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Op zoek naar een karaktervolle woning 
met 5 slaapkamers of een villa op een 
rustige locatie?

+32 3 666 00 90  |  Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Kapelsestraat 104
Kapellen

W-02FRW7

W-02FM31

Noordheuvel 82
Wuustwezel

585.000 € 595.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!
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ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

Inhoud

20
13

9

2323

6 VOORWOORD/AUGUSTUS

Bruisende lezer,

Je ziet het, je voelt het, je ruikt het... het is zomer! Heerlijk, die lange 
dagen, zwoele avonden en het vele buiten zijn. Is het je in Nederland 
nog niet zomers genoeg? Gooi dan je spullen in de auto of boek dat 
ticket en vlieg naar de Spaanse zon. Om precies te zijn naar Marbella, 
een van onze persoonlijke favorieten, waarover je in deze nieuwste 
editie van Bruist meer leest.

Er zijn namelijk maar weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden 
hebben als Marbella. Van superglamour, trendy clubs en restaurants tot 
het fijne dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. Marbella 
biedt voor ieder wat wils. Een goede bestemming voor je vakantiegeld, 
lijkt ons dus zo. Want wist je dat maar liefst 48% van de Nederlanders 
dit ook daadwerkelijk gebruikt voor de vakantie?! Hoor jij bij deze groep?

Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar Marbella afreizen, hoe graag 
we misschien ook zouden willen. Voor diegenen die in Nederland van 
de zomer genieten, staan de bruisende ondernemers in de regio gewoon 
vol enthousiasme klaar, net als de rest van het jaar. In deze Bruist 
stellen we weer een aantal van deze ondernemers, zoals De BBQ 
Mannen en Escape Roosendaal, aan je voor.

Geniet van de zomer!
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.
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Voor een echt vakantiegevoel verblijf je tijdens je vakantie 
bij Mijas Residence, een luxe accommodatie met vier 
appartementen en een studio. Overal waar je staat, 
is het uitzicht op de Middellandse Zee even mooi. 
www.mijas-residence.com. En droom je van een

huwelijk onder de Spaanse zon, kijk dan voor meer 
informatie op www.trouweninspanje.nl.

ALAMEDA-PARK
Een plek waar je een aangename wandeling kunt 
maken en kunt ontspannen terwijl je geniet van een 
natuurlijke omgeving met interessante tropische 
planten en fonteinen. Gedurende het jaar worden 
er allerlei markten, evenementen en festivals 
georganiseerd en zijn er rondom het park cafés, bars 
en restaurantjes. Het park met de KERAMIEKE 
ZITBANKEN is dus zeker de moeite waard.

JETSET
Dompel je onder in de luxe 
van PUERTO BANÚS, dé 
trekpleister van Marbella. Deze 
haven wordt gezien als één van 
de meest prestigieuze havens 
aan de Middellandse Zee. In de 
witte gebouwen aan de kade 
zijn luxe winkels, excellente 
restaurants en gezellige bars 
gevestigd. Puerto Banús is ook 
een WALHALLA voor WINKEL-
LIEFHEBBERS. Om iets te 
kopen, moet je echter wel diep 
in de buidel tasten, want je vindt 
hier voornamelijk winkels van de 
duurdere merken. Of ga naar 
WINKELCENTRUM MARINA 
BANÚS op een steenworp 
afstand. Hier vind je winkels 
met lagere prijzen.

Er zijn weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden hebben 
als Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen

tot een fi jn dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. 
Welkom in de wereld die Marbella heet, 

welkom in een wereld die bruist!

De MERCADO ATARAZANAS is gelegen in het historisch 
centrum van Málaga. Het is gevestigd in een schitterend 

19e eeuws pand gevuld met mediterrane geluiden, de 
heerlijkste geuren en Spaanse gezelligheid. In de drie hallen 

vind je vlees, verse vis, groente en fruit, kruiden, kaas en 
noten. Het is een echt niet te missen hotspot van Málaga! 

HOTSPOT

Het luxe pareltje aan de Costa del Sol

Marbella MARBELLA/BRUIST

Van welke kant je Marbella ook benadert, de schelpvormige bergtop 
van de PICO DE LA CONCHA domineert altijd het decor. Om de 

ogenschijnlijk kale en grijze rots eens vanuit een ander perspectief te 
bekijken, is het de moeite waard om hem een keer te beklimmen. 

