
Doe dingen 
met aandacht

Paul de Leeuw: 
 ‘Nee, ik ben nog 
lang niet klaar’
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige 
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala 

Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de 
omliggende bossen.

Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer 
met een kachel die in de winter voor een 

aangename warmte in het hele huis zorgt. Van 
hieruit komen we in de grote eetkamer met een 

eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is 
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze 

verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote 
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras 
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning 
en hier kunt u ook romantische avonden onder de 
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree 
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie 

slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft 
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras 

met uitzicht op het zwembadterras en de 
omringende bossen. De andere twee slaapkamers 

delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast 
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het 
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en 
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer 

moderne stijl en dankzij de ruime en open 
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel 

natuurlijk licht. 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI782
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 197 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 15.000 m²
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.395.000,-

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
met prachtig uitzicht  
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Roosendaal Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Roosendaal.
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Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek 
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou 
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het 
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets 
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval 
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het 
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn 
verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer 
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden 
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat 
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te 
graag met jou.

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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LEER EEN NIEUWE 
TAAL OF EEN 
ANDERE NIEUWE 
VAARDIGHEID
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BRUIST/BODY&MIND

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Wil jij ook je geheugen trainen?

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.
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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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Knus en fi jn
november

Ook deze maand hebben we 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 onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk. 
nl.soul-water.com

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk. 
nl.soul-water.com

Scan 
de 

QR-code

GEEFT DE HERST JOUW GEZICHT 
OOK ZO’N DROGE HUID?
Kom dan langs bij EsthetiQ

www.esthetiQ.be

Je hebt dan waarschijnlijk last van droge huid. We 
geven daarom graag een aantal verzorgingstips 
mee om een uitgedroogde huid te verhelpen. Je 
kan bij ons een gratis huidanalyse boeken om 
je huid professioneel te laten analyseren. We 
bepalen jouw huidtype en de producten  die je 
nodig hebt om je huid optimaal te verzorgen. 

Wens je meer info over onze behandelingen
of wens je er eentje te boeken: 
bel 0032 (0)3 296 82 60 of ga naar de website!bel 0032 (0)3 296 82 60 of ga naar de website! VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

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

Knus en fi jn
november LEZERSACTIES

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

keukenmachine en is hierdoor 

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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Flex, thuis en op kantoor

Tips voor een gezonde (thuis)
werkplek in het najaar

Het is herfst! We zitten vaker binnen en energiebesparing is een actuele factor die een 
grote rol speelt. Dus het is een goed moment om aandacht te besteden aan je werkplek 

of -ruimte. Een gezonde werkplek houdt je fysiek en mentaal fi t waardoor je langer 
zittend (beeldscherm)werk kunt volhouden. 

Heb je vragen of twijfels over jouw 
werkplek? Heb je (beginnende) 
pijnklachten en weet je niet waar dat 
door komt? Dan kom ik graag langs om 
samen te kijken naar wat er goed is en 
wat er beter kan. De basis bestaat uit een 
goede bureaustoel en een bureau wat op 
de juiste hoogte in te stellen is. Vanuit die 
basis bouw ik je werkplek verder op met 
advies en instructie.

Een goede bureaustoel zorgt ervoor dat: 
• het ontstaan van pijnklachten 

voorkomen of verminderd wordt en je 
dus het geld uitspaart van een 
medische behandeling

• je bloedsomloop geactiveerd blijft en 
je afvalstoffen afgevoerd worden, met 
als prettig resultaat: je blijft warm!

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

Welke stoel en bureau het beste bij je passen is voor 
iedereen anders. Daar help ik je bij. Ik ben zelfstandig 
dealer van diverse fabrikanten en garandeer een goede 
prijs-kwaliteitverhouding en persoonlijke service. Kom 
langs in mijn stoelen showroom om het verschil te 
ervaren.

Ook voor algehele ontvangst, vergader- en 
kantoorinrichting kun je bij mij terecht. Samen 
met het team van Schaffenburg Offi ce 
Fourniture in Zwijndrecht heb ik voor 
elke vraag een passende oplossing!

