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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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Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de 
mooiste tijd van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die 
last krijgen van een zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben 
weinig energie en zouden het liefst de hele dag in bed blijven 
liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig iets tegen doen. Wat? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje 
voor de nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; 
een avondvullende show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals 
je kunt lezen in het interview dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon 
hard doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor 
onze lezers te maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende 
ondernemers. Ook zij laten zich niet tegenhouden door een 
eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan doen om hun 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat 
doen.

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera,
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Dé lokale bouwpartner
van West-Brabant

Kerkeheidestraat 10 | 4714 RC Sprundel

0165-383533 | info@bcbouw.nl

www.bcbouw.nl

nieuw
bouw

reno
vatie

onder
houd

ver
bouw

Prettig
wonen en

werken

Onze vakmensen schenken op een vriendelijke, beleefde 
en persoonlijke manier veel tijd en aandacht aan het 
gehele (ver)bouwtraject, vanaf de offerte tot  de nazorg.   
Hiermee maken wij  woonwensen en werkruimtes op een 
goede en prettige manier  realiteit, waaraan gebruikers een 
goed gevoel  overhouden. Woonwensen en bedrijfsruimtes  
precies zoals u dat wilt!

Dé lokale bouwpartner
van West-Brabant
Ben je op zoek naar een lokale bouwpartner met verstand van zaken? Zoek dan 
niet verder, want BC Bouw is waar je moet zijn. “Om wat voor project het ook 
gaat, wij helpen iedereen om hun woonwensen waar te maken en staan ook 
klaar voor de zakelijke markt”, aldus eigenaresse Bianca Valentijn.

Familiebedrijf BC Bouw is inmiddels alweer ruim 
vijftien jaar een begrip in de regio West-Brabant. 
“In die jaren hebben wij al aan heel wat mooie 
projecten mogen werken”, vertelt Bianca trots. 
“Of dat nu gaat om een nieuwbouwproject of 
het verbouwen van een bestaande woning, 
renovatiewerkzaamheden of bijvoorbeeld het 
aanpassen van bedrijfsruimtes dat maakt voor ons 
niet uit. Elk project is er één en daar zetten wij ons 
elke keer weer vol passie en enthousiasme voor 
in.”

Persoonlijk contact en vertrouwen
Bij alles wat ze doen staat voor Bianca en haar 
collega’s het persoonlijke contact met de klant 
voorop. “Dat wordt ook bijzonder gewaardeerd, 
blijkt wel uit de vele positieve reviews die wij 
krijgen op www.bouwnu.nl. Daarnaast werken 
wij zo transparant mogelijk, komen we onze 

afspraken na en denken we maar al te graag 
met de klant mee over de best mogelijke 
oplossingen. Bovendien zijn we aangesloten 
bij Bouwend Nederland en BouwGarant 
wat onze klanten alleen nog maar 
meer vertrouwen en een stukje 
extra zekerheid geeft.” Het mag 
duidelijk zijn. Wie met BC Bouw in 
zee gaat, kan ervan uitgaan dat hij 
vakmensen in huis haalt. “Vrijwel 
alles wordt door onze eigen mensen 
gedaan en voor die specialistische 
werkzaamheden waarvoor wij zelf 
geen mensen in huis hebben, werken 
wij samen met vaste partners uit de regio. 
Stuk voor stuk betrouwbare partijen die net 
als wij altijd streven naar de hoogst haalbare 
kwaliteit.”

Kerkeheidestraat 10 | 4714 RC Sprundel

0165-383533 | info@bcbouw.nl

www.bcbouw.nl
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UNION – E-FLOW
Union laat met de gloednieuwe E-Flow zien dat elektrisch fi etsen 
helemaal niet saai hoeft te zijn. Door de retro look is hij perfect voor 
de stijlbewuste fi etser en met verschillende kleuren is er altijd één 
die bij je past. De E-Flow is voorzien van 7 versnellingen, een 

Shimano motor en een 
stijlvolle voordrager. 
Opladen doe je gewoon 
met een stekkertje of je 
haalt de accu eruit als je 
geen stalling hebt met 
elektriciteit. Alles wat jij 
nog hoeft te doen is ‘to 
go with the E-Flow’!
www.union.nl

Prachtige herfst

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

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

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

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

www.esthetiQ.be

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en onze eigen 
Nederlandse kust. Kies jouw favoriete 
geur en verwen jezelf of een ander met 
de heerlijk geurende handzeep en de 
fi jne, verzorgende handlotion. Vanaf half 
oktober exclusief verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 

lekkerste (hartige) taarten, 

www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 

www.hallmark.nl

LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal voor bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand zit 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 
in een set á 2 stuks, inclusief 

trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

1312



@bewonderjecurves

ONZE MERKEN

Only Carmakoma

Vero Moda Curve

Zhenzi

Via Appia Due

Frapp

Exxcellent

Sandgaard

Gozzip

Studio

Stark

Adelina

SeeYou

Nr 1 by Ox

Zoey

Kaffe Curve

SeeYou

Fox Factor

Volg ons op 
Facebook, 

scan de 
QR-code

MET EEN MAATJE 
MEER, LEUK EN HIP!