De meest betoverende plek in Marbella is de witgekalkte, gedeeltelijk 
afgesloten oude stad, CASCO ANTIGUA. Het voelt als een ansichtkaart, 

met een doolhof van smalle straatjes en pleintjes. Het PLAZA DE LOS 
NARANJOS is een zeer levendig, typisch Spaans pleintje, 

gelegen in het midden van de oude binnenstad. Het ontleent
zijn naam aan de vele sinaasappelbomen die hier staan.

DE MOEITE WAARD

Verken Marbella ook eens op de 
fi ets die je huurt bij BIKEKICK.EU 
De veelzijdigheid van dit gebied is 
enorm: je fi etst hier elk uur door 
een ander landschap, vaak 
vergezeld door de Middellandse 
Zee. Meer naar het binnenland 
klim je via rotspartijen, waarbij je je 
op de Mont Ventoux waant, via olijfgaarden en kilometerslange 
sinaasappelvelden. Elke route is een ongekende ervaring.

MARBELLA OP DE FIETS

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle formule 
in diverse regio’s in Nederland 
en België, op Ibiza én in 
Marbella. Naast de glossy uit 
jouw regio, brengen we ook 
een magazine uit in Marbella. 
WANT OOK HET SPAANSE 
MARBELLA BRUIST!

Bruist een succesvolle formule 
in diverse regio’s in Nederland 

BUEN APETITO!
Ben je een liefhebber van heerlijk eten, 

dan zit je in Marbella gegarandeerd goed!
Behalve SPAANSE TAPAS komen er 

uiteraard nog veel meer heerlijkheden 
uit deze zonnige streek. Wat denk je 

bijvoorbeeld van de ESPETOS 
DE SARDINAS? Deze gegrilde 

sardines zijn de specialiteit 
van de Costa del Sol.

Marbella
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In mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende 
massages als massages om klachten te bestrijden. Altijd 
met de traditionele Indonesische massagetechnieken als 

uitgangspunt.

Klanten kunnen bij mij niet alleen terecht voor een 
traditionele Indonesische massage, maar ook voor scrubben, 

cupping, aromatherapie, reflectie en gezichtsmassages. 
Groot voordeel hiervan is dat ik bij de meest uiteenlopende 

klachten hulp kan bieden.

Stress, reuma, zenuwknopen, artrose of andere klachten? 
Loop er dan zeker niet te lang mee rond, 
maar maak gewoon eens een afspraak!

Mila Tolenaars-Gabe

Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefijnaart@gmail.com

Zorg goed
voor jezelf

En hoe kun je dat nu beter doen dan door af en toe een 
heerlijk momentje van rust voor jezelf te pakken 

en je te laten masseren?

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

BBQ PAKKETTEN, VERHUUR 
EN CATERING OP LOCATIE

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

MANNEN
BBQBBQ
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

My Brilliant Friend. 

Deze achtdelige topserie toont 

de ontwikkeling van de levens-

lange vriendschap tussen twee 

Italiaanse vrouwen. Het is een 

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

Te koop via Lumiereseries.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn

van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. #BrilliantFriend 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Vakantie!Heerlijk...

LICHT GEKOELD
HET LEKKERST

In deze rode wijn van Puklavec 
proef je rijp donker fruit, tonen 
van vanille, chocolade en een 

lichte kruidigheid. Licht gekoeld 
is deze wijn heerlijk op het 

strand, een zonnig terrasje of 
gewoon thuis op je balkon.

www.puklavecfamilywines.com

HET BESTE UIT DE NATUUR
Als het dan eindelijk echt zomer is,
wil je niets liever dan veel buiten zijn. 
Dat betekent dat je goed 
voor je huid moet zorgen. 
Bulldog Skincare is dé 
huidverzorging voor mannen 
die snel en makkelijk 
hun huid willen verzorgen.  
www.bulldogskincare.com

/LEZERSACTIE

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

 van Nederland Bruist en van de glossy uit

win

SNELLE VERSE SMOOTHIES
Als je heerlijk in de vakantiemood bent, heb je met deze nieuwe smoothie-
pakketten in je vriezer in no-time een gezond ontbijt gemaakt. Er zijn drie 

smaken, elk bomvol met fruit, groenten, vezels en natuurlijke eiwitten, 
in geportioneerde zakjes met de perfecte hoeveelheid voor een smoothie. 

