BRUISEND/BEZOEK

Wellness voor mijn haar

mij gedaan, dit zou een 

nemen, daarna zou ze 

Bedankt  dames! 
Jop Franken
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Bernina en Bernette

‘Ik ben op een prettige, persoonlijke 
manier geholpen bij Van Vliet. Ze nemen 
echt de tijd voor je.’
Helemaal top!

Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

Ook voor breien en haken ben je 
bij ons aan het juiste adres. 

Er is een prachtige collectie wol van 
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi 

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

Bernina en Bernette
Nu ook bij Van Vliet verkrijgbaar!

Bernina is een van de topmerken in naaimachines. Het Zwitserse 
bedrijf dat al sinds 1893 machines maakt, staat bekend om zijn 
kwaliteit. Dit zijn machines waar je jarenlang plezier van hebt! En ze 
zijn ook goed met de tijd meegegaan waardoor je nu een veelvoud aan 
nieuwe mogelijkheden en moderne technieken tot je beschikking hebt. 
Bernina is Made to create!

Kom naar de winkel voor het actuele 
aanbod en een demonstratie.
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GEZELLIG, 
VERTROUWD 

EN MET 
AANDACHT

Wil jij onder deskundige 
begeleiding afslanken? En 
aan jezelf werken op het 
gebied van gezondheid, 
lichaam en geest en daarbij 
ook nog eens heerlijk 
ontspannen? Dan ben je bij 
S-Senz in Essen aan het 
juiste adres. “In mijn 
gezondheidsstudio aan huis 
combineer ik diverse 
behandelingen voor het 
welzijn van je binnen- en je 
buitenkant,” aldus 
eigenaresse Greet Jacobs.

HEALTH,
BODY & MIND

Het verhaal van S-Senz start eigenlijk ruim een jaar 
geleden. Greet: “Ik zat niet lekker in mijn vel en 
wilde afvallen.” Dat lukte haar uiteindelijk ook met 
een eiwitdieet. “Ik viel niet alleen vijftien kilo af, 
maar voelde me ook lichamelijk en geestelijk weer 
helemaal mijzelf.” Gelijktijdig bereikte Greet een 
punt waarop ze dacht: ik wil wat anders met mijn 
leven. “Ik wilde met mensen werken en ze helpen 
met een gezonde levensstijl. Uit eigen ervaring 
weet ik immers hoe lastig dat proces kan zijn, maar 
ook hoe veel beter je je ervan kunt gaan voelen. Die 
kennis en ervaring wilde ik graag delen met 
anderen.”

Tijd voor jezelf
Zo gezegd, zo gedaan. Greet opende onlangs haar 
eigen gezondheidsstudio waar ze nu ook anderen 
helpt om af te slanken met Pro10 eiwitproducten. 
Maar dat is niet het enige wat ze doet. “Mensen 
kunnen bij mij ook terecht voor een BodySculptor 
afslanksessie (een passieve en ontspannende 
fi guurcorrectie). Daarnaast verzorg ik voet- 
refl exologie behandelingen, geef ik intuïtieve 

massages en ben ik een verkooppunt van de 
aloë vera producten van Forever Living.” Dit 
alles doet zij in een kleinschalige, 
vertrouwde en gezellige setting met volop 
privacy. “Ik behandel heel bewust slechts 
één klant tegelijk om die privacy ook te 
kunnen waarborgen en al mijn klanten die 
aandacht te kunnen geven die ze verdienen. 
Bij mij kom je namelijk niet alleen om aan je 
lichaam te werken, maar ook om even 
heerlijk wat tijd voor jezelf te nemen en te 
ontspannen. Want als ik mijn klanten blij en 
gelukkig kan maken, dan geeft dat ook 
mijzelf weer nieuwe energie.”