 Bij & Bewonder vind je heel bewust een breed 
scala aan merken in verschillende prijsklassen 
om het voor iedereen leuk te maken om hier 
eens te gaan shoppen. “Damesmode vanaf 
maatje 42 tot 54, van hippe merken als Only 
Carmakoma en Vero Moda Curve. Daarnaast 
verkopen we natuurlijk nog veel meer merken, 
maar dit zijn wel de twee hardlopers wat dat 
betreft.” Groot voordeel van deze merken 
is dat ze ook vrijwel wekelijks nieuwe items 
aan leveren. “Daardoor blijft het leuk om hier 
regelmatig even lekker te komen snuffelen. Er 
hangt altijd wel weer wat nieuws in de rekken.” 
Kleding die door Debby persoonlijk wordt 
geselecteerd. “Ik stel de collectie samen op 
basis van de wensen van mijn klanten, uiteraard 
in combinatie met wat ik zelf mooi vind aan 
combinaties, kleuren en prints.”

Omarm je rondingen, laat je maat los en koop kleding die je blij maakt. Vanuit die 
overtuiging startte Debby Tieman in 2018 met & Bewonder: the place to be als je 

curves hebt, ze omarmt en leuke kleding zoekt. “Ik laat zien dat je er ook met ‘een 
maatje meer’ leuk en hip uit kunt zien”, vertelt Debby enthousiast.

  Wintercollectie
  Nu oktober is aangebroken, hangen de rekken 
langzaamaan weer steeds voller met kleding 
voor de feestdagen. “En ook voor het kopen 
van een nieuwe winterjas is dit het perfecte 
moment. Wacht je daarmee tot de echte kou 
is aangebroken, dan kan het goed zijn dat de 
voorjaarscollectie al bijna weer in de winkel 
hangt”, lacht Debby. “Dus wees er op tijd bij!”

Waar je ook voor komt, of je nu alleen even wilt 
snuffelen of met tassen vol de deur weer uitgaat, 
iedereen is welkom bij & Bewonder. “Ik hoop 
dat mijn enthousiasme en positiviteit eraan bij 
kunnen dragen dat dames met curves zich net 
als ik lekker in hun vel gaan voelen en dat ook 
uitstralen met een mooie, nieuwe outfi t.”

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

Oktober is de traditionele woonmaand
 met volop woonbeurzen.
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  

en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.
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NIEUWE
DIERENWINKEL

MET TRIMSALON
IN HOEVEN!

In onze dierenwinkel te Hoeven verkopen wij assortiment voor
honden, katten, knaagdieren, vogels, pluimvee, hoefdieren en
voor reptielen & amfibieën. Ook als u naar iets specifieks op
zoek bent kunnen wij dit voor u bestellen.

Tevens hebben wij een trimsalon waar uw trouwe viervoeter
heerlijk in de watten wordt gelegd en met een mooie coupe
naar huis gaat!

Tevens hebben wij een trimsalon waar uw trouwe viervoeter
heerlijk in de watten wordt gelegd en met een mooie coupe
naar huis gaat!

Bovenstraat 5A,
4741 AS Hoeven

06-28451187

info@multi-dierenplezier.nl
www.multi-dierenplezier.nl
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voor reptielen & amfibieën. Ook als u naar iets specifieks op
zoek bent kunnen wij dit voor u bestellen.

Tevens hebben wij een trimsalon waar uw trouwe viervoeter
heerlijk in de watten wordt gelegd en met een mooie coupe
naar huis gaat!

Bovenstraat 5A,
4741 AS Hoeven

06-28451187

info@multi-dierenplezier.nl
www.multi-dierenplezier.nl

NIEUWE
DIERENWINKEL

MET TRIMSALON
IN HOEVEN!

In onze dierenwinkel te Hoeven verkopen wij assortiment voor
honden, katten, knaagdieren, vogels, pluimvee, hoefdieren en
voor reptielen & amfibieën. Ook als u naar iets specifieks op
zoek bent kunnen wij dit voor u bestellen.

