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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! 
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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,

Heb jij ze ook al, de lentekriebels? Hier op de redactie van Bruist kunnen 
we in ieder geval niet wachten tot het voorjaar weer aanbreekt. Laat dat 
mooie lenteweer dus maar komen. Wil je optimaal van dit seizoen 
kunnen genieten, blader dan snel verder en laat je inspireren door onze 
bruisende lentetips.

En dat is natuurlijk niet het enige wat we deze maand voor je op papier 
hebben gezet. Uiteraard hadden we ook weer mooie gesprekken met 
heel wat bruisende ondernemers en ook vroegen we ‘alleskunner’ 
Buddy Vedder het hemd van het lijf over zijn voorliefde voor muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Ook dit interview vind je in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Laat de lentekriebels maar kriebelen, ga naar buiten, laaf je aan de 
stralen van de zon, doe nieuwe energie op en bereid je voor op alle 
mooie maanden die weer voor ons liggen. Zet de bloemetjes buiten, 
letterlijk en fi guurlijk, en vier samen met ons dat het voorjaar weer in 
aantocht is. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is…

Leve de lente!

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.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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ONTDEK HOE JIJ DEZE 
LENTE LEKKER LICHT 
EN LUCHTIG BEGINT! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien, komen ze 
tevoorschijn: de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen 

ons vrolijker en zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in 
je leven met onze bruisende tips.

DE L VAN LICHAAM Ga aan de slag met je body. 
Scrub die oude wintercellen van je huid. Geef 
je voeten, die de hele winter opgesloten hebben 
gezeten, een ‘grote beurt’ en lak je teennagels alvast 
in een vrolijk kleurtje. Breng een bezoekje aan de 
kapper en ga de lente stralend tegemoet.

DE T VAN TULPEN Verwen jezelf met een grote 
bos tulpen. De lente is in aantocht en dat mag best 
gevierd worden!

DE W VAN WINKELEN Langzaam loopt het kwik 
op en prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door 
de winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje 
aan de stad, waar de voorjaarscollectie al enige tijd 
in de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, is 
het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets naar 
je werk, maak een voorjaarswandeling of neem de 
tuin onder handen. Bewegen is niet alleen goed 
voor je lichaam, het maakt je ook gelukkiger.  

DE D VAN VITAMINE D Zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed voor 
je lichaam. Bovendien maakt zonlicht dat we ons 
beter voelen. Breng daarom je lunchpauze een 
paar keer per week door in het voorjaarszonnetje. 

DE F VAN FRISSE ENERGIE In de lente 
ontwaakt de natuur, breekt de zon door en worden 
onschuldige lammetjes en andere dieren geboren. 
Laat je inspireren door de frisse energie die de 
lente met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.

Lentekriebels: 
geef jezelf een boost!

Wil jij tips hoe jij dit jaar aan de lente begint? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

98



De lente begint bij Eerlijk is HeerlijkDe lente begint bij De lente begint bij De lente begint bij De lente begint bij Eerlijk is Heerlijk
Lieve mensen, 

Na twee maanden rondreizen door Zuid-Europa, 
is het weer tijd om in mijn Eerlijk is Heerlijk aan de 
gang te gaan.

De menukaart staat boordevol lekkere gerechten 
en er zal een keer per week een heerlijke proeverij 
te verkrijgen zijn. Deze zal geïnspireerd zijn op al 
het lekkers wat ik in Frankrijk, Spanje en Portugal 
geproefd heb. 
Dus laat je verrassen!

Mijn Eerlijk is Heerlijk is geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur.

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje om te 
komen lunchen, dan kunt u het beste 
reserveren. Dit kan telefonisch of via e-mail.

Lieve groetjes,

Annemarie Bergmans-Taheij

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

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje om te 

reserveren. Dit kan telefonisch of via e-mail.
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Zet de bloemetjes
buiten!

HALLMARK 
COMPLIMENTEN DAG
Hoe vaak geef jij eigenlijk een compliment? 
Het lijkt zo gewoon, maar eigenlijk staan we er 
te weinig bij stil hoe belangrijk complimenten 
zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit jaar 
verrassen met een onverwachts compliment? 
Bestellen doe je met een paar klikken op de 
website van Hallmark.
www.hallmark.nl

zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit jaar 
verrassen met een onverwachts compliment? 
Bestellen doe je met een paar klikken op de 
website van Hallmark.
www.hallmark.nl

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’ geef
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook als pdf bestellen, dan hoeft het 
niet gelijk afgerekend te worden bij bestelling.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

Scan 
de 

QR-code

VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

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

www.esthetiQ.be

VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

We geven daarom graag een aantal verzorgings-
tips mee om een uitgedroogde huid te verhelpen. 
Je kunt een gratis huidanalyse boeken om je 
huid professioneel te laten analyseren. Ze 
bepalen jouw huidtype en de producten  die je 
nodig hebt om je huid optimaal te verzorgen. 