Bedrijf: S-Senz  |  Eigenaar: Greet Jacobs  |  Schanker 20, Essen  |  +32 (0)465 048337  |   www.s-senz.be

BRUISENDE/ZAKEN
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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!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Kijk op 
www.styledbyjom.nl 
of bel 06-44029928
voor een vrijblijvend 

gesprek of een 
afspraak

Als interieurstyliste weet Marion perfect de wensen van haar klanten te 
vertalen naar een passend interieur. “Het start met een intakegesprek en 

dan is het ontzettend belangrijk om te luisteren naar de 
wensen van de klant. Het gaat immers om de ‘wants, 
needs and must haves’.” Styled by Jom realiseert 
interieurplannen, geeft advies op locatie en biedt 
shoppen met styliste als aankoopbegeleiding.

Bij verkoopstyling laat Marion zich minder leiden door 
de wensen van de klant, omdat je maar één keer 
de eerste indruk kunt maken. Ze zorgt ervoor dat 

de sterke punten van een woning goed uitkomen. Een leegstaande woning 
of modelwoning? Door een combinatie van kartonnen en echte meubels en 
accessoires is de woning in korte tijd verkoopklaar. Mede doordat Marion ook 
een aantal jaren werkzaam is geweest in de makelaardij, weet zij een woning 
juist te presenteren. 

Meer weten? 
Neem dan eens een kijkje op   of www.styledbyjom.nl 
of bel voor een vrijblijvend gesprek.

STYLED BY JOM  |  Marion Boodie

06-44029928  |  info@styledbyjom.nl

www.styledbyjom.nl

Professionele ogen
Een goede indruk maken met je woning of bedrijfspand in binnen- en buitenland? 
Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Hulp die interieur- en verkoopstyliste 
Marion Boodie kan bieden.

Marion Boodie

die weten van huizen, verkoop en styling!

Chantal van Geel  |  +31 6-33188192
  Ja wij willen trouwen  |    jawijwillentrouwen  |  www.jawijwillentrouwen.nl

LATEN WE DE LIEFDE 
VIEREN IN ITALIË

 Maak jullie Italiaanse droom werkelijkheid! Kennen jullie 
Italië vooral van fi jne vakanties, de lekkerste pizza’s en 
pasta’s, oude bouwwerken en heerlijke ijssalons, maar 
hebben jullie geen idee wat je verder allemaal moet 
regelen voor jullie droombruiloft in Italië? Dat hoeft jullie er 
zeker niet van te weerhouden om te trouwen in authentiek 
en romantisch Italië!

Ik neem als weddingplanner obstakels voor jullie weg. 
Tijdens de kennismaking hebben we het over jullie 
wensen en de mogelijkheden. Vervolgens gaan we na 

jullie volmondige ‘ja wij willen trouwen in Italië’ aan de 
slag. Ik regel al het papierwerk, ken de leukste adressen, 
zorg voor de communicatie met onze liefdevolle locatie en 
leveranciers en het doornemen van de contracten en zorg 
voor een tot in de puntjes verzorgde bruiloft. 

 Meer weten? 
 Neem vrijblijvend contact met mij op via
info@jawijwillentrouwen.nl of 06 - 33188192. 

 Chantal van Geel 
 Weddingplanner & Ceremoniemeester 

Trouwen in authentiek Italië 
dichterbij dan jullie denken
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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. “

Naast de unieke 
schoenencollectie hanteren 
we ook service excellence 

binnen ons bedrijf. Wij 
zetten net een stapje extra 
voor de klant. Bij ons 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!

CLAUDIA LETTIUS

Dorpsstraat 81B, St. Willebrord
www.shaboot.nl



Passage 2 (hoek Raadhuisstraat), Roosendaal
info@bydebster.nl  |  www.bewonderjecurves.nl

@bewonderjecurves

Maat 
42 t/m 54

Vanaf maat 42 tot en met 54 kan je bij 
& Bewonder terecht voor stoere shirts, 
zachte vesten, goedzittende jeans en vrolijk 
gekleurende jurken en tunieken van onder 
andere de merken Only Carmakoma, Vero 
Moda Curve, Zhenzi, Gozzip, Zoey, Frapp, Via 
Appia Due en NR 1 BY OX

Naast kleding verkopen wij kleurrijke sjaals en 
hebben we een kleine collectie hypoallergene 
sieraden en gave tassen in diverse soorten en 
maten. 