Tevens hebben wij een trimsalon waar uw trouwe viervoeter
heerlijk in de watten wordt gelegd en met een mooie coupe
naar huis gaat!

Bovenstraat 5A,
4741 AS Hoeven

06-28451187

info@multi-dierenplezier.nl
www.multi-dierenplezier.nl
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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.

Nieuwmoer-Dorp 42, Kalmthout
0032-36770852

www.pp-textiel.be 

Openingst i jden
dinsdag - zaterdag: 
10.00 tot 18.00 uur

maandag en zondag: gesloten

Stoffen nodig?
Aan diversiteit aan stoffen bij ons geen gebrek.

Wij bieden u een ruim assortiment aan van stoffen voor gordijnen en 
overgordijnen voor de inrichting van woningen, bedrijven et cetera.

Hebt u niet genoeg ervaring om zelf uw gordijnen te maken met een 
van de stoffen uit ons grote assortiment? Dan is confectie ook mogelijk. 
Contacteer ons voor de mogelijkheden !

• glasgordijnen
• vouwgordijnen
• paneelgordijnen
• brandvertragende gordijnen
• brandvertragende overgordijnen
• verduisterende overgordijnen
• voering en black-outvoering
• zonwerende voering

Wat voor moois gaat 
u ervan maken?

Wij hebben tule
in alle kleuren

brandvertragende gordijnen
brandvertragende overgordijnen
verduisterende overgordijnen
voering en black-outvoering

u ervan maken?

Wij hebben tule

Bent u op zoek naar 
de aankleding van uw 
babyborrel, communie 
of trouwfeest?

KNOPEN

Bij PP Textiel vindt u alle naaibenodigdheden: garen, 
knopen, naalden, ritsen, kantjes, kwasten, elastiek, 

et cetera in oneindig veel kleuren, maten en uitvoeringen.

Themastoffen
Bij ons vindt u een uitgebreid aanbod aan themastoffen 

voor alle festiviteiten en feestdagen. Themastoffen dienen 
niet enkel voor feesten, maar u kunt ze ook gebruiken voor 

de uitwerking van uw creatieve projecten.

Kledingstoffen
Met eigengemaakte kleding heeft u veel meer plezier. 

U kunt uw creativiteit kwijt bij het ontwerpen en maken van 
de kleding en bovendien maakt u een uniek product om te 

dragen! Kom snel naar PP Textiel en maak een keuze uit onze 
uitgebreide collectie aan stoffen voor kleding. 

Laat uw creativiteit gaan

Alle naaibenodigdheden

Ook voor 
kussens en vullingen

KNOPEN

TAFELBEKLEDING

KLEDINGSTOFFEN

RITSEN
1918



De kracht van de zorgwinkel en groothandel zit hem vooral 
in de kleinschalige bedrijfsopzet, aldus Corina Dam. Als een 
ware duizendpoot adviseert ze klanten in de winkel, 
onderhoudt ze het contact met leveranciers en 
zorginstellen, beantwoordt ze telefonische vragen, regelt ze 
de marketing en beheert ze de voorraden. Collega en 
eigenaar, Rolf Timmers is verantwoordelijk voor de 
buitendienst (thuisadvies en kleine woningaanpassingen) 
en Willem bezorgt de bestellingen. “Doordat we een klein 
bedrijf zijn, hebben we korte lijntjes”, vertelt Corina. “Als 
een klant ons belt, hebben ze meteen iemand aan de 
telefoon. Door onze ruime ervaring met en grote kennis van 
de producten kunnen we vaak aan de telefoon al een goed 
advies geven. En is er een spoedbestelling? Dan komen wij 
meteen!”

Advies aan huis
Naast de winkel en de groothandel heeft Timmers MediCare 
ook een eigen werkplaats voor reparaties. “Maar we geven 

Timmers MediCare

Net buiten het historische centrum van Roosendaal vind je de uitgebreide 
zorgwinkel Timmers MediCare. De zorgwinkel richt zich vooral op 
mobiliteitshulpmiddelen en zit- en ligcomfort. Rollators, rolstoelen, 
matrassen en sta-op-stoelen behoren tot het assortiment. Naast de 
zorgwinkel is Timmers MediCare ook een groothandel voor zorginstellingen. 

ook advies aan huis”, vertelt Rolf. “Hiervoor werken we 
samen met een aantal ergotherapeuten uit de regio. En 
we doen zelf kleine woningaanpassingen, zoals het 
plaatsen van drempelhulpen, wandbeugels en 
douchezitjes.” Door de coronapandemie heeft het bedrijf 
nog meer de focus gelegd op het thuisadvies. “Ondanks 
dat we een essentiële winkel zijn, bleven klanten toch 
meer thuis, dus werd het zaak meer in te gaan zetten op 
advies aan huis”, legt Rolf uit.