Smoothiezakjes van Freasy, € 8,75 per 3 zakjes. www.freasy.nl

SNELLE VERSE SMOOTHIES

SHOPPING/NEWS

RONDJE 
ROTTERDAM 
De zomermaanden bieden 
de perfecte gelegenheid 
om te genieten van de 
verschillende rondvaarten 
en uitjes van Spido. Tijdens 
de tocht zijn aan boord 
ook verschillende hapjes 
en drankjes verkrijgbaar. 
Dus of je nu al jaren in 
Rotterdam woont of een 
dagtripje maakt naar deze 
wereldstad, grijp je kans 
om Rotterdam vanuit een 
ander perspectief te zien!
Meer info op www.spido.nl

STEEL DE SHOW
Fashionable arriveren bij jouw favoriete terras of 

superchique naar die nieuwe koffi etent om de hoek? 
De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit 
dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de 

show! Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
 Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

Vakantie!

SHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MAMMA MIAnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 2 kaartjes voor MAMMA MIA! de musical.
De ultieme feelgood-
musical met de hits 
van ABBA in het 
Beatrix Theater Utrecht 
is de internationale 
musicalsensatie 
die je meeneemt in
een zorgeloze zomer 
vol plezier.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

Beatrix Theater Utrecht 
THEE IN DE ZOMER?

Ja hoor! De theeën van Arte & Zayne omvatten blends die je het gevoel 
geven dat je op het strand ligt te zonnen. Perfect voor een picknick of 

een zomerse borrel als je iets anders wilt dan een wijntje!
Arte & Zayne Zomerthee vanaf € 6,95. www.artezayne.com
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Het lekkerste ijs van Essen en ver daarbuiten
Een kenmerk van ons ambachtelijk ijs is dat het dagelijks, 
met de meeste zorg, vers wordt bereid. Hiervoor gebruiken 
we uiteraard enkel de beste grondstoffen die we zoveel 
mogelijk plaatselijk en biologisch proberen in te kopen. 
We bieden dagelijks een waaier van smaken aan, zowel de 
klassiekers als enkele nieuwigheden.

IJsmobiel, taarten & lammetjes 
Had u graag een ijstaart met uw favoriete ijssmaken? Een 
taart met eigen foto of afbeelding? Misschien een ijslam? 
Wij helpen u graag! Daarnaast hebben wij ook nog een 
ijsmobiel! Wij maken wekelijks ons vaste rondje maar zijn 
ook te huur op locatie, voor een verjaardagsfeest of bruiloft 
bijvoorbeeld. Geschikt voor ieder excuus wat u kunt verzinnen!

Elke dag tot uw dienst
Van april tot september zijn wij elke dag open. 
Check de website of Facebook voor de openingstijden.

ROMA  |  Stationsstraat 115, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  |  info@roma-ijs.be  |  www.roma-ijs.be

Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug

Slanker de zomer door
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Bij aankoop van

2 behandelingen 

krijg u de 3e 

GRATIS!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug. Daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland), vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.



Boulevard 101, Roosendaal  |  0165 - 53 79 35  |  www.barbershopadriaansen.nl

Openingstijden: Di t/m Vr 8:30 - 18:00 | Za 8:00 - 16:00

_ADRIAANSEN_
since 1973

BARBERSHOP

4 WOMEN
for men 
only!

KNIPPEN
Van natuurlijk tot trendy en oldschool
voor jong en oud.
met aandacht, zorg en gezelligheid
het kapsel wat bij jou past!

Scheren
Ontdek de totaalbeleving en verwen jezelf
met een heerlijke scheerbehandeling.
Natuurlijk met warme doeken, scheerolie
en heelijke cooling lotion.

Baard
Bij ons kun je terecht voor een perfect
in model gebrachte baard.

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

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

HEUVELSTRAAT 151, BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHIDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN
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DITJES/DATJES

Op vakantie gaan geeft niet alleen maar prettige vooruitzichten;
 4 op de 10 personen hebben last van vakantiestress.
Wist je dat een hotel veel mensen het ‘echte vakantiegevoel’
 geeft, ook al zijn ze maar 100 kilometer van huis verwijderd? 
  De gemiddelde Spanjaard besteedt 16 uur per dag
 aan eten, drinken, plezier en slapen.
Vrouwen nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie,   
 bestaande uit 1,9 setje per dag en 4 paar schoenen.  
 48% gebruikt vakantiegeld daadwerkelijk voor 
vakantie, 40% zet het direct op een spaarrekening voor
  onverwachte zorgkosten en uitgaven aan het huis.
 Vooralsnog heeft in Spanje alleen Barcelona een milieuzone 
ingesteld, die toegankelijk is met een geldige milieusticker. 
 Deze is verkrijgbaar bij Spaanse postkantoren voor 5 euro.
In Spanje is een fooi van 5% gebruikelijk. Rond het bedrag
  naar boven af of laat het kleine wisselgeld liggen. 
 Gidsen en parkeerwachters verwachten een fooi
  en bij taxichauffeurs kun je het bedrag afronden.