Loop gerust eens binnen en bewonder de 
heerlijke voorjaarskleuren en stijlen, met 
uiteraard al een knipoog naar de zomer. 

Elke week wordt er collectie geleverd 
en groeit de winkel met de mooiste 
basics en toffe items voor het nieuwe 
seizoen. Kom inspiratie opdoen en laat 
je verrassen! Wij ontvangen je met een 
brede glimlach en open armen.

Moda Curve, Zhenzi, Gozzip, Zoey, Frapp, Via Moda Curve, Zhenzi, Gozzip, Zoey, Frapp, Via 

uiteraard al een knipoog naar de zomer. 
Elke week wordt er collectie geleverd 
en groeit de winkel met de mooiste 
basics en toffe items voor het nieuwe 
seizoen. Kom inspiratie opdoen en laat 
je verrassen! Wij ontvangen je met een 
brede glimlach en open armen.

Simply Balance  |  Eigenaar: Marcel Duijvesteijn

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

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

Uitgangspunt: jij staat centraal 
en samen zoeken we naar balans 

“Om mijn eigen lichaam lenig en sterk te 
houden ben ik op zoek gegaan naar een 
trainingsmethode die als basis gebruikt kan 
worden. Nu én in de toekomst. We willen 
immers lang gezond en mobiel blijven, dus 
moet je goed investeren in jezelf!
Pilates bleek het antwoord. Pilates is een 
unieke trainingsmethode, genoemd naar 
de uitvinder Joseph Pilates. Het samenspel 
van buik-, rug- en bekkenbodemspieren 
zorgt voor een sterk lichaamscentrum, het 
‘powerhouse’, en wordt gebruikt als centrum 
van kracht en controle over de rest van je 
lichaam dat je nodig hebt voor een betere 
lichaamshouding, een sterkere buik en 
onderrug en een leniger lichaam. Pilates 
herstelt de natuurlijke balans van het lichaam 
en versterkt met minimale inspanning de 
spieren. De specifi eke oefeningen verbeteren 
het stabiliserend systeem.

Werk aan je gezondheid en blijf in balans

“Leven is bewegen”, vertelt Marcel Duijvesteijn enthousiast. “Zonder beweging gebeurt er 
niets. Mijn kracht is dat ik mensen weer in beweging kan brengen, letterlijk en fi guurlijk.”

Zeer enthousiast daarover geef ik als 
pilatescoach zelf al twaalf jaar pilateslessen.                                                                       
Kleine groepen, persoonlijke aandacht, voor 
echt alle leeftijden te volgen! Doe eens een 
proefl es mee in Roosendaal, Oudenbosch 
of Hoeven. Ook voor sportbegeleiding ben 
je welkom in mijn praktijk aan huis waar 
ik werkzaam ben als pilatesinstructeur, 
atletiektrainer en wandelcoach. Ik verzorg 
nek-, schouder- en rugmassages, geef 
reiki en craniosacraaltherapie.

Wil je privé training/begeleiding?  
Samen werken we aan je gezondheid! 
Maatwerk is daarbij mijn handelsmerk.”
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Ingrid Kieft maakt hand-
gemaakte en gepersonaliseerde 

taarten en gebak. Zo kan 
iedereen de taart vinden die het 

beste bij hem of haar past.
Alle wensen kunnen besproken 

worden en indien mogelijk 
worden toegepast in het 
ontwerp. Ook kun je zelf 

voorbeelden meenemen om 
duidelijk te maken welke taart je 

graag zou willen hebben.

Neem contact op met Ingrid, 
bespreek jouw wensen met 
haar en zij gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Bruidstaart?

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

Unieke
taarten

geheel naar 
jouw wens

Ik kan je helpen!