Zorg goed voor jezelf en 
maak er een comfortabel 
zittend najaar van!

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  info@gezondzittendwerken.nl  

langs in mijn stoelen showroom om het verschil te 

Ook voor algehele ontvangst, vergader- en 
kantoorinrichting kun je bij mij terecht. Samen 
met het team van Schaffenburg Offi ce 
Fourniture in Zwijndrecht heb ik voor 
elke vraag een passende oplossing!

Zorg goed voor jezelf en 
maak er een comfortabel 

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  
www.gezondzittendwerken.nl
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DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen   |  Tuimelaar 12  Kruisland, NL  |  (0031) 06-22831987     info@claudiamatthijssen.nl  |  www.claudiamatthijssen.nl

 1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS 
 Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe effectieve collageen-
peptiden: vijftien procent meer huidelasticiteit door effectieve 
collageenpeptiden. Aloë vera gel, bloedappelextract, rozenwortelextract 
en groene thee extract beschermen tegen de belangrijkste oorzaken 
van veroudering, zoals uv-straling. 

 2. EEN ZUIVERE EN GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES 
 Bescherming tegen externe milieu-invloeden door middel van 
bosbesextract en vitamine E5. Verbeterde huidfunctie en pigmentatie 
met de sterk geconcentreerde vitaminen A, ribofl avine, niacine, biotine, 
C en zink als essentiële sporenelementen. 

 3. STRAKKER LICHAAM MET MINDER CELLULITIS 
 Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 
bindweefsel. 

 4. KRACHTIG, GLANZEND HAAR 
 Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.
Koper zorgt voor normale haarpigmentatie en geeft een 
gezonde glans. 

 5. STERKE, GEZONDE NAGELS 
 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42 procent gereduceerd. Zink versterkt 
de nagels. Uniek op de markt: Dubbel Complex, Complex Actief. 
Het actieve complex activeert de schoonheidsprocessen en bestrijdt 
tekenen van veroudering. Het combineert de bekendste en 
belangrijkste schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie. 

De revolutionaire LR 
LIFETAKT 5-in-1 

Beauty Elixir voldoet 
aan alle vijf de 

schoonheidswensen, en 
dat in één keer. Met 
slechts één shot per 

dag activeert een uniek 
dubbel-complex diep de 

schoonheidsprocessen 
in het lichaam en 

beschermt het 
preventief tegen de 

belangrijkste oorzaken 
van veroudering. Voor 

een jeugdige 
schoonheid van top tot 

teen op elke leeftijd.

Een jeugdige schoonheid 
op elke leeftijd Een nieuw beautytijdperk 

begint: drink jezelf mooi!

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot.

Bestel nu dit unieke schoonheidselixervia de website of bel (0031) 06-22831987

 Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.

 Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 

 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42 procent gereduceerd. Zink versterkt 

cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 

 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
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Lekker eten in

Step2 begon klein maar is in de loop der tijd steeds verder 
gegroeid. In 2015 volgde een verhuizing naar het huidige 
pand aan de Stationsstraat, dat beschikt over een aparte 
feestzaal (geschikt voor 30-40 personen), een terras, een 
speeltuin en zelfs een kleine kinderboerderij.

Typisch Vlaamse gerechten
Het maakt niet uit of je uitgebreid wilt 
lunchen of alleen langskomt voor een 
kopje koffi e met gebak. Bij Step2 ben 
je altijd welkom. “Onze kaart bestaat uit 
typisch Vlaamse gerechten”, vertelt Jurre. 
“Eenvoudig maar met een moderne twist. 
Al het eten wordt lekker uitbundig geserveerd. 
Onze salades zien er dan ook overweldigend uit. Op 
zondag hebben we bovendien een uitgebreid ontbijtbuffet 
waar veel mensen speciaal voor komen.” Ook voor feesten 
en partijen (ook in de avonduren, groepen tot circa 
honderd personen) kun je bij Step2 terecht.