Enorm gegroeid
“De laatste jaren zijn wij enorm gegroeid. Zowel 
particuliere klanten als zorginstellingen weten ons steeds 
beter te vinden”, meent Corina. De groei is zelfs zo groot, 
dat Timmers MediCare weer op zoek is naar een nieuwe 
collega. Zo kunnen Rolf en Corina zich meer focussen op 
de adviezen aan huis en de groothandel. “We hopen 
hiermee een stap te maken, zonder de kleinschaligheid te 
verlaten.”

Voor kennis en kwaliteit
Timmers MediCare

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

Voor kennis en kwaliteit

Wil jij ons team komen 
versterken? Kijk op onze 
website voor de vacature.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN TOEN DE WERELD BRAK 

Op zaterdag 15 oktober is het tijd 
voor een nieuwe editie van 
Museumnacht Kids in Utrecht. Zijn 
jullie er klaar voor om in het donker 
de Utrechtse musea en culturele 
instellingen te ontdekken? 
Museumnacht Kids is een 
evenement speciaal voor alle 
gezinnen met kids tussen de vier 
en twaalf jaar. Beleef lokale musea 
en culturele instellingen na 
sluitingstijd door middel van een 
extra leuk programma. Er is genoeg 
te doen: spannende speurtochten, 
coole workshops, leerzame 
rondleidingen en nog veel meer. Dit 
alles met als doel om kinderen op 
jonge leeftijd en op een speelse 
manier in aanraking te laten komen 
met de kunst en cultuur van een 
stad. Kijk voor meer info op 
www.museumnachtkids.nl.

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
KIDS

FILMPJE KIJKEN
BOILING POINT

Gretel woont al tientallen jaren in Londen. 
Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel 
leven, ondanks haar donkere verleden. Ze 
spreekt niet over haar ontsnapping uit 
Duitsland meer dan zeventig jaar geleden, 
noch over de naoorlogse jaren in Frankrijk 
met haar moeder. En bovenal spreekt ze 
niet over haar vader, commandant van het 
meest beruchte concentratiekamp van de 
nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar 
broertje Bruno onderging. Dan komt er een 
gezin wonen in het appartement onder haar. 
Gretel sluit vriendschap met de negenjarige 
Henry, hoewel hij herinneringen bij haar 
oproept die ze juist probeert te vergeten. 
TOEN DE WERELD BRAK van John Boyne 
is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Op misschien wel de drukste avond van 
het jaar probeert de charismatische en 
veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen 
Graham) in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen zijn 
professionele en persoonlijke problemen. 
Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 
Warenautoriteit zet het personeel op 
scherp, terwijl het overboekte restaurant 
zich al begint te vullen met gasten. Andy 
probeert streng doch rechtvaardig zijn 
personeel door de chaotische avond te 
loodsen. Gefi lmd in één lange, 
ononderbroken take. BOILING POINT is 
vanaf 6 oktober te zien in de bioscoop.
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 Uniek aan het concept van Boutique Hotel Ter 
Zand zijn onder andere de 32 Garden Suites
die zich verspreid over het terrein bevinden. 
En ook de 53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug te keren. 
De kamers zijn gloednieuw en voorzien van 
alle gemakken. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel waar je als 
gast alle aandacht krijgt die je verdient. De 
medewerkers van het hotel hebben dan ook 
vooral oog voor het welzijn van de gasten. 

Faciliteiten 
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 
kunnen verkennen. Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten. Daarnaast kunt u gebruik-
maken van de wellness en fi tness, die zich 
op slechts tweehonderd meter van het hotel 
bevinden. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in Zeeland, 
dicht bij natuurgebied De Zeepe 
Duinen en het strand van 
Westerschouwen, vind je sinds circa 
anderhalf jaar het luxe Boutique 
Hotel Ter Zand. Perfect om heerlijk te 
genieten van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Scan de QR-code en ga naar de website 
voor meer info of om meteen te reserveren
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Kapsalon Edriel
Een goede kapper is 

belangrijk. Je haar 
is je mooiste sieraad 
en een nieuw kapsel 

doet wonderen voor je 
uitstraling én je humeur. 

Wil je binnenkort een 
nieuwe coupe? Stap dan 

eens binnen bij Kapsalon 
Edriel. Deze vier klanten 

vertellen waarom ze zo blij 
zijn met Helena.