Wil je meer informatie over de behandelingen 

of een afspraak maken? Bel dan
0032-36630972 of ga naar de website!

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

BRUIST
Deals
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Faya Lourens
Fajah 'Faya' Lourens is terug 
met Killerbody Lifestyle waarin 
het draait om mindset. Val 
makkelijker af, behoud je 
resultaat en voel je gelukkiger. 
Met nieuwe vega(n) recepten 
en voedingsplannen.

www.fayaoffi cial.com TAG #FAYA

Zet de bloemetjes
buiten!

Zet de bloemetjes

UNION E-LANE
In het voorjaar is het heerlijk om fi etstochten te maken. 
Met de elektrische E-Lane van Union heb je altijd een 
elektrisch windje in de rug. Mocht de accu na je vele ritten 
aan wat power toe zijn, dan kan 
je deze eenvoudig opladen 
met een stekkertje. Geen 
stopcontact in je schuur 
of fi etsenstalling? Geen 
ramp, dan haal je de accu 
er gemakkelijk uit en laad 
je die binnenshuis op. 
www.union.nl

HAWAIIAN TROPIC 
MINERAL SUN 
MILK FACE LOTION 
Op zoek naar een natuurlijke 
zonnebrand? Hawaiian Tropic heeft een 
nieuwe Mineral lijn gelanceerd. Deze 
producten bevatten geen chemische 
uv-fi lters. Bovendien zijn de producten 
vegan. Perfect voor mensen met een 
gevoelige huid. De producten voelen licht 
aan op de huid en plakken niet. Met de 
Mineral Sun Milk Face Lotion ga je goed 
beschermd het voorjaarszonnetje in. 
hawaiiantropic.com

WILKINSON 
Wilkinson Hydro 5 Wood is een 
scheersysteem met een hoge 
kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een 
verpakking van negentig procent 
gerecycled en recyclebaar papier. 
Met vijfvoudige mesjes en een 
innovatief gel-reservoir ideaal voor 
elke man die huidverzorging én 
duurzaamheid belangrijk vindt.
www.wilkinsonsword.com

Doe
mee en 

win

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
België 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
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Flex, thuis en op kantoor

Het ontstaan van klachten: 
Het gaat om de balans tussen fysieke en mentale 
belasting versus overbelasting. Dat is voor iedereen 
anders, afhankelijk van de persoonlijke en werksituatie. 
Long COVID, griep en verkoudheid kunnen hardnekkige 
hoest, adem en stemklachten geven.

De succesvolle aanpak is een combinatie van twee 
werkvelden: adem-stemtherapeut en werkplekadviseur.

De fysieke en psychosomatische klachten behandel ik in 
mijn logopediepraktijk in Medisch Centrum De Grebbe 
in Bergen op Zoom. Ik heb dertig jaar ervaring als 
gespecialiseerd adem-stemtherapeut en zet succesvol 
manuele larynx facilitatie, kinesio taping en Moving 
Cupping Therapy in als ondersteunende 
behandeltechnieken. 

Met mijn onderneming Gezondzittendwerken.nl houd ik 
me als werkplekadviseur bezig met het onderzoeken, 
optimaliseren en inrichten van vitale arbo-proof 

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

werkplekken. Door de aanschaf van de juiste bureaustoel, zit 
sta bureau, balanskruk en akoestische oplossing kan ik de 
werkplek optimaal inrichten. 

www.gezondzittendwerken.nl

Indicatie vragen:
• Brengt u veel uren zittend door voor werk of hobby?  
• Heeft u een beroep/activiteit waarbij u uw stem veel 

gebruikt? 
• Heeft u het gevoel dat er iets in uw keel zit wat met 

slikken niet verdwijnt (globusgevoel)?
• Heeft u klachten van kortademigheid of 

hyperventilatie?
• Houdt u last van hardnekkig hoesten na Long COVID, 

griep of verkoudheid?

Een vitale werkplek, ontspannen ademhaling en goede stem:

Problemen op deze gebieden zijn met 
elkaar verbonden. Hoe zit dat?

Spanning, stress en emoties zijn externe factoren die invloed hebben op een klacht. 
Daaronder valt ook een verkeerd ingerichte werkplek of werkhouding. Een verkeerde houding 

leidt tot een oppervlakkige ademhaling, pijnlijke spieren in rug nek, armen en schouders. 
Dat zorgt voor verhoogde spierspanning rondom het middenrif, de hals en de stembanden. 