Van Gilselaan 29, Roosendaal
06-17312025

kdc.diannesmits@gmail.com

De relatie met je kind 
verbeteren?
Moeder en kind kunnen bij mij 
een creatieve workshop volgen. 
Schilderen, met klei werken, bewegen, 
lichaamswerk, stemwerk, collages maken en/of muziek, 
wat je wilt. Je hoeft niet kunstzinnig of creatief te zijn. Ook 
als je eens een middag qualitytime voor je kind en jezelf 
wilt meemaken, ben je van harte welkom. 

Wat je ook maakt of doet, het is altijd goed. Het gaat om 
het proces, niet om het resultaat. Door het werken aan 
een opdracht die jou helderheid kan geven, raak je uit je 
denken en kom je in je doen.

een creatieve workshop volgen. 
Schilderen, met klei werken, bewegen, 
lichaamswerk, stemwerk, collages maken en/of muziek, 

Heb je interesse of wil je er meer over weten? 
Bel of mail me voor een afspraak of kijk even op de 
website: www.diannesmits.nl

Molenstraat 5, Kruisland
0167-532423
salon@haarstudiojeanpierre.nl
www.haarstudiojeanpierre.nl

PERSOONLIJK GEADVISEERDE COUPE EN KLEUR DIE GOED BIJ JOU PAST!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Hallo lente!
Wat fi jn dat je er 

weer bent.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Alle zonnetjes
in huis, ga naar 

buiten en wakker 
de lente aan!
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Kerkeheidestraat 10 | 4714 RC Sprundel
0165-383533 | info@bcbouw.nl

www.bcbouw.nl

nieuw
bouw

reno
vatie

onder
houd

ver
bouw

Prettig 
wonen en 
werken

BC Bouw is een bouwkundig 

aannemings bedrĳ f binnen de 

particuliere en zakelĳ ke markt 

voor nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud van 

woningen en bedrĳ fspanden.

Onze vakmensen schenken op een 

vriendelĳ ke, beleefde en persoonlĳ ke 

manier veel tĳ d en aandacht aan het 

gehele (ver)bouw-traject, vanaf de offerte tot 

de nazorg. Hiermee maken wĳ  woonwensen en 

werkruimtes op een goede en prettige manier 

realiteit, waaraan gebruikers een goed gevoel 

overhouden. Woonwensen en bedrĳ fsruimtes 

precies zoals u dat wilt!

PANTY/CORSELETS • BORSTPROTHESEN
NACHTMODE • ONDERGOED •  PANTYSLIPS 

GORDELS • BEHA’S

Voor persoonlijk advies en 
verkoop van onderkleding, 

nachtmode en borstprothesen 
bij u thuis

Nicole Foundation Service
Nicole Jansen Taheij  |  Rode Schouw 17a, Halsteren

tel. 0146 68 77 99 of mob/whap 06 53 26 69 44

PANTY/CORSELETS • BORSTPROTHESEN

PINNEN? OK!

Niet meer de deur uit

voor een nieuwe beha!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Hallo lente!
Wat fi jn dat je er 

weer bent.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Alle zonnetjes
in huis, ga naar 

buiten en wakker 
de lente aan!
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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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-2-2.

3  6  6  3  4  7 3  1  9
6  1 8  9  5  9  8  5  2 
5  9  7  2  4  7  6  6  4
9 2  6  3  4  5  1  7  4
9  8  3  7  6  3  2  4  2
4  3  1  9  9  7  5  7  5
6  3  6  6  2  4  4  2  8
7  9  6  3  9  2  5 2  9 
3  5  2 4  3  9  6  7  6

PUZZELPAGINA
Wij zitten al met het 
voorjaar in onze bol.

Een nieuw seizoen met 
nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden. Heerlijk, 
daar zijn we wel aan toe. 

Lekker genieten en... 
puzzelen helpt ook om 
heerlijk te ontspannen.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

water 
prikje 
dorst 
bubbel 

keuken 
apparaat 
fles 
gas

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

PUZZELPAGINA

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing 
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl.
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