Een origineel cadeau
Vooraan in de zaak vind je bij Step2 een cadeauwinkel 
met een uitgebreide keuze aan cadeauartikelen. Van 
decoratieartikelen, knuffels en een leuke Disney 
collectie tot koekjes, koffi e en thee. “Het is echt een 

feelgoodwinkel. We doen ons best om originele 
producten op het spoor te komen die je niet snel 

ergens anders vindt.”

Huiselijke inrichting
De inrichting van Step2 is even kleurrijk en 

over the top als de aankleding van de gerechten. 
Kenmerkend is de gezellige, huiselijke sfeer. 

“We werken met thema’s. Enkele keren per jaar gaat 
de inrichting op de schop, daar kunnen we al onze 
creativiteit in kwijt. Momenteel staat Step2 helemaal in 
het teken van de kerst.” Alleen daarvoor is een bezoek 
aan Step2 al de moeite waard!

Lekker eten inhuiselijke sferen
Jurre Oerlemans heeft al van jongs af aan een passie voor de horeca. Als tiener 

hielp hij in de weekenden mee in het bedrijf van zijn tante, Feestzaal De Schuur in 
Nieuwmoer. Daar werd het zaadje geplant. In 2013 besloot Jurre de volgende grote 

stap in zijn leven te zetten. Onder de toepasselijke naam Step2 opende hij de deuren 
van zijn eigen ontbijt- en lunchroom in Essen.

speeltuin en zelfs een kleine kinderboerderij.

“Eenvoudig maar met een moderne twist. 

collectie tot koekjes, koffi e en thee. “Het is echt een 
feelgoodwinkel. We doen ons best om originele 

Kenmerkend is de gezellige, huiselijke sfeer. 

Lekker eten in
BRUISENDE/ZAKEN

huiselijke sferen
KLEURRIJK EN 
UITBUNDIG

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

Volg ons ook op                 step2essen 
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Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722
sales@christan-timmerwerk.nl  |  www.christan-traprenovatie.nl

Kan jouw trap wel een 
opknapbeurt gebruiken? Kies 

voor kwaliteit, jarenlange 
ervaring en een perfecte 

afwerking met Christan 
Traprenovatie! Het familiebedrijf 
levert al zeven jaar vakwerk als 

het om traprenovaties gaat. 

Het bedrijf werd zesentwintig jaar geleden opgezet door Ellies 
vader Christ, die eerst werkte als onderaannemer en allround 
timmerman. Zeven jaar geleden specialiseerde het toenmalige 
timmerbedrijf zich in traprenovaties en zes jaar geleden werd 
het een VOF. Ellie neemt de inkoop en verkoop voor haar 
rekening en Christ verzorgt de uitvoering van de traprenovatie 
tot in de puntjes. Deze samenwerking tussen vader en 
dochter is de sleutel tot het succes van het bedrijf; de 
positieve reviews van de renovaties liegen er niet om. Bij 
Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

HPL / CPL

EIKENHOUT

MATERIAAL EN 
ACCESSOIRES

Wij werken met verschillende soorten 
materialen, zoals eikenhout, pvc 

en HPL/CPL, om je trap weer veilig, 
mooi en slijtvast te maken. Naast 
ledverlichting voor de trap hebben 

we ook bijpassend laminaat en 
trapleuningen in rvs of (blauw)staal. 

PVC

ACCESSOIRES
2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Als een echte ontdekkingsreiziger 
verken je in ZooParc Overloon 
normaal gesproken de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Maar jouw ontdekkingsreis 
wordt de komende tijd nog 
avontuurlijker! Tijdens de Dino 
weken van 30 september t/m 13 
november zet je een stap terug in 
de tijd en ga je op ontdekkingsreis 
in het tijdperk van de dino’s. Langs 
de wandelroute ontdek je twintig 
verschillende dino’s, waaronder een 
Tyrannosaurus Rex en een 
Spinosaurus van maar liefst zeven 
meter lang. Opgepast, sommige 
dino’s zijn levensecht en kunnen 
zelfs bewegen en geluid maken! 
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