Conclusie:
Door een holistische benadering van fysieke klachten kan 
onnodig leed en (zorg)geld bespaard en verholpen worden! 

VOOR HET JUISTE 
EINDRESULTAAT

De succesvolle aanpak is een 
combinatie van twee werkvelden: 
adem-stemtherapeut en 
werkplekadviseur

SAMEN STERK:

1514



DITJES/DATJESDITJES

1 maart is het in Nederland
nationale complimentendag.

Mensen die in maart geboren zijn, zijn 
volgens antropoloog Gerhard Weber over het  

algemeen langer dan gemiddeld.

Internationale Vrouwendag wordt  
  elk jaar gevierd op 8 maart. 
Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd   
 aandacht voor onder andere gelijkheid  
en economische zelfstandigheid.
  Maart is de buienmaand bij uitstek. 
Vandaar ook de uitspraak ‘maartse   
 buien en aprilse grillen’.
20 maart is het weer zover: het is lente!
   In het laatste weekend van maart wordt in 
de nacht van zaterdag op zondag de klok  
  een uur vooruitgezet.
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www.jawijwillentrouwen.nl

06 331 881 92  info@jawijwillentrouwen.nl
 Ja wij willen trouwen
 jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt 
jullie bij het bedenken en uitvoeren van een 

huwelijksaanzoek en daarna het 
plannen en organiseren van 

de bruiloft. Of jullie het nu 
groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te 
besteden hebben of weinig... 

Met alles wordt rekening 
gehouden.

De kop is eraf. De eerste bruiloft vol liefde 
is een feit in Casa Valduggia. Een eer om 
deze primeur te hebben en nu met jullie 
te delen. 26, 27 en 28 augustus 2022 
stonden in het teken van de bruiloft van 
Manuela en Pieter. Een relaxed koppel dat 
al jaren bij elkaar is en deze zomer in Casa 
Valduggia is getrouwd. In het bijzijn van 
hun kinderen en een intiem gezelschap van 
familie en vrienden vierden wij hun liefde. 
Voor bruiloften werkt de locatie samen met 
weddingplanner Chantal van Ja wij willen 
trouwen.

Zijn jullie het volgende koppel dat in de 
prachtige tuin van deze B&B vol liefde 
elkaar het jawoord geeft? Neem vrijblijvend 
contact op voor meer informatie. Stuur een 
e-mail naar italie@jawijwillentrouwen.nl of 
bel 06 331 881 92.
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Trouwen 
in B&B vol liefde Casa Valduggia
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SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
HET ONLINE MINI-MAGAZINE
WWW.BRABANDER.NL/BRUIST

U hoeft het hotelterrein niet eens te verlaten, zo veel is er te 
doen! Bijvoorbeeld genieten in ons heerlijke, het gehele jaar 30°C 
verwarmde buitenzwembad, ontspannen op de fi jne zitplekjes in 
de hotelbar, de serre of het prachtige zonneterras en natuurlijk 
meedoen met het uitgebreide entertainmentprogramma 
met onder andere de bingo, pubquiz, fakkeltocht of livemuziek. 
Voor de kinderen staat Fleur Kleur in de weekenden en 
schoolvakanties iedere dag klaar voor een leuke activiteit.

Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!
Een van de belangrijkste dingen tijdens vakantie is zeker het 
eten. Daarom is ons restaurant ook het hart van ons hotel. 
Hier kunt u ‘s morgens uw favoriete ontbijt samenstellen 
uit ons uitgebreide, gevarieerde ontbijtbuffet. Heerlijk 
lunchen doet u in het Pannenkoekenhuis, op het terras of in 
de serre. ´s Avonds verwennen we u met een heerlijk diner 
met keuze uit maar liefst 5 verschillende hoofdgerechten. Of 
kiest u liever een gerecht van onze à la carte avondkaart?

Proef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der Brabander

Onze Sauna & Spa biedt volgens veel van onze gasten het mooiste 
saunalandschap van het Sauerland. Hier kunt u de buitenwereld 
eventjes vergeten. Geniet in een van de 5 bijzondere sauna’s, 
ontspan in de verschillende rustruimtes met open haard op de 
speciale edelsteenbank of met een fi jn voetenbad. Ook zijn er 
vele verschillende massages of cosmetische behandelingen te 
reserveren. Ontspanning ten top!

Ontspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxen
Bij Der Brabander krijgt iedere gast (vanaf 1 april tot 31 oktober) 
vanaf 2 overnachtingen de Sauerland SommerCard, waarmee u 
profi teert van gratis entree aanbiedingen bij 50 verschillende 
recreatiemogelijkheden in Winterberg en omgeving, zoals 
de panoramabrug, het toeristentreintje, waterskiën, een 
museumbezoek, een ritje op een van de rodelbanen, bowlen, 
karten of een rondvaart op een van de vele stuwmeren.

Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!
Kijk voor meer 

informatie, 
beschikbaarheid 
en bijbehorende 

prijzen op
brabander.nl

Am Waltenberg 65, Winterberg (D)
0049 2981 9320 (Nederlands gesproken)
info@brabander.nl

“Het was weer 
fantastisch.”

Zoover - 9.2

“Het was weer 

Gelegen op slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens, midden in het prachtige Sauerland (ook wel land 
der 1000 bergen genoemd). Direct aan wandel- en skigebied en de mooiste fi ets- en motorroutes en dichtbij 
het gezellige centrum van Winterberg. Met eigen vervoer of met een van onze 24 georganiseerde busreizen.  

Hier verzorgt de familie Meurs al ruim 36 jaar fi jne vakanties voor alle leeftijden en elk wat wils. 

Vakantiehotel Der Brabander in Winterberg. 
Heel veel vakantie onder een dak met keuze uit verschillende 
categorieën hotelkamers en appartementen voor 1 tot 10 personen. 
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Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past?  Kies dan voor 

maatwerk naar jouw wensen met 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 JE GEÏNTERESSEERD?Neem dan contact op via de website!

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

DE KEUKEN die écht bij je past
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KOEKOEKSJONG
Twee verschrikkelijke gebeurtenissen 
schudden Fjällbacka op haar grondvesten. 
Een beroemde fotograaf wordt dood 
aangetroffen in een showroom en Henning 
Bauer, de Nobelprijswinnaar voor literatuur, 
wordt aangevallen op het eiland waar hij het 
tiende boek in zijn wereldberoemde serie 
schrijft. Patrik Hedström en zijn collega's 
van het politiebureau van Tanumshede 
storten zich op beide zaken. Ondertussen 
verdiept Erica Falck zich in een cold case: 
de nooit opgeloste moord op een 
transgender man in de jaren tachtig. 
Langzaam realiseert ze zich dat het 
verleden onlosmakelijk verbonden is met 
het heden... KOEKOEKSJONG van Camilla 
Läckberg is vanaf 1 maart verkrijgbaar.

Vanuit alle windstreken haalt 
schrit_tmacher belangwekkende 
danskunst naar (Zuid-)Nederland 
en de Euregio, met een scherp oog 
voor choreografen die niet of 
nauwelijks in Nederland te zien 
zijn. Zoals de naam al zegt – 
‘schrit_tmacher’ betekent pionier, 
grensverlegger maar ook 
pacemaker – schuwt het festival 
hierbij niet de kans om grenzen van 
kunstdisciplines op te rekken en 
nieuwe wegen in te slaan. In 2023 
staan van 28 februari tot en met 2 
april de danspodia in Heerlen, 
Aken en Eupen in het teken van 
een aantal indrukwekkende namen 
en toonaangevende gezelschappen 
uit onder andere Canada, Frankrijk 
en Zuid-Afrika, en van dichter bij 
huis uit België, Duitsland en 
Frankrijk.
Kijk voor meer info op 
www.schrittmacherfestival.nl. 

D AGJE UIT
SCHRIT_TMACHER 
FESTIVAL 2023

FILMPJE KIJKEN
TOEN IK JE ZAG
Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel 
Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei 
razend populair, de ene na de andere rol 
spelend, een idyllische boerderij waar ze met 
hun twee kinderen wonen en nog altijd 
stralend verliefd. Maar er is een kant van hun 
leven die maar weinigen zien. Ver weg van de 
camera’s hebben de depressies, angsten en 
gekmakende onzekerheid van Bastiaan een 
steeds grotere impact op hem en hun relatie. 
Uit alle macht probeert Esther om haar grote 
liefde en haar gezin op de rit te houden, maar 
de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar 
moeilijk bevechten. TOEN IK JE ZAG is 
vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

President Kennedylaan 92, Roosendaal, NL 
+31 165--562686  |  info@debeestenshop.nl www.debeestenshop.nl

GAS
par or 

de !