Gezondheidscoach 
Ingrid Swaanen
Lelieberg 2, Roosendaal
06 22 50 49 15
www.bellezavitaal.nl

Voel je (weer) Vitaal met de 
Gezondheidscoach.

Wil jij Vitaal in het leven staan en 
kun je daarbij wat hulp gebruiken? 

Ik werk met verschillende 
trajecten met betrekking 

tot BRAVO. Ik nodig je van 
harte uit om samen met mij 
te kijken wat je nodig hebt, 
want gezond van binnen is 
mooi van buiten.

   Maak snel een afspraak.

 

Wij leveren dames-, heren–, kinder–, 
bedrijfskleding en werkschoenen                 

Alle kleding kan door ons BEDRUKT en 
GEBORDUURD worden. 

verkoop@adler-fashion.nl      www.adler-fashion.nl     mobiel 06-22225288 

Riviera Hairstyles  |  Kalsdonksestraat 89, Roosendaal  |  088 - 557 38 36  |  www.rivierahairstyles.nl  |   

Openingstijden: di, do en vr: 9.00 tot 17.00 uur. Wo: 9.00 tot 12.00 uur.

RivieraHairstyles
HAARWERKEN, HAARDELEN EN PRUIKEN

SYNTHETISCH HAAR
Hoge kwaliteit, niet van echt te onderscheiden

HITTEBESTENDIGE VEZEL
Een zeer natuurlijke en zijde-achtige uitstraling.

ECHT HAAR
Natuurgetrouw, met gezonde glans en volume. 

Voor informatie over aanschaf haarwerken, nazorg of levertijd
kunt u terecht op onze website: www.rivierahairstyles.nl
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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Zit je niet lekker op je plek en moet je door omstandigheden 
omscholen? Ben je een herintreder? Misschien krijg je jouw 
opleiding wel vergoed van jouw baas. Wij zijn een door het CRKBO 
geauditeerde en goedgekeurde instelling en scholingspartner van het UWV. 
Dat wil zeggen dat je jouw opleidingen gevolgd bij BiBi’s Beauty & Supplies 
door het UWV vergoed krijgt, inclusief examen! Dit betekent dat jouw 
droombaan ineens helemaal niet meer zo ver weg hoeft te zijn.

BiBi’s Beauty & Supplies
Eigenaresse: Bargje Boudens
0165-856030
Gastelseweg 185 Roosendaal
info@bibisnaildesign.com   
www.bibisnaildesign.com

Word een echte prof! 
dankzij

We ontvangen
internationalebeauty artiesten om alle cursisten naareen hoger niveau

te tillen!
Wil jij op de hoogte 

gehouden worden? Schrijf  je 
dan in voor de nieuwsbrief 

via de website.

Met een breed aanbod 
aan beauty verwante 
producten in de
groothandel!

Gedurende het hele jaar kun je 
deelnemen aan Nagelstyling Vak-
opleidingen en tevens bieden we de 
opleidingen Lash Lifting, One by 
One lashes en SMART Russian 
Volume lashes aan met het nieuwe 
booming merk: JACKY M. Iconic lashes.
Sinds september 2018 zijn we gestart met het 
geven van opleidingen met Scandinavian Skin Candy.

Jobster  |  Turfberg 26,  Roosendaal  |  0165-329876  |  info@jobsternederland.nl  |  www.jobsternederland.nl

Dé specialist  
in arbeidsbemiddeling

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of zit je als werkgever te springen om nieuw 
personeel? Bij Jobster kunnen ze je ongetwijfeld helpen. Als specialist in 
arbeidsbemiddeling koppelen zij telkens weer de juiste persoon aan de juiste baan.