D AGJE UIT
DINOWEKEN 
ZOOPARC OVERLOON

FILMPJE KIJKEN
STROMBOLI

Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

De recent gescheiden Sara (van ongeveer 
45) is voor het eerst in haar leven alleen op 
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen 
met de kinderen naar Frankrijk is 
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven 
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het 
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De 
andere deelnemers blijken stuk voor stuk 
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn, 
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalf-
duizend euro neer te leggen voor een 
weekje vol zelfl iefde. Allemaal benadrukken 
ze dat ze deze therapieweek niet al te 
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3 
november te zien in de bioscoop. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

OOK IN DE 

DE DONKERE DAGEN
VOOR KERST…

Laat u inspireren door onze uitgebreide kerstbestellijst die 
u kunt afhalen in onze winkel en maak een keuze uit onze 
voorgerechten, onze heerlijke vis en vlees hoofdgerechten 
met bijpassende garnituren en onze ruime keuze aan 
nagerechten. Ook als u geen keukenprins(es) bent, tovert 
u met onze gerechten op een eenvoudige verwarmwijze 
een heerlijk en bijzonder kerstdiner op tafel. Om het u nog 

gemakkelijker te maken kunt u ook via onze 
wwebshop - www.bijzondervers.nl - uw  

kerstbestelling doen. Tevens is er 
dit jaar weer de mogelijkheid om 
uw kerstbestelling op eerste en 
tweede kerstdag thuis te laten 
bezorgen. 

Maak de donkere dagen voor 
kerst een stukje lichter en kom 

De dagen worden korter en het wordt buiten steeds vroeger donker. 
De donkere dagen voor kerst, zoals ze genoemd worden. Een mooi moment 

om eens na te denken over welke gerechten u uw gasten 
met kerst wilt gaan voorschotelen.

Dorpsstraat 45, Nispen  |  0165-365516
info@slagerijvanderwegen.nl
www.bijzondervers.nl

eens langs in onze winkel om u te laten 
inspireren en adviseren door onze vakkundige 
medewerksters om er vervolgens met onze 
heerlijke kerstproducten een onvergetelijke kerst 
van te maken.. 

u met onze gerechten op een eenvoudige verwarmwijze u met onze gerechten op een eenvoudige verwarmwijze 
een heerlijk en bijzonder kerstdiner op tafel. Om het u nog 

gemakkelijker te maken kunt u ook via onze 
wwebshop - www.bijzondervers.nl - uw  

kerstbestelling doen. Tevens is er 
dit jaar weer de mogelijkheid om 
uw kerstbestelling op eerste en 
tweede kerstdag thuis te laten 
bezorgen. 

Maak de donkere dagen voor 
kerst een stukje lichter en kom 

u met onze gerechten op een eenvoudige verwarmwijze 
een heerlijk en bijzonder kerstdiner op tafel. Om het u nog 

gemakkelijker te maken kunt u ook via onze 
wwebshop - www.bijzondervers.nl - uw  

kerstbestelling doen. Tevens is er 
dit jaar weer de mogelijkheid om 
uw kerstbestelling op eerste en 
tweede kerstdag thuis te laten 
bezorgen. 

Maak de donkere dagen voor 
kerst een stukje lichter en kom 
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

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

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de 
villa een open, volledig uitgeruste keuken en 

eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met 
open haard en toegang tot de buitenruimte. 

In de rechtervleugel bevinden zich de 
twee tweepersoons slaapkamers en de 

ouderslaapkamer met en-suite badkamer.

Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang 
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het 
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden. 

Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het 
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het 

strand leidt, op slechts vijf minuten lopen. 

De woning is zeer goed onderhouden en biedt 
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele 
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren 
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind. 

Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst 
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat 

en kan onmiddellijk worden betrokken. 