 “Mevrouw Helena gaat heel vriendelijk 
met je om”   Mijn naam is Belinda en ik 
wilde wat vertellen over mijn ervaringen bij 
mevr Helena Davide. Ik ken haar al wat 
jaren en door de jaren heen ben ik vaak 
geknipt of geverfd door haar. Ook wel eens 
naar andere kapsalons geweest , waarvan 
ik heel vaak spijt heb gehad. Mevrouw 
Helena gaat heel vriendelijk met je om en 
vraagt naar de wensen van haar klanten 
zowel ook met eigen inzicht ook omdat 
ze heel vaak weet wat voor kapsel bij je 
past. In mijn ervaringen heb ik altijd een 
goed gevoel als ik de kapsalon uitstap. En 
vanaf haar opleidingen al is mijn haar altijd 
behandeld door Helena en nooit heb ik 
daar spijt van gehad. Ik raad mensen zeker 

Ontdek wat 

Helena voor 

jou kan 

betekenen!

Kapsalon EdrielKapsalon EdrielKapsalon Edrielalles naar wens

Dreef 2, Essen  •  06 87358155  alleen Whatsapp  •       Kapsalon_edrielDreef 2, Essen  •  06 87358155  alleen Whatsapp  •       Kapsalon_edriel

 “Mevrouw Helena gaat heel vriendelijk 
met je om”   Mijn naam is Belinda en ik 
wilde wat vertellen over mijn ervaringen bij 
mevr Helena Davide. Ik ken haar al wat 
jaren en door de jaren heen ben ik vaak 
geknipt of geverfd door haar. Ook wel eens 
naar andere kapsalons geweest , waarvan 
ik heel vaak spijt heb gehad. Mevrouw 
Helena gaat heel vriendelijk met je om en 
vraagt naar de wensen van haar klanten 
zowel ook met eigen inzicht ook omdat 
ze heel vaak weet wat voor kapsel bij je 
past. In mijn ervaringen heb ik altijd een 
goed gevoel als ik de kapsalon uitstap. En 
vanaf haar opleidingen al is mijn haar altijd 
behandeld door Helena en nooit heb ik 
daar spijt van gehad. Ik raad mensen zeker 

aan om  een keer naar haar kapsalon te 
komen om zelf hun ervaring op te doen.  
Gr Belinda

 “Het voelt vertrouwd”   Wanneer ik 
binnen kom bij kapsalon Edriel is het 
een soort van thuis komen. Het voelt 
vertrouwd. Je kan lekker je eigen zijn en 
er wordt naar je geluisterd. Het advies 
is altijd zo professioneel en er wordt 
echt tijd genomen om het perfecte 
eindresultaat te halen. Ik ga elke keer 
weer zeer tevreden naar huis. Ik heb 
mijn plek gevonden.

 “Ben ervan overtuigd dat mensen 
blijven terugkomen”   Met plezier ga ik 

naar Helena wetende dat ik weer blij 
naar huis ga omdat mijn haar weer erg 
naar mijn zin zit. Ben ervan overtuigd 
dat mensen blijven terugkomen als ze 
eenmaal een keer door Helena geholpen 
zijn aan een mooi kapsel. Ik zou 
zeggen.... ga erheen en ervaar het zelf!!

 “Natuurtalent”   Helena is de beste 
kapster die ik ooit heb gehad!! Je kunt 
aan de manier van haar werkstijl al zien 
dat ze haar vak zeer goed beheerst en 
ze zonder meer een natuurtalent te 
noemen is. Ze geeft je zo nodig goede 
adviezen als het gaat om een nieuw 
kapsel en laat je als klant pas gaan als 
ze tevreden is over het resultaat.
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

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

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

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

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

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
eigen kikkerlandje heeft hij het nodige op te 
merken. “Nederland is een sneaky land geworden. 
Nu ook weer met die boeren en hun veeteelt. Ik 
heb echt met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet 
het enige onderwerp van gesprek tijdens zijn 
avondvullende show. “Ik ga het over de 
coronapandemie en alle ellende eromheen 
hebben. Maar ook dieren komen aan bod: van 
apen tot de wesp en de teek. Dat zijn dieren die het 
ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik ze eens extra 
aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

vorige shows die ik opvoerde waren puur 
improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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Spijker 86 H, Essen (BE)  |  +32 (0)3 667 20 47  |  gebr.vanhooydonck@skynet.be  |  www.gebroedersvanhooydonck.be

Een breed assortiment keramische 
tegels: nieuwe collecties houtlook, 
natuursteenimitatie, terrazzo & 
patroontegels. Voor buitentegels zijn wij 
verdeler van Mbi & Marshalls zowel beton, 
natuursteen als keramiek. 