Uitzenden en meer “Wij staan voor 
arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het 
woord”, vertelt eigenaar Peter de Deugd. “We zijn 
namelijk niet alleen een uitzendbureau, maar ook 
dé specialist op het gebied van detacheren, 
payroll en het bemiddelen voor zzp’ers. 
Bovendien hebben wij een afdeling opleidingen, 
waar wij cursussen VCA geven die onze mensen 
verder helpen bij hun dagelijkse 
werkzaamheden.”

Breed! Een breed dienstenpakket dus, en ook de doelgroep waarop 
Jobster zich richt is op zijn minst breed te noemen. “Van schoonmakers 
tot hoger management. We zijn groots in onze diensten, maar 
kleinschalig van opzet waardoor bij ons nog echt ruimte is voor 
persoonlijk contact. Iets wat alle partijen bijzonder weten te waarderen. 
Net als onze flexibiliteit en het gegeven dat wij in principe 24/7 
bereikbaar zijn, mocht dat nodig zijn. Om wat voor functie het ook gaat, 
in onze visie staat een vruchtbare samenwerking met zowel klant als 
kandidaat op de langere termijn altijd centraal en wij spreken pas van 
een succes als alle partijen tevreden zijn.”

STEIGERBOUWERS
SCHOONMAKERS

TIMMERLIEDEN
SCHILDERS

RIGGERS
ELECTRICIËNS

BOUWOPRUIMERS

PER DIRECT GEZOCHT



BINNEN/BUITEN

D
Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in 
Hollywood speelt zich af in het Los Angeles 
van 1969, een tijd waarin alles aan het 
veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff 
Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te 
komen in een fi lmindustrie die ze bijna niet 
meer herkennen. Een eerbetoon aan het 
gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere 
verhaallijnen en een imposante 
ensemblecast. ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD draait vanaf 15 augustus in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD

IN DIT INVULBOEK stelt bestsellerauteur 
Dominik Spenst je de juiste vragen op het 
juiste moment. Na een gedegen uitleg over 
de principes van positieve psychologie, 
nodigt Dominik je in dit journal uit om over 
je dag na te denken, van schrijven een 
gewoonte te maken en positief op jezelf en 
je dag te refl ecteren. Je ontdekt waar je 
gelukkig van wordt en zo ontstaan er vanzelf 
positieve gedachtes en nieuwe positieve 
gewoontes. Na een jaar blik je terug en zie 
je het resultaat: je bent gegarandeerd 
gelukkiger. En het mooie is: het kost je maar 
6 minuten per dag! HET 6 MINUTEN 
DAGBOEK van DOMINIK SPENST is vanaf 
26 augustus te koop voor € 19,99.

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS
D

BOEKJE LEZEN DOMINIK SPENST

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

Ballonfi ësta Barneveld
21 t/m 24 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
22 t/m 25 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
23 t/m 25 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
28 t/m 31 augustus
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Jazz in de Gracht
29 t/m 31 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op en 
rond de grachten van Den Haag.

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

Verse kwaliteit

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

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

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

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

ook voor bedrijven)

“MEET
THE BETTER 
QUALITY OF

  DAILY FOOD”
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Dorpsstraat 35A, Oud-Gastel  | 06-25524165

Honden- en kattentrimsalon 
Natasja 

www.hondentrimsalon-natasja.nl

Vanwege uitbreiding 
hebben wij weer plaats 
voor nieuwe klanten. 

U kunt vrijblijvend contact 
opnemen of loop gezellig 

even binnen.even binnen.

Florisdonk 4, Roosendaal - 06 502 688 29
abella29@hotmail.com - www.logeerhuis-de-regenboog.nl

JEUGD, VOLWASSENEN EN OUDERENZORG

Florisdonk 4, Roosendaal - 06 502 688 29
abella29@hotmail.com - www.logeerhuis-de-regenboog.nl

AL
10 JAAR

ZORG OP

MAAT!

JEUGD, VOLWASSENEN EN OUDERENZORG

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  06-43560526  |  www.toereiki.nl

Wat moet je doen?
1. Like de Facebookpagina van Rapid Psychic Healing.
2. Vermeld het woord: Bruist bij de comments van de actie.
3. Tag 2 mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen.
Op 6, 13 & 14 augustus worden er winnaars verloot!

Francinevan Yperen
 

Rapid Psychic Reading t.w.v. € 70,-

Doe mee en maak kans op een gratis sessie
Wil je weten welke spirituele talenten jij hebt?