BENOP EN
heeft alles voor je huisdier

*Actie is geldig van tot en met 31 maart 2023
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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 HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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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

Het is 2016 als Buddy een bezoek brengt aan het 
Amsterdamse Bostheater. A Perfect Combination 
staat met zangeres Marlayne Sahupala op de 
planken met de voorstelling The Legends We’ve 
Lost. “Ik was erg onder de indruk van de show. 
Na die voorstelling heb ik mijzelf backstage 
gekletst en Marlayne aangesproken. Ik vertelde 
haar dat de muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig helemaal mijn ding is. Toen is het balletje 
gaan rollen”, vertelt Buddy enthousiast. 

PAPLEPEL Hoewel de 28-jarige zanger en acteur 
van een andere generatie is, gaat zijn hart sneller 
kloppen bij het horen van klassiekers als Purple 
Rain, Hotel California en Beat It. “Het grappige is 

Momenteel trekt Buddy Vedder met de band A Perfect Combination langs de 
Nederlandse theaters met de show The Legends We’ve Lost. Hierin brengen ze een 
eerbetoon aan de ons ontvallen muzikale helden van de jaren zeventig en tachtig. 
Buddy: “De liedjes zijn onsterfelijk, de zangers helaas niet. En het is aan ons, de 

generatie erna, om die muziek door te geven.” 

Buddy Vedder:  

‘Muziek uit de jaren ’70 en ’80 is 
helemaal mijn ding’

dat die muziek uit de jaren zeventig en tachtig komt 
en ik die tijd dus helemaal niet heb meege-maakt. 
Maar mijn ouders zijn er dol op. Toen ik opgroeide, 
stonden die nummers altijd aan. Zo ben ik fan 
geworden en dat is tot op de dag van vandaag niet 
veranderd.” 

FEEST DER HERKENNING Waar Buddy en A 
Perfect Combination ook optreden, ze merken dat de 
band tussen publiek en de artiesten intiem is. Buddy: 
“Het is voor iedereen van die generatie een feest der 
herkenning. Een trip down memory lane met vele 
mooie herinneringen aan die tijd.”
The Legends We’ve Lost is nog tot en met mei in de 
theaters te zien. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Bij & Bewonder zal het aan de grootte van de collecties 
niet liggen. Er is in ieder geval keuze genoeg! Merken 
als Only Carmakoma, Vero Moda Curve, Exxcellent 
en Kaffe Curve voeren de boventoon en worden 
regelmatig ververst of aangevuld. 

Zoek je een jeans in een stoere wassing, met 
een hoge taille en in de juiste lengtemaat? Of wil 
je juist een tof pak met een retro blouse? Vooral 
in deze tijd van het jaar is de collectie groots, 
divers en gezellig gekleurd.

Voel je thuis en laat je verrassen. Wij ontvangen 
je met open armen en een brede glimlach! 

& Bewonder
hoe bijzonder je bent 

Omarm je rondingen!
Makkelijker gezegd dan gedaan. Het ligt vaak aan de dag, het moment, maar soms ook 
aan het feit hoe je bent aangekomen of dat het tijdelijk is bijvoorbeeld vanwege medicatie. 
Wanneer het genetisch is bepaald, is het vaak een ander proces in je hoofd. Maar wat 
jouw situatie of beleving ook is: wij proberen het beste uit jezelf te halen!

Bij & Bewonder zal het aan de grootte van de collecties 
niet liggen. Er is in ieder geval keuze genoeg! Merken 
als Only Carmakoma, Vero Moda Curve, Exxcellent 
en Kaffe Curve voeren de boventoon en worden 

Zoek je een jeans in een stoere wassing, met 
een hoge taille en in de juiste lengtemaat? Of wil 
je juist een tof pak met een retro blouse? Vooral 
in deze tijd van het jaar is de collectie groots, 

Voel je thuis en laat je verrassen. Wij ontvangen 
je met open armen en een brede glimlach! 

Bij & Bewonder zal het aan de grootte van de collecties 
niet liggen. Er is in ieder geval keuze genoeg! Merken 
als Only Carmakoma, Vero Moda Curve, Exxcellent 
en Kaffe Curve voeren de boventoon en worden 

een hoge taille en in de juiste lengtemaat? Of wil 
je juist een tof pak met een retro blouse? Vooral 

Voel je thuis en laat je verrassen. Wij ontvangen 

Maat 
42 t/m 54

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

@bewonderjecurves

Spijt van je tatoeage?
Wij hebben een oplossing

NIEUW laser tatoeage verwijdering!