Materiaal om tegels te plaatsen zoals: lijm, 
voegsel en profi elen kunnen wij voor u 
verzorgen.

U vindt bij ons ook een outlet afdeling met 
kleine en grote partijen aan fabrieksprijzen 
die u direct kunt meenemen.

Voor bestellingen van maatwerk in 
natuursteen en composiet kan u ook bij 
ons terecht.

Ook de plaatsing kunnen wij voor u 
verzorgen indien nodig.

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

OPENINGSUREN:
Maandag: Gesloten  |   Dinsdag: 09:00 - 16:30  |  Woensdag: 09:00-12:00/18:00-20:00  |  Donderdag: 09:00-16:30
Vrijdag: 09:00-15:00  |  Zaterdag: 09:00-13:00  |  Zondag: Gesloten

GEBR. VAN HOOYDONCK TEGELHANDEL
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 In Nederland zijn er 32 Parmaham Speci-
alisten. Dat wij tot dat selecte gezelschap 

behoren, is toch wel héél bijzonder! Deze 
winkels zijn voorgedragen en gekozen 

vanwege hun vakkennis, passie en 
enthousiasme voor Parmaham. Par-

maham Specialist wordt men niet 
zomaar. De specialist moet vol-

doen aan specifi eke Parmaham 
eisen en de winkel wordt bo-

vendien bezocht door een 
mystery klant. U herkent 

een Parmahamspecia-
list aan het exclusieve 

Parmaham Specia-
listenlogo.

Gelukkig kennen we in Nederland al heel veel 
Italiaanse gerechten. Pasta’s zoals macaroni en 
spaghetti staan in de Nederlandse huishouden 
regelmatig op het menu. En er zijn natuurlijk nog 
veel meer gerechten die minder bekend zijn, maar 
minstens zo lekker. Zoals onze Porchetta, een 
heerlijk stuk buikspek opgerold als een rollade en 
gekruid met onze eigen kruiden. Gecombineerd 
met heerlijke groenten en pasta of aardappeltjes 
is dit een waar feestmaal. Proef tijdens onze Italië 
maand onze heerlijke Italiaanse pasta’s en salades.  
Verschillende smaken panna cotta, tiramisu en 
andere Italiaanse desserts mogen tijdens de Itali-
aanse maand natuurlijk ook niet ontbreken in ons 
assortiment. We nodigen u graag uit om te komen 
proeven.

Meer informatie is te vinden op 
www.bijzondervers.nl.

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

OKTOBERMAAND 
ITALIË-MAAND

Eten en drinken vormen een wezenlijk onderdeel van de Italiaanse levensstijl. Even de 
tijd nemen om te genieten van een uitgebreide maaltijd, het liefst samen met familie en 
vrienden. Daarom staat de maand oktober bij ons in het teken van Italië. De maand van 

liefde voor lekker eten en de liefde voor elkaar.

Dorpsstraat 45, Nispen  

slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

3332



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

PERSOONLIJK GEADVISEERDE COUPE EN EEN KLEUR DIE GOED BIJ JOU PAST!

Bestel en wij bezorgen of kom langs in de winkel!

Bestel en wij 
Bestel en wij bezorgen of kom 

bezorgen of kom langs in de winkel!
langs in de winkel!

www.zuivere-zeep.nl

Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.Lokaal bedrijf, Halderberge en Roosendaal.

Elke zeep is uniek, handgemaakt, handgesneden en met de hand verpakt. Ambachtelijke en zorgvuldig 
gemaakte zeep met het beste uit de natuur. Zo voeg jij vocht en vet toe wat nodig is om je huid 
gezond te houden. Zuivere zeep heeft op dit moment achtien zepen in het assortiment. Met frisse, 
zoete en aardse geuren om uit te kiezen. Ook aan de heren hebben we gedacht. Een houtachtige geur 
en een geur uit het bos. De ingrediënten van onze zepen zijn zo op elkaar afgestemd dat er heerlijk 

schuim ontstaat. 

Bestel snel en simpel online, laat het bezorgen of vermeld dat je het af komt halen; 
Tjalkstraat 7 Oudenbosch

Geschikt voor je huid, lichaam en 
haar. De geur werkt verfrissend. 

Dennenolie werkt zuiverend voor de 
huid en stimuleert de circulatie. 

De zeep heeft een aangename, lichte 
en harsachtige geur, tevens warm en 
met een houtachtig aroma. De geur 
van etherische dennenolie zou het 
immuunsysteem stimuleren en helpen 
bij vermoeidheid. Een heerlijke en 

opwekkende zeep.