De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts 
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van 

Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op 
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte 

ontsnapping naar het noorden van het eiland om te 
genieten van het echte Ibiza.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI783
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 149 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  712 m²
SLAAPKAMERS 2
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.325.000,-

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
 enkele minuten van strand Cala Nova
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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

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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Riviera Hairstyles Haarwerk Specialist  |  Kalsdonksestraat 89, Roosendaal  |  088-5573836 of 06-11445200  |  www.rivierahairstyles.nl

‘Wij zijn er 
voor iedereen’

Toen Esther van Herwijnen en Julienne Logghe acht jaar geleden de kans kregen om 
een kapsalon te starten in regionaal behandelcentrum Wiekendael grepen ze deze 
met beide handen aan. Onder de noemer Riviera Hairstyles Haarwerk Specialist 

geven zij mannen, vrouwen en kinderen - ook van buiten het behandelcentrum - het 
kapsel dat het beste bij hen past. 

 “Julienne en ik vullen en voelen elkaar perfect aan”, 
vertelt Esther. “Daardoor verloopt de samenwerking 
heel soepel, het gaat als vanzelf.” De dames 
moeten vanwege de locatie nog wel eens opboksen 
tegen vooroordelen. “Dat terwijl wij er alles aan 
doen om onze dienstverlening op een hoog niveau 
te houden. Zo volgen we regelmatig trainingen en 
werken we met de professionele producten van 
Goldwell en Mediceuticals.” 

 Erkend haarwerkspecialist 
 Riviera Hairstyles is een erkend haarwerkspecialist. 
“Je kunt met allerlei haar- en hoofdhuidproblemen 
bij ons terecht. Daarbij kun je denken aan haaruitval 
als gevolg van chemotherapie of alopecia, maar ook 
aan eczeem en psoriasis. Samen zoeken we naar een 
oplossing voor het probleem waar je mee worstelt.” 
Is er een haarwerk nodig? Dan vormt een vrijblijvend 
intakegesprek in een aparte ruimte, in alle privacy, 
het startpunt. “Het is mooi om op onze manier iets 
voor de mensen te kunnen betekenen.”

 Een luisterend oor 
 De kapsalon is niet alleen toegankelijk voor bewoners 
van het behandelcentrum, maar voor alle inwoners 
van Roosendaal en omgeving. Knippen, kleuren, 
watergolven, het kan allemaal. “We streven naar 
een open sfeer waarin iedereen zich op zijn of haar 
gemak voelt en bieden graag een luisterend oor. 
Zeker sinds corona hebben mensen behoefte aan 
persoonlijke aandacht. Wij zetten maar al te graag 
een stapje extra om te zorgen dat jij je weer blij voelt!”

 Sinds kort is er een tweede locatie in Zorgcentrum 
De Weihoek. Op termijn is ook deze kapsalon 
toegankelijk voor iedereen, dus houd de social 
media in de gaten. 

 Tip: Riviera Hairstyles verkoopt ook leuke sieraden 
en sjaals 

BRUISENDE/ZAKEN

DE KAPSALON MET EEN 
PERSOONLIJKE TOUCH
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1. Skins x ZENOLOGY Ambiance Trigger Spray 300 ml, € 55,-  www.skins.nl
2. PURE OUDH Edition 01 van Miglot, € 584,50  www.miglot.com

3. Chrystal Saffron EDP van Matière Première, € 195,-  www.skins.nl  
4. Rosa Tabacco Candle Onyx van Dr. Vranjes, vanaf € 28,- www.skins.nl 

5. Candle Darling van August & Piers, 340 gr, € 75,- www.skins.nl 
6. Arpa Recedere EDP, € 266,- www.skins.nl

7. The World According to Arthur EDP van Penhaligon’s, € 246,- www.skins.nlCr
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De mooiste geuren van dit seizoen
8. 33 Abyssae EDP van L’Artisan Parfumeur, € 205,- www.skins.nl

9. Scent of You van s.Oliver, vanaf € 19,95 www.etos.nl 
10. Libre Le Parfum van YSL, vanaf € 89,- www.douglas.nl 

11. Alien Goddess Intense EDP van Mugler, vanaf € 94,40 www.douglas.nl
12. Fragrance Sticks Dutch Coast van Marjolein Bastin, € 14,95  www.hallmark.nl

13. Armani Code Parfum, vanaf € 87,- www.iciparisxl.nl
14. Into the Oud van Astrophil, € 135,- www.astrophilstella.com

Nu de dagen weer kouder en korter worden, 
krijg je ook weer zin in intense geuren die dit 
seizoen een stukje mooier maken.