Onze Behandelingen:
Acne (littekens)  |  Rosacea/couperose |  Pigment(vlekken)  | 
Melasma (zwangerschapsmasker)  |  Defi ntief ontharen  |  
Huidverbetering/huidverjonging  |  Peelings  |  Permanente make-up

www.huydkliniekmarlotte.nl  •   Klein-Zundertseweg 2, Sprundel  •  0165-387081  •  Vol s

Voor de meest complexe en 
multi gekleurde tatoeages

• Veilige en effectieve 
behandeling

• Extreem korte energiepulsen 
(pico)

• Inclusief cryo (koelingsysteem)

Heb je ooit een tatoeage laten zetten waar je nu niet 
meer zo blij mee bent? Kom dan bij ons langs. 
We helpen je graag om je cosmetische of medische 
tatoeage te verwijderen.

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

Voor meer 
info scan de 

QR-code
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NOW OPENNOW OPEN
Mc ARTHUR GLEN 

DESIGNER OUTLET ROSADA

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

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

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

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

Bij Beautysalon L’esperienza 

draait alles om beleving

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

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

Woensdag t/m zondag
geopend vanaf 18.00 uur

Bovenstraat 4 Hoeven

0165 854 008 of
www.restaurantpouwe.nl

Betaalbare, trendy
kleding, tassen,

sieraden en
schoenen

@SHABOOTNL
@SHABOOT

NiNiN eiei ueue wuwuNNNNNiNNNiNiNiNiiiNiNiNiNieiiieiNiNNNNiNNNNiNNNiNiNiNNNiN eieieeeieieieieueeeueiiieiiiieiiieieieiiiei ueueuuueueueueuwuuuwueueeeeueeeeueeeueueueeeue wwwwuwuwuwuuwuuuuwuuuwuwwwuwuwuuuwuwuwuuuwuNieuw
ininiiiiinininnninininiiiiniiiiniiinininiiiniin

ZuZuZ nunu dndn eded rere trtrZZZZZZuZZZuZuZuZuuuZuZuZuZZZZuZZZZuZZZuZuZuZZZuZ nununnnunununundnnndnunuuuunuuuunuuunununuuunu ddddndndndndedddedndnnnndnnndndddndndnnndndndnnndn ededeeededededdddeddddedddedededdded rererrrerererertrrrtrereeeereeererrrerereeererereeere ttttrtrtrtrrtrrrrtrrrtrtttrtrtrrrtrtrtrrrtrZundert

Shaboot!
Beukenlaan 2
4881KD Zundert
(naast achterkant Dirk)
Tel: 06-15 434 027
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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 en dat 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. 

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

Wij v
erh

uiz
en

 

in 
ap

ril
 na

ar 

STATIO
NSSTRAAT 4

7

Genietend werken aan jezelf

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

Loop je met een vraag? Weet je even niet hoe je verder 
wilt? Wil jij je persoonlijk ontwikkelen? Met wat voor 
vraag je ook loopt, als je daar eens op een andere 
manier aan wilt werken, kan ik je misschien wel helpen.

Dit kunstzinnig werken kan bijvoorbeeld bestaan uit 
schilderen, tekenen, boetseren, bewegen, collages 
maken of muziek. 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.

Ik raad mensen dan ook 
altijd aan om gewoon hun 
impulsen te volgen en op 
zichzelf te vertrouwen. Als 
we vervolgens het gemaakte 
werk bespreken, kom je tot 
inzichten die je van tevoren 
misschien nog niet had.
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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.
Het werkt!Direct mail?

Is post nog wel van deze tijd? Een vraag waar Matthijs van Ommen, eigenaar van DMIdee, 
maar één antwoord op kan geven: “Ja! Immers, wanneer er iets in je brievenbus valt, 
besteed je daar meer aandacht aan dan aan de zoveelste commerciële e-mail in je 

inbox.” Een gegeven waar hij met DMIdee vol enthousiasme op inspeelt: “Wij zijn dé 
specialist op het gebied van (offl ine) direct mail voor de zakelijke markt.”

De Wetering 123, Oosterhout  |  +31 88 030 1800  |  info@dmidee.nl  |  www.dmidee.nl

Meer informatie?
Bel 088-030 1800
Mail: info@dmidee.nl
of scan de QR-code

Je kunt het zo gek niet verzinnen of 
DMIdee kan het voor je versturen. 
“Van brieven en reclamematerialen 
tot catalogi en magazines, van 
enkele exemplaren tot bulkmail 
en dat in binnen- en buitenland. 
We denken graag mee over de 
beste oplossingen voor onze 
opdrachtgevers en zoeken altijd 

naar de scherpste verzendtarieven. 
Doordat de lijnen bij ons kort zijn 
en we, indien gewenst, ook zelf 
een groot deel van het drukwerk 
kunnen verzorgen, kunnen 
we bovendien snel schakelen, 
waardoor ook een last minute 
opdracht voor ons geen enkel 
probleem is.”
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Riviera Hairstyles 
Haarwerk Specialist

Kalsdonksestraat 89, 

Roosendaal

088 - 5573836 of

 06-11445200

www.rivierahairstyles.nl

MEER 

INFORMATIE?