Hoogstraat 16, Standdaarbuiten  |  

Toereiki
spirituele opleidingen:
Rapid Psychic Healing,
Reiki I, II en Master,

workshop Helder voelen 
met Tarot

Is uw nieuwe huis nog niet opgeleverd wanneer u uw oude woning 
al verlaat? Dit is voor VOZ Groep geen probleem. Met hetzelfde 
gemak verhuizen wij de inboedel die u tijdelijk niet nodig heeft 
naar één van onze inpandige units.

Of misschien moeten de vloeren nog (deels) gelegd worden en heeft u nog 
niet de ruimte om alles over te verhuizen. De vooraf aangegeven meubels 
en/of dozen worden keurig door onze mannen in afgesloten geconditioneerde 
ruimtes geplaatst totdat u ze weer bezorgd wilt hebben. Speciaal voor onze 
verhuisklanten hanteren wij een zeer vriendelijke prijs van € 6,50 per m2 per 
maand. In onze moderne loods in Oudenbosch, strategisch gelegen aan alle 
belangrijke toegangswegen, vinden uw eigendommen een goed onderdak.

VOZverhuisgroep  |  Havendijk 10A Oudenbosch  |  0165 - 201 068  |  vozverhuisgroep.nl

De service van VOZ Groep: van A tot Z
Niet alleen de grote klussen kunt u uit- 
besteden bij VOZ Groep, maar ook de kleine 
klusjes in en rond het huis kunnen wij voor u 
verzorgen zodat u zich snel lekker thuis voelt 
in uw nieuwe huis. Denk daarbij aan het op-
hangen van lampen, schilderijen en andere 
wandaccessoires. Maar ook het (om)leggen 
van elektra, het aansluiten van apparatuur, 
het ophangen van gordijnen en de montage 
van uw nieuwe meubels. Laat u volledig 
ontzorgen door de jongens van VOZ Groep!

VOZ Groep heeft veel ervaring met 
verhuizingen voor senioren. Met zorg en 
in alle rust helpen we u naar uw nieuwe 
woning. Dankzij de persoonlijke aandacht 
verloopt de verhuizing voor u zonder stress. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, of 
een offerte aanvragen? Neem dan contact op. 

ÉN OPSLAG
OF  OVERNAME INBOEDELVERHUIZEN 

met een glimlach
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Enjoy your Summer
1. Havaianas Slim Paisage, € 30,-  www.havaianas-store.com

2. Summer Garden Shower van Weleda, € 7,99  www.weleda.nl 
3. Mascara Hypnôse van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  

4. Sun Glow Bronzing Powder van Catrice, € 5,29  www.catrice.eu 
 5. Scandaleyes Reloaded Mascara van Rimmel, € 15,49  www.rimmellondon.com

6. Sun 365 Gradual Self Tanning Serum van Lancaster, € 39,-  www.lancaster-beauty.com 
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BEAUTY/NEWS

7. Couture Summer Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com
8. Capital Soleil Beach Protect SPF 50+ van Vichy, € 20,95  www.vichy.nl

9. For Her Eau de Parfum van Pepe Jeans, € 34,95  www.douglas.nl
10. Terra Cotta Hestia Island Bronzing & Blush Powder van Guerlain, € 66,-  www.guerlain.nl

11. Prep+Prime Fix+ Pineapple van MAC, € 13,-  www.maccosmetics.nl 
12. Nail Polish no shade here van essie, € 9,99  www.essie.nl

Summer Hoeveel méér zomer wil je hebben in augustus? Geniet 
van de zon, de warmte, je vakantie, je vakantieliefde en 
ga zo maar door! Geniet ook van fi jne beautyproducten 

die augustus net nog even zomerser kunnen maken!

10

11
12

98
7

2726



 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag gesloten

PlisséPlissé ShuttersShutters

Iets bijzonders  
voor de ramen? 
Zoek niet langer!
 

 

20% 
KORTING

HOUTEN 
BLINDS
HOUTEN 
BLINDS

Wij hebben kijk op gordijnen, raamdecoratie en 
vloeren. Om een goed advies te geven, kan dat 
het beste bij u thuis, zo kunnen we uw stijl en 
smaak beter ervaren.  

De inrichting en het kleurgebruik in uw woning 
zijn ook van belang om een goed advies te 
kunnen geven. U hoeft niets zelf in te meten,  
dit doen wij. 

Ontzorgen van A tot Z is één van onze krachten.

Kwaliteit tegen een scherpe prijs!