Geschikt voor je lichaam, hoofd, 
huid en haar. De natuur heeft kersen 
heilzame vitamine C gegeven. Vitamine 
C is het antioxidant dat je nodig 
hebt om huidcellen te beschermen 
tegen vrije radicalen. Kersenpulp 
met deze eigenschap wordt in deze 

zeep gecombineerd met de etherische 
rozemarijn. Rozemarijn etherische 

olie heeft opwekkende invloed, werkt 
verfrissend en wordt gebruikt voor 

acne, eczeem en vetter haar.

Geschikt voor je huid, lichaam 
en haar. De zeep heeft een diep 
houtachtig aroma. Cederhoutolie 

bevordert de doorbloeding, 
beschermt tegen bacteriën en 

verzacht de huid. Het helpt bij 
een onzuivere of vette huid. 

De geur wordt vaak gebruikt in 
verzorgingsproducten voor mannen, 
maar vrouwen kunnen deze geur net 

zo goed waarderen.

Contactgegevens
Zuivere zeep

info@zuivere-zeep.nl
06-46236855
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Voor al uw wensen op het gebied van 
renovatie, verbouw en onderhoud

JVM Afbouw
+31 6 20 63 94 39  |  info@jvmafbouw.nl  |  www.jvmafbouw.nl

 Klussen zit in de genen en is met de paplepel ingegoten. Of u nu een klein 
project heeft of een complex en groot project, u krijgt altijd een gedegen en 
betrouwbaar advies met realistische oplossingen. De samenwerking met 
partners zorgt ervoor dat wij voor elke vraag of uitdaging een antwoord of 
oplossing hebben. Om succesvol te zijn en blijven hecht JVM Afbouw veel 
waarde aan het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden, zowel
met klanten als met partners. 

 Wat onderscheidt JVM Afbouw? 
•  Persoonlijke aanpak met een glimlach.
• Heldere communicatie en duidelijke taal.
• Afspraak is afspraak. U weet waar u aan toe bent.
• Oog voor detail. Tot in de puntjes wordt het afgewerkt.
• Ordelijk en netjes werken.
• Duurzame oplossingen. 

INTERESSE OF 
MEER INFORMATIE? Bel +31 6 20 63 94 39 en ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen.

JVM Afbouw is opgericht in 2022. De drijvende kracht achter het 
bedrijf is Jeroen van Meeteren. Hij is een enthousiaste en vrolijke 
persoonlijkheid, werkt nauwkeurig, heeft meer dan 25 jaar kennis 
en ervaring in afbouwwerkzaamheden en levert het werk netjes en 
deskundig op. 

acquisitie niet op prijs gesteld.

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

OOK VOOR

EEN LEUK CADEAU

MOET U BIJ 

KAATJE ZIJN!
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President Kennedylaan 92, Roosendaal  (Nederland)
+31 165-562686  |  info@debeestenshop.nl  |  www.debeestenshop.nl

• Minimaal 50% vers vlees
• Bereid in eigen keuken
• Een dierlijke eiwitbron

BENOP EN
heeft alles voor je huisdier

NI:
Vor e k 
en d e 
tate!

Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt 
en daarom creëerde S-senz een gezellige, 
luxueuze en vertrouwde omgeving.

GEZELLIG, VERTROUWD 
EN MET AANDACHT

S-Senz werkt volgens een complementaire aanpak om je op weg te helpen 
naar een gezonde levensstijl, waarbij de combinatie van voeding, beweging, 
zelfzorg/verzorging en een positieve mindset jou helpen om je fi t en sterk 
te voelen. De e� ecten van gezonde voeding en een juiste levensstijl straal 
je uit naar buiten. Onze missie: de meest stralende, fi tte en sterke versie van 
jezelf worden!

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

S-Senz werkt volgens een complementaire aanpak om je op weg te helpen naar  
een gezonde levensstijl, waarbij de combinatie van voeding, beweging,  

zelfzorg/verzorging en een positieve mindset jou helpen om je fit en sterk te voelen.

proefsessie Body- 
Sculptor figuur- 
correctie t.w.v. €60

MEDISCH TOESTEL, ZORGT  
VOOR CENTIMETERVERLIES,  
VETAFBRAAK, STRAKKE HUID

GEWICHTSVERLIES MET 
HET EIWITRIJKE DIEET  
VAN PRO10 PHARMA

LICHAAMSMASSAGE,  
VOETREFLEXOLOGIE, 
BODYSCULPTOR

Intake Pro 10 
Body Analyse 
t.w.v. €45

op 1 behandeling 
naar keuze 

gratis gratis -€10

* Actie geldig bij afgifte bon t.m 31/12/2022   I   Niet cumuleerbaar met andere acties   I   1 bon per klant

Lor
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Kijk op 
www.styledbyjom.nl 
of bel 06-44029928
voor een vrijblijvend 

gesprek of een 
afspraak

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

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

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

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

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

STYLED BY JOM  |  Marion Boodie

06-44029928  |  info@styledbyjom.nl

www.styledbyjom.nl

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

Marion Boodie

die weten van huizen, verkoop en styling!

