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Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.Het WOW effect
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wijken van Breda.



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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Megastore in 
Roosendaal

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

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

5.000 m² inspiratie
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

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

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

 nederlandbruist 

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

Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
Roosendaal Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?
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LKJIH

GFEDCBA
Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZYXWV
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Word een echte prof! 

BiBi’s Beauty & Supplies is al meer dan 
20 jaar een begrip in de nagelbranche.

Het leukste aan dit vak is te zien dat 
een cursiste helemaal blanco 

binnenkomt en een waar 
succesverhaal wordt bij het succesvol 
runnen van haar eigen salon na afl oop 

van een van onze opleidingen.

De webshop met ruim 2500 producten is 
een heus paradijs. 

Ben jij geïnteresseerd in één van deze 
beroepen? 

Er staat een professioneel team klaar die je 
al het advies kan geven dat je nodig hebt 

om te starten.

Eigenaresse: 
Bargje Boudens

BiBi’s Beauty & Supplies
0165-856030  |  Spectrum 40, Roosendaal  |  info@bibisbeautysupplies.com  |  www.bibisbeautysupplies.com

Word een echte prof! 
dankzij

Ben jij reeds die 
professional? 

Ook dan ben je van harte welkom. We bieden de juiste ondersteuning om je te kunnen laten groeien in 
jouw droombaan. 

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!

11



NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warme
must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV
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EDCBA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

Met de Veleda Trilogie bewijst 
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel 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!

1514



DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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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 voor De Bell schilderwerken als vanzelfsprekend zijn.

BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN

1716



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

1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS
Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe effectieve collageenpeptiden - 
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% 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 5in1 Beauty 

Elixir voldoet aan alle vijf 
de schoonheidswensen, en 

dat in één keer. Met 
slechts één shot per dag 

activeert een uniek 
dubbelcomplex diep de 

schoonheidsprocessen in 
het lichaam en beschermt 

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!

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

Een jeugdige schoonheid op elke leeftijd

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot 
30 x 25 ml.

Bestel nu dit uniek 
schoonheidselixer
via de website of bel 
(0031) 06-22831987

via de website of bel 
(0031) 06-22831987

1918



STOFFEN 
NODIG? 
Bij ons is alles uit 
stock leverbaar!

STOFFEN 

 uit 

Gordijnenstoffen 
glas-, vouw- en paneelgordijnen · brandvertragende gordijnen · verduisterende 
overgordijnen · voering en black-outvoering · zonwerende voering

Themastoffen
carnavalsstof · kerststof · decoratiestof · 
kinderstoffen · patchwork stoffen · tule

Bent u op zoek naar de aankleding van uw 
babyborrel, communie of trouwfeest?
Wij hebben tule in alle kleuren.

• Confectie van gordijnen en 
overgordijnen mogelijk.

• Samenwerking met gerenommeerd 
atelier.

• Levering aan scholen, 
instituten, toneelgezelschappen, 
bejaardentehuizen.

• Al onze stoffen voor betaalbare 
prijzen!

Een keuze gemaakt? Wij maken voor 
u een vrijblijvende prijsofferte.

Kledingstoffen
rokken- en broekenstoffen · fl eecestof · katoen · tule · organza · velours de 
pannes · joggingstof · t-shirtstoffen

Mercerie
naai- en machinenaalden · ritsen · knopen · brei- en haaknaalden · 
stofscharen · lintjes, kantjes, kwasten · elastiek · naai- en overlockgaren

Maalderijstraat 6, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be 

OPENINGSUREN: 
dinsdag - zaterdag: 
10:00u tot 18:00u
maandag en zondag: 
gesloten
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM
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Doe de gratis online werkplekcheck!

Fysieke klachten door thuiswerken?

Westerland 13 Bergen op Zoom  
06-10202148

info@gezondzittendwerken.nl
gezondzittendwerken.nl
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Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een 

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een mooie houten 

vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van 
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet 
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
2524



Permanente make-up is de uitkomst voor cosmetische behandelingen.
Onder cosmetische PMU verstaan we het pigmenteren van eyeliner, infralash 
of eyeliner schaduw. Bij wenkbrauwen kun je denken aan hairstrokes of 
ombre/powder wenkbrauwen. En bij lippen aan lipliner, lipshadow en fullips.