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

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

VAN OVERDENKING

Michael  Pilarczyk

Moment

2928



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

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

Maak 

vrijblijvend een 

afspraak om te 

komen kijken!

Adelaarstraat 11, Nispen  |  +31 (0)6 28 80 67 60
info@johnkerstensmedia.nl  |  www.johnkerstensmedia.nl

Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!

Je wilt natuurlijk opvallen bij het grote publiek.
Met mijn stem geef ik jouw commercial, bedrijfsfilm

en zakelijke voicemail een unieke sound.

NIEUW! GRATIS 
INLOOPSPREEKUUR SCHEIDEN
Hoe regel je een scheiding? En wat zijn de gevolgen voor 
onze woning en de hypotheek?

COLUMN/F&V MEDIATION

Als je besloten hebt om te gaan scheiden, moet er veel 
geregeld worden én wil je snel weten waar je aan toe 
bent. Daarom zijn F&V Mediation en de Hypotheekshop 
Roosendaal een unieke samenwerking aangegaan. Vanaf 
dinsdag 3 september houden we iedere 1e dinsdagavond 
van de maand van 19.00 tot 21:00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Hier kun je met al je vragen terecht die 
te maken hebben met scheiden.

'‘De kracht van F&V Mediation is dat we mensen van A 
tot Z begeleiden bij alles wat er bij een scheiding komt 
kijken'’, aldus Frank Roelen, MfN-registermediator. ''Zo 
helpen we ouders bij het opstellen van een 
ouderschapsplan. Maar we bieden ook hulp bij alle 
andere zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld 
kinder- en partneralimentatie, pensioenverdeling én de 
fiscale aspecten van een scheiding. We begeleiden het 

gehele proces, schrijven het convenant en dienen het in 
bij de rechtbank''.

Bij de Hypotheekshop Roosendaal is Jeanette Fransen dé 
specialist op het gebied van hypotheken en scheiden. 
Door haar kennis en creativiteit weet ze snel wat er wel 
en niet mogelijk is m.b.t. de woonwensen en hypotheek 
na de scheiding.

Door de krachten te bundelen, kunnen we mensen 
snel en effectief begeleiden bij een scheiding.

F&V Mediation & De Hypotheekshop Roosendaal
Iedere 1e dinsdag van de maand van 19:00 – 21:00 uur
Laan van Limburg 12 Roosendaal
• www.fenv-mediation.nl 
• www.hypotheekshop.nl/roosendaalroselaar  

085 0657420  |  info@fenv-mediation.nl  |  www.fenv-mediation.nl

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels  van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST



BEN JIJ OOK ZO BENIEUWD NAAR HET RESULTAAT? 

KOM DAN EENS EEN KIJKJE NEMEN!

Vernieuwd
terras!

Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

LEKKER 

GEWOON, 

GEWOON 
LEKKER

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime porties!  
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! En voldoende,  
gratis parkeerruimte. 

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse vleesgerechten. 
Naast onze menukaart hebben wij altijd 4 à 5 suggesties voor u en 
de producten waar wij mee werken zijn altijd vers.

Tarot laat jouw spiegelbeeld zien in plaatjes…
en plaatjes zeggen meer dan duizend woorden.

Ben je onzeker over je werk of weet je niet goed welke 
studie je het beste kan volgen? Sta je open voor nieuwe 
mogelijkheden of ben je nieuwsgierig wat je de komende 
tijd te wachten staat? Tarotkaarten geven
een kleurrijke afspiegeling van je 
onbewuste zelf. Het wakkert je inzicht 
naar de beste mogelijkheden en 
kansen. Een Tarot consult is € 47,50  
en duurt ongeveer 2 uur.
Wil je graag de tarot zelf leren
of dit delen met max. 4 personen? 
Een les van 2 uur is € 15,00 p.p.

Spiegelacht  |  Marjo Keij van den Oever
Kortendijksestraat 22  |  Roosendaal  |  06-12719042

tijd te wachten staat? Tarotkaarten geven

  |  Marjo Keij van den Oever

Timmers Medicare
Kade 51, Roosendaal  |  0165-560609  

info@timmersmedicare.nl | www.timmersmedicare.nl 
Ma t/m vr: 09.00 tot 17.00 uur. Za: 10.00 tot 13.00 uur

Rollator Server € 299,-

nu inclusief
gratis accessoirepakket
(rugband + stokhouder)

t.w.v. € 46,50

is dé specialist in klein
mobiliteit van West Brabant.