SCAN DE
QR-CODE

Mooi haar Mooi haar Mooi haar Mooi haar laat u stralen!
Naast het verzorgen en knippen van elk haartype zijn 
wij er ook voor u wanneer u onverhoopt last krijgt van 

haaruitval of hoofdhuid problemen. Wij geven 
grati s advies en behandelen uw problemen met 

professionele producten van Mediceuti cals.
De productlijn van Mediceuticals bestaat 
uit speciaal ontwikkelde haar en hoofdhuid 
producten die helpen bij chronische en 
periodiek haarverlies, het stimuleren van 
nieuwe haargroei en het versterken van dun en 
zwak haar. Voor hoofdhuid problemen hebben 
wij ook een lijn waarbij diverse problemen goed 
te verhelpen of te verminderen zijn.

Wij zijn er voor U.

Advies op maat? 
Ga naar de website of scan de QR-code

KNIPPEN KLEUREN

WASSEN FÖHNEN

HAARWERK TURBANS

“WIJ ZIJN ER VOOR U”

U kunt bij ons terecht voor al 
uw kappersbehandelingen, 

van jong tot oud. 

Wij zijn er voor U.

GEZOCHT 

PERSONEEL 

& STAGIAIRES
Stationsstraat 27 Essen  |  0032-3-3379988

info@step2essen.be  |  www.step2essen.be

In onze cadeau- en decoratieshop kun je leuke en originele cadeautjes 
vinden voor jong en oud, zoals leuke Disney-artikelen en natuurlijk elk 
seizoen prachtige seizoensdecoratie. Tevens bieden we een ontbijt- 
en lunchrestaurant en ook in dit gedeelte is het elk seizoen gezellig 
toeven en is veel van de decoratie te koop.

Kom bij ons genieten

Op zoek naar decoratieve en originele 
cadeaus? Je vindt ze in Step2shop!

Op zoek naar iets leuks om je huiskamer 
op te vrolijken, een leuk en origineel 

geschenkje of gewoon een kleine attentie 
om iemand blij te maken?

Kom dan snel eens kijken in onze shop, 
die zich vooraan in onze zaak bevindt.

Kortom: voor iedereen wat wils.
Kom snel eens langs en neem een kijkje!

Volg ons ook op                 step2essen 

Bezoek ook onze 
webshop op 

www.step2essen.be/
shop

Onze lentecollectie staat 
nu in de winkel.

Op 9 april Paasbrunch.
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Wij vieren feest!

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, industrie-machines 
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).

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

Er is een prachtige collectie wol van 
onder andere LangYarns, Novita 
Phildar en Scheepjes, brei- en 

haaknaalden en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Wij vieren feest!
Al 5 jaar op het Spinveld

Daarom hebben wij leuke 
aanbiedingen en kortingen*

op verschillende items.
Dus kom gauw kijken!

*van 1 t/m 31 maart 2023*van 1 t/m 31 maart 2023

Stap je 
binnenkort in hethuwelijksbootje?
Ik zorg voor jouw make-up 
tijdens deze bijzondere dag.

BRUIDSMAKE-UP
Incl. intakegesprek, proefmake-up, 
make-up trouwdag. Mogelijk om aan 
huis te komen. Make-up gasten.

www.makeupizabela.be  |    

Molenheide 9, 2910, Essen, Antwerpen
0472 45 54 81  |  info@makeupizabela.be

binnenkort in hetbinnenkort in hethuwelijksbootje?huwelijksbootje?binnenkort in hethuwelijksbootje?binnenkort in hetbinnenkort in hethuwelijksbootje?binnenkort in het

Ik zorg voor jouw make-up Ik zorg voor jouw make-up 
tijdens deze bijzondere dag.tijdens deze bijzondere dag.

Incl. intakegesprek, proefmake-up, Incl. intakegesprek, proefmake-up, 
make-up trouwdag. Mogelijk om aan make-up trouwdag. Mogelijk om aan 
huis te komen. Make-up gasten.huis te komen. Make-up gasten.

Foto: Veerle Scheppers

GEZELLIG, VERTROUWD
EN MET AANDACHT

S-Senz | Greet Jacobs | Schanker 20 | 2910 Essen
T. +32 (0)465 048 337 | info@s-senz.be | www.s-senz.be

Het is belangrijk dat jij je op je 
gemak voelt en daarom creëerde 
S-Senz een gezellige, luxueuze en 

vertrouwde omgeving.