Wil jij er ook altijd
stralend uitzien?

PMU Bergitha  |  Van Gilselaan 49, Roosendaal
06 10781735  |  www.permanentemakeupbergitha.nl

PERMANENTE 
MAKE-UP 
OPFRISSEN
Na verloop van tijd is het 
aan te raden uw permanente 
make-up op te frissen. De 
kleur wordt opnieuw mooi 
helder en krachtiger!
Indien u geen klant bent en 
wel permanente make-up 
heeft, hebben wij een 
speciale behandeling.

NIEUW BIJ ONS
Informeer naar de 
mogelijkheden en maak nu 
gebruik van de gratis intake.

Bergitha

Permanente wenkbrauwen 
Wanneer jouw wenkbrauwen niet perfect zijn, is 
een professionele permanente make-up-
behandeling de oplossing! Heb je al mooie 
wenkbrauwen? Ook dan is een behandeling met 
permanente make-up een aanvulling.

Permanente eyeliner
Onder alle omstandigheden een mooie 
oogopslag wil iedereen. Maar ook wanneer je 
slechtziend bent, veel sport, asymmetrische of 
kleine ogen hebt, kan een permanente eyeliner 
een uitkomst zijn.

Permanente lippen
Op basis van jouw wensen kan er bij jou een 
prachtige permanente lipkleur gezet worden die 
bij jou past. Met permanente make-up kunnen 
de lippen op een natuurlijke wijze 
geaccentueerd worden.

PMU 
Bergitha

Volg ons op social media 
 PMUBergitha  |   permanentemakeupbergitha  |   pmu bergitha

MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust
26



7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst



#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.

voelt als thuiskomen!

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

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

Lekker gewoon, gewoon lekker. 
Een echte aanrader!

Goede kwaliteit en ruime porties  
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! 
En voldoende gratis parkeerruimte.

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

Reserveren gewenst!

3130



Langskomen op 
afspraak? Bel dan 

06-16775556.

Wij zijn een cadeau/webwinkel met leuke en betaalbare woonaccessoires. Alles wordt uit voorraad
geleverd. Bestel online en laat het lekker thuisbezorgen of haal het op in de winkel!

U bent uiteraard ook altijd welkom in onze showroom! 

Joba Interiors Openingstijden: Dinsdagmiddag 13.00 tot 17.00 uur. 
Veldstraat 11, Zundert  |  06-16775556  |  www.jobainteriors.nl

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

Verse kwaliteit

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

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

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

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

IEDERE DINSDAG: 

KAASDAG BIJ KAATJE

Jong, jong belegen, 

belegen en extra belegen

500 GRAM AAN ’T STUK 

€ 5,50

3332



DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE

3534



 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 15.00, zaterdag van 9.30 - 13.00 uur en zondag en maandag gesloten

Zoek niet verder! Stap eens binnen 
in de sfeervolle showroom van Dina 
Raamdecoratie en laat je inspireren. De 
zaak is al jaren een begrip in Etten- Leur 
en omstreken. Eigenaar John Trompert 
en zijn vrouw Nicolette heten je er van 
harte welkom!

• De nieuwste trends
• Ontzorgen van a tot z
• Karpetten op maat

Raamdecoratie die een 
verrijking is voor je interieur?  

‘SERVICE STAAT BIJ 
ONS CENTRAAL’

06 331 881 92  |  info@jawijwillentrouwen.nl
www.jawijwillentrouwen.nl

 Ja wij willen trouwen  |   jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt jullie 
bij het organiseren van jullie mooiste dag. 
Of jullie het nu groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te besteden hebben of 
weinig... Met alles wordt rekening gehouden.

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

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

Maak 

vrijblijvend een 

afspraak om te 

komen kijken!
Sinds januari 2020 zijn wij ook geopend met een peutergroep!

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

 www.roosvanhetwater.nl

Zicht-in-Zicht | Brugstraat 13-A, Roosendaal 

● Voor kind en ouder: het leren 
omgaan met paranormale gaven.

● Spirituele en geestelijke 
ondersteuning.