9

12

BEAUTY/NEWS

11

8 10

De mooiste geuren van dit seizoen
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hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden. 
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn 
er specifi eke gebeurtenissen in mijn leven geweest, 
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.

Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde 
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa 
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een 
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning. 

Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon 
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen 
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van 
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat 
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben 
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles 
wat ik in mijn carrière met pen, papier en 
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles 
heb ik bereikt door erop te vertrouwen 
dat de juiste mensen, situaties en 
aanbiedingen op mijn pad komen. 
Ik volg mijn hart. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 8 januari 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda 
een gratis taxatie dag bij Van der Valk Princeville (Princenhagelaan 5 Breda)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).
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Bruidstaart?
Ingrid maakt de taart naar jouw wens

De Zoete LachDe Zoete Lach

Ik maak handgemaakte 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 passend 

worden gemaakt in het ontwerp. 
Ook kun je zelf voorbeelden 

meenemen om duidelijk te maken 
welke taart je graag zou willen 

hebben.

Ingrid Kieft

Cipresberg 116, Roosendaal
0165-538069  |  06-17320636

info@dezoetelach.nl  |  www.dezoetelach.nl
 www.facebook.com/dezoetelach

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.

Stationsstraat 73, Essen  |  0032 477510643  |  Volg ons op facebook.com/au3fashion  |  www.au3fashion.be

Van casual tot feestelijk en van hip en trendy tot lekker draagbaar

Hét adres voor je nieuwe outfi t

Op zoek naar een leuke outfi t? Loop dan eens binnen bij Au3fashion aan de 
Stationsstraat in Essen. Met een zeer uitgebreide collectie met leuke items voor 

zowel dames als heren ben je er zeker van dat je hier vindt wat je zoekt.

Van casual tot feestelijk en van hip en trendy tot lekker draagbaar

We verkopen 
nu ook 

kinderkleding
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Eigenaresse Nikkie van der Kaaden
President Kennedylaan 92, Roosendaal 
0165-562686  |  info@debeestenshop.nl
www.debeestenshop.nl

DE ADVENTSKALENDER
VOOR UW HOND OF KAT

OK  TEN  OT  KT I

Van ver n e 
we rarle  
vern i  wel

Eerlijk is Heerlijk
Lieve mensen, 

Ook deze maand kunt u weer 
heerlijk genieten van mijn Eerlijke 
Heerlijke lunchgerechten. Zin om 
met meerdere mensen te lunchen?  

Bij Eerlijk is Heerlijk kunt u een 
Meisjes middag of Ladies 

lunch organiseren. Ook 
weer verkrijgbaar op 
woensdag en donderdag: een stamppot uit eigen 
keuken met een balletje gehakt. Elke week een andere 
stamppot. Op Facebook kunt u zien wat we eten. Deze 
stamppot kunt u nuttigen in mijn Eerlijk is Heerlijk 

of meenemen . Tevens bestaat de mogelijkheid om 
een gezellige private dining te organiseren. Dit kan op 

zaterdag of zondag. Redenen genoeg om eens gezellig langs 
te komen in mijn Eerlijk is Heerlijk.

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

Bij Eerlijk is Heerlijk kunt u een 
Meisjes middag of Ladies 

lunch organiseren. Ook 

een gezellige private dining te organiseren. Dit kan op 
zaterdag of zondag. Redenen genoeg om eens gezellig langs 
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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!

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. 
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. 

Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje 
gezet om de winter door te komen!

DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een 
fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van je 
favoriete thee.

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar 
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker 
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je 
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar 
namelijk fl ink beschadigen.