Maak nu een afspraak

AANBOD
• BodySculptor fi guurcorrectie
• Energetische lichaamsmassage
• Drukpuntmassage / shiatsu
• Voetrefl exologie
• Pro10 Pharma eiwitdieet
• Aloë Vera: Forever living

NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING

NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING
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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. 0164 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!

Ik zie je binnenkort!

Dé nieuwe kapsalon van Roosendaal

Met en zonder afspraak!  0165-630008 
Of kijk snel op de site www.blondendonker.nl

MARKT 39, ROOSENDAAL (NL) |  WWW.BLONDENDONKER.NL  | 

Tip! Blond & Donker Top Deal: 
Knippen en uitgroei kleuren  € 49,95

DAMES:
Permanent

all-in

€ 82,50

BLOND & 
DONKER 

PREMIUM DEAL:
Uitgroei, 15 highlights,

maskerbehandeling,
knippen, stylen kort

€ 75,00

BLOND & 
DONKER 

PLATINUM DEAL:
Uitgroei, 15 highlights,

toner, maskerbehandeling,
knippen, stylen halflang

€ 89,50

BLOND & 
DONKER 

HIGHLIGHT DEAL:
volledige highlights, toner, 

maskerbehandeling,
knippen, stylen lang

€ 125,00

Kapsalon Blond & Donker is een heren- en dameskapsalon gevestigd in de 
gezellige binnenstad van Roosendaal. Onze kracht is dat wij vinden dat iedereen 

het verdient om mooi te zijn. We hanteren een scherpe prijs en werken met en 
zonder afspraak. Wij zijn klantvriendelijk en hebben passie voor ons vak.

HEREN
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
STYLEN BASIC

€ 17,50

DAMES
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
DROGEN

€ 19,50

OPENINGSACTIE!

Natuurlijk wassen 
en verzorgen

100% natuurlijk en zelf gemaakt

Scan de QR-code 
en boek jouw 
workshop!

Met je handen in de 
kruiden en oliën, 
zodat je voeling krijgt 
met planten, kruiden, 
kleuren en texturen. 
Bovendien worden er 
inzichten geboden 
om meer mineralen, 
biologisch afbreekbare 
stoffen en kruiden 
te integreren in 
je eigen leefstijl. 
Het is met aandacht 
voor puur genieten, 
ambachtelijkheid en 
duurzaamheid. Jij maakt 
tijdens de workshop 
drie producten die jou 
interesseren. Er is dus 
geen vast programma.  

Dat noem ik LEUK LEREN. 
Bel of mail en boek 
jouw workshop.
Adres: Tjalkstraat 7 
Oudenbosch 

Zuivere zeep  |  info@zuivere-zeep.nl
06-46236855  |  www.zuivere-zeep.nl
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote soeppan met water aan de kook. Voeg de pasta 
toe en en kook in ongeveer 8 minuten al dente. Roer af en toe 
om te voorkomen dat de pasta blijft plakken. Breng over naar 
een vergiet om uit te lekken en bewaar een halve kop 
kookvloeistof. Zet de pasta opzij.

Verhit 1 theelepel olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog 
vuur. Voeg de knofl ook toe en bak deze ongeveer 2 minuten tot 
de knofl ook goudbruin is. Roer om aanbranden te voorkomen. 
Voeg de broccoli en het bewaarde kookvocht toe en kook al 
roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 
op smaak met peper. Haal van het vuur.

Voeg de pasta toe aan de pan en meng 
alles goed door. Verdeel het gerecht over 
vier borden en besprenkel elk bord met 
1/2 theelepel olijfolie en 1/2 theelepel 
geraspte pecorinokaas.

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

voedingsstoffen toe aan dit lekkere lentegerecht.

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette
met broccoli

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette

roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 

INGREDIËNTEN
8 ons orecchiette
1 eetlepel olijfolie

 2 teentjes knofl ook, gehakt
 1 bos broccolistengels

 1 theelepel grof zout
 2 eetlepels geraspte 

pecorinokaas
 gemalen zwarte peper
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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 4-4-9.

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

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 'lente'.
De oplossing van vorige maand was hartje.

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaartenrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

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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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

Maak kans op een:

Entreekaart
t.w.v. € 12,50

let your heart guide you

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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DE NIEUWE
PLUG-IN HYBRID
OPEL ASTRA
SPREEKT VOOR ZICH

WWW.VANMOSSEL.NL
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