In onze showroom is een ruim 
assortiment rollators uit te proberen.

Klein mobiliteit
o.a. rollators - rolstoelen - krukken - looprekken - wandelstokken

Bad & toilet
o.a. douchstoelen/krukken - wandbeugels - antislipmateriaal

ADL materialen
o.a. Helping Hands - drinkbekers - kousenaantrek- & aankleedhulp

Fit & gezond
o.a. bandages & sportbraces - oefenmaterialen - hometrainers

spreekuren
aanmeten van elastische kousen - podologie - ergotherapie

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

 www.roosvanhetwater.nl

� Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen 
  kracht?



Fianestraat 19, Bergen op Zoom  |  06 - 400 90 316
rituele-verbindingen.wix.com/info | mail2joocke@hotmail.com

Interesse? Of wil je er meer over weten?
Bel of mail Joocke Scholte.

Door middel van een 
ceremonie kan ik voor 
twee mensen een relatie 
bezegelen; gebaseerd op 
het oeroude ‘binden van de 
handen’ (handfasting).

Je kunt de verbinding met zijn tweeën 
doen, maar ook met 200 gasten is 
mogelijk. De ceremonie is heel ingetogen en serieus. Er 
wordt aandacht geschonken aan een ‘altaar’ waar, voor het 
bruidspaar, belangrijke voorwerpen op liggen. Ook worden 
de vier windstreken geëerd met aarde-, water-, lucht- en 
vuurelementen. Zij fungeren mede als getuigen...

Als je al getrouwd bent, of samenwoont, 
kun je uiteraard ook een belofte 

aan elkaar uitspreken. Dat kan 
op de trouwdag, maar ook op 
een dag die voor jullie 
belangrijk is (bijv. de 
registratie van je 
partnerschap of iets 
anders). De ceremonie 
blijft gelijk zoals hierboven 

beschreven.

Bevestig op een alternatieve
manier je partnerrelatie.

Fianestraat 19, Bergen op Zoom  |  06 - 400 90 316
rituele-verbindingen.wix.com/info | mail2joocke@hotmail.com

Interesse? Of wil je er meer over weten?
Bel of mail Joocke Scholte.

Door middel van een 
ceremonie kan ik 
voor twee mensen 
een relatie bezegelen; 
gebaseerd op het 
oeroude ‘binden van 
de handen’ 
(handfasting).

Tijdens een prachtige ceremonie vertel je aan elkaar 
waarom je voor elkaar kiest/hebt gekozen. Gebaseerd op 
een eeuwenoud Keltisch ritueel dat op dit moment weer 

helemaal ‘in’ is. Dit alles op een sfeer -
volle locatie bij Joocke thuis of op 

een voor jullie belangrijke plek. 

De begeleiding is in handen 
van Joocke Scholte die al 
twintig jaar ervaring heeft 
als begeleider van 
ceremonies als deze. Zij is 
ook de enige in de regio die 

dit uitvoert.

Doe eens iets unieks samen

met je partner!

Salon 20 | Astrid van Kooten | Barietdijk 20, Roosendaal 

06  250 55 775 | www.salon20roosendaal.com

Salon 20

€ 10,- 
KORTING 
op alle behandelingen

 vanaf € 35,-

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Laten we
buiten eten en

        de
proeven!
Z omer

Als ik
      de

mag geloven, 
ben ik best

een lekker ding

muggen

Heb jij ook zo'n
behoefte aan

     vitamine Zee ?



Moederdag 15 Aug

Ontbijtbu�et
Glaasje bubbels of fruitsap
Uitgebreid ontbijtsbuffet:

verschillende broodsoorten, ko�ekoeken, 
croissantjes, vlees en visbeleg, vers fruit, yoghurt, 
eitjes, zoete lekkernijen en nog veel meer lekkers!

ko�e en thee inbegrepen.

9u30 tot 11u30

Volw € 17,50 p/p
Kind € 10,00 p/p

Lunch
Glaasje bubbels of fruitsap

Belegde broodjes, 
Hartige & Zoete hapes

Bij voldoende inschrijvingen zal deze 
formule als hapjesbu�et gepresenteerd worden.

Zo niet, word deze aan tafel gereserveerd.

aanvang 12u00
€ 20,00 p/p

Info of reservatie beschikbaar via telefoon of onze website
Let op: op deze dag worden geen geschenkbonnen aanvaard.

Volg ons ook op                 step2essen 

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