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na 
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt 
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en 
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion. 
Je huid is je dankbaar.

VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips
voor de winter

LOOKING/GOOD
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Passage 8-14, 
Roosendaal 

0165 709 078
info@denshico.nl
www.denshico.nl

Denshico biedt 
u een geweldig 

aanbod aan 
kleding van de 

allerbeste stof en 
kwaliteit. Daarnaast 
is gezelligheid dé 

nummer 1. U bent 
van harte welkom 
in onze prachtige 

winkel.

ONTDEK ONS
RIJKE ASSORTIMENT

Achterhoeksestraat 18, Rucphen - 06-50719008
Eigenaar: Shelly de Jong - www.shellys.nl

VISAGIE | NAGELSTYLING | HAARSTYLING | GRIME

You look beautiful!
“Ik neem voor iedereen 
uitgebreid de tijd zodat  
mensen heerlijk op 
hun gemak kunnen 
ontspannen als ze bij 
mij in de behandelstoel 
zitten. Het moet echt 
aanvoelen als een uitje 
en niet als haastwerk.”

Onze fi rma bestaat al meer dan 30 jaar! Sinds enkele 
maanden zijn wij verhuisd van de Handelsstraat naar 
Spijker 86 H te Essen. Marina en Ellen nemen graag 
de tijd om met u de juiste keuze te maken.

Spijker 86 H, Essen (BE)  |  +32 (0)3 667 20 47  |  gebr.vanhooydonck@skynet.be  |  www.gebroedersvanhooydonck.be

We bieden een breed assortiment keramische tegels en 
materiaal om tegels te plaatsen, zoals lijm, voegsel en 
profi elen. U vindt bij ons ook een outlet afdeling met kleine 
en grote partijen tegen fabrieksprijzen die u direct mee kunt 
nemen.
Voor bestellingen van maatwerk in natuursteen en composiet 
kunt u ook bij ons terecht.
Ook de plaatsing kunnen wij, indien nodig, voor u verzorgen.

GEBR. VAN HOOYDONCK TEGELHANDEL

De nieuwste 
borduurmachines 
van Brother

Van Vliet heeft het!Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

Jolien en Kees van Vliet

Maak indruk met de stijlvolle borduurmachines van Brother: 
XP3, F540E en M340ED. Eenvoudig te gebruiken, met een 
LCD-kleurentouchscreen en vele prachtige borduurpatronen, 
inclusief de innovaties waar Brother om bekendstaat. 
Kom langs in de winkel en ontdek tijdens een demonstratie wat 
deze machines allemaal kunnen!

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 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 
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PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl

Scan de QR-code

Wees uniek en creëer het zelf 
op ambachtelijke wijze!

Lederatelier/workshopatelier

Wil je graag eens zelf met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar qualitytime 
met vriendinnen, zussen of collega’s? Heb je behoefte 
aan me-time?

NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE:

WWW.ARTISTIKI.BE

Workshops lederbewerking:

• Workshops lederen tas maken
• Korte workshops: kennismaking met lederbewerking 
• Workshop sneakers
• Cursus carven en toolen van tuigleer

VOLG ONS OOK OP:

Noordeneind 2A, 2910 Essen | 0032-4-99124403
info@artistiki.be | www.artistiki.be
BE 0651.552.859

De relatie met je kind

Van Gilselaan 29, Roosendaal

06-17312025

kdc.diannesmits@gmail.com

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

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.

Je gaat ontspannen, schilderen, 
boetseren of dotpainten.

raak je uit je denken en 



NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten.

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

NederlandBruist

topverkopers met ervaring, 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
wij franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst

BRUIST/RECEPT
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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 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

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 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl.
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EEN NIEUWE FORD IS NU 
EXTRA AANTREKKELIJK

www.vanmossel.nl/ford

PROFITEER VAN EEN HYBRID BONUS VAN 
€ 2.000 OP DE KUGA EN € 1.500 OP DE PUMA

Adv. 1-1 pag. Hybride bonus BRUIST.indd   1 10-10-2022   11:06