In je eigen kracht komen!

Like ons op 
www.facebook.com/RoosendaalBruist
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Space
that works

for you!
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WE BOOST BRANDS

info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

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

* Online leadgeneratie

 * Online strategie

* Bovenaan Google komen

* Social media

* Website design en beheer

* Mailcampagnes

ONZE DIENSTEN:

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

WAWAW
AR EEN MENS IN ALLE KLEUREN KAN GROEIEN

JEUGD, VOLWASSENEN EN OUDERENZORG

Re-integratie 
Arbeidsbemiddeling

Stay at Work  | Turfhoofd 39 Oudenbosch 
0165 328 421  |  info@stayatwork.nl

www.stayatwork.nl
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De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan de kroeg 
induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in 
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door 
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen 
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm 
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar 
het Holland Casino.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.
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Met een hulpmiddel kunt u gemakkelijker lopen. Langere stukken lopen, zware boodschappen tillen 
vanaf de winkel of met nattigheid of sneeuw naar buiten gaat u een stuk beter af met een extra steuntje. 
Zodra u merkt dat u kleinere pasjes gaat maken, sneller uit balans bent of u zich onzeker voelt tijdens 
het lopen is, dit een prettig hulpmiddel. U kunt daarmee weer langere stukken 
buiten wandelen in de zon. Ook in huis is het een handig hulpje. Bijvoorbeeld als 
u ’s nachts naar het toilet moet, of wanneer u een kopje mee wilt nemen vanuit de 
keuken. Dat kunt u dan simpelweg op het rechte vlak neerzetten. 

Timmers MediCare

Heeft u al langere tijd problemen met uw evenwicht? Zijn korte stukjes 
lopen moeilijk geworden? Durft u eigenlijk niet meer alleen naar buiten? 
Bent u bang om te vallen? Een loophulpmiddel geeft steun op ongelijke 
wegen en in onzekere situaties. Zo kunt u weer zonder problemen de deur 
uit of in huis rondlopen.

Timmers Medicare BV  |  Kade 51, Roosendaal  |  0165-560609  
info@timmersmedicare.nl  |  www.timmersmedicare.nl

Betrokken en dichtbij!

Wanneer is een rollator verstandig:
• Lopen gaat niet meer zo goed
• U voelt zich onzeker tijdens het lopen
• U kunt niet meer goed staan
• U komt minder buiten
• U bent minder mobiel en daardoor beperkt in uw bewegingsvrijheid
• U wilt graag even zitten tijdens het wandelen of winkelen

u ’s nachts naar het toilet moet, of wanneer u een kopje mee wilt nemen vanuit de 

Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

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

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

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

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

Simplicity en La Maison Victor).

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

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

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Nieuwe 
winterstoffen

Ook voor kwaliteitsstoffen ga je naar Van Vliet!

Duurzaam, divers en lekker warm

Ze zijn 
binnen!
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Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |  www.tkapsalon.optios.net
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

Behoefte aan een 
betrouwbare kapper, een 
nieuwe coupe of speciale 
haarstyling? 

Wij verwelkomen zowel 
dames en heren als 
kinderen. U kunt bij 
ons terecht voor leuke 
opsteekkapsels met een 
touch of glitter or color. 
En wat dacht u van een 
leuke cadeaubon?

Zoë en Maxime

’T KAPSALON/HAARTIPS

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 

Klaar voor de feestdagen!
Maak tijdig een afspraak 
voor een feestelijk kapsel!

Gelieve op tijd een 
afspraak te maken, 
wegens de corona.
De wachttijd loopt op.

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

De herfst leert
ons hoe mooi

het is om dingen
los te laten
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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

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

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

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

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

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

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Friend
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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Volg ons ook op                 step2essen 

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

Vlak over de grens, in het Belgische Essen, vind je het 
gezellige Step 2; hét adres voor een heerlijk ontbijt, 
smaakvolle lunch en meer... Maar ook voor de leukste 
evenementen ben je hier op de juiste plaats!

Lekker ontbijten op zondag

Genieten in onze lunchroom

Iets te vieren?

Onze cadeaushop heeft 

voor iedereen wat wils.