LOOKING/GOOD

Haarverzorging
in de herfst

GOEDE VOEDING voedt je haar van binnenuit. Gezonde 
voeding zorgt dus niet alleen voor een gezonder lichaam, 
maar ook voor gezonder haar.

WAS JE HAAR ZO MIN MOGELIJK Hoe minder je
je haar wast, hoe mooier het uiteindelijk wordt. De 
natuurlijke oliën in onze huid krijgen dan optimaal 
de tijd om onze schedel te voeden.

SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN MET KOUD 
WATER De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, 
waardoor de voedende producten van je natuurlijke 
shampoo langer aanwezig blijven in de haarzakjes en bij 
de hoofdhuid.

DE HERFST brengt koude wind en vochtigheid met zich 
mee. Daarvan kan je haar uitdrogen. Goed hydrateren is 
dan belangrijk en een voedend haarmasker is raadzaam.

HITTESTYLING, zoals föhnen en stylen, is nooit goed 
voor haar. Het is zelfs gezonder je haar te laten drogen 
aan de lucht. Droog het lichtjes met een handdoek en 
laat het vervolgens drogen. Kam het voorzichtig door als 
het al enigszins droog is.

Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te voorduren gehad door uv-straling 
en hitte. Tijd dus voor maatregelen!
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Wil je bij Sam’s wellness massage
een heerlijke rugmassage?

Dat kan! Wat is een rugmassage?
Bij deze rugmassage worden de rug, nek en schouders 
los gemasseerd. Heerlijk even een genietmomentje en 
lekker tot rust komen. De massage duurt 30 minuten en 
kost € 20,-. Kom heerlijk tot rust met een rugmassage. kost € 20,-. Kom heerlijk tot rust met een rugmassage. 

Gratis 
parkeren 

voor de deur

Bij deze rugmassage worden de rug, nek en schouders 
los gemasseerd. Heerlijk even een genietmomentje en 
lekker tot rust komen. De massage duurt 30 minuten en 
kost € 20,-. Kom heerlijk tot rust met een rugmassage. 

Feithlaan 19 Roosendaal  |  06-27620043
www.facebook.com/samswellnessmassage1 | samswellnessmassage@gmail.com

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED

Maak kennis 
met onze
raamdecoratie
collectie

John & Nicolette

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

Wij van Dina Raamdecoratie 
presenteren met trots onze nieuwe 
collectie raamdecoratie en vloeren. 
Wij bieden u een breed scala aan 
modieuze raambekleding die een 
verrijking is voor uw woonruimte. 
Met oog voor stijl en gemak. 
Deze collectie is met veel zorg 
samengesteld door onze 
professionele adviseurs en styliste. 
Wij bieden u de mogelijkheid uit 
verschillende producten, stijlen en 
honderden kleuren te kiezen.

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

Tevens hebben wij een zeer divers 
en modieus assortiment vloeren. 
Van tapijt tot pvc, u vindt het allemaal 
op onze site en in de winkel.

www.dina-raamdecoratie.nl

DUETTE,PLISSÉ, HOUTEN BLINDS ENVOUWGORDIJNEN20%
KORTING

Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 15.00 uur, za. 9.30- 13.00 uur, zo. en ma. gesloten
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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!

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 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Exclusief verkrijgbaar bij VanVliet!

Kom gauw kijken naar ons 
nieuwe wol- en stoffen assortiment 

Exclusief verkrijgbaar bij VanVliet!

Prachtige stoffen van
Artlux Fabrics 

London 

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

www.roosvanhetwater.nl

Het nieuwste boek 
van Roos van het Water!

Mijn terugkeer 
Trilogie

Passage 8-14, 
Roosendaal 

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

Denshico biedt 
u een geweldig 

aanbod aan 
kleding van de 

allerbeste stof en 
kwaliteit. Daarnaast 
is gezelligheid dé 

nummer 1. U bent 
van harte welkom 
in onze prachtige 

winkel.

ONTDEK ONS
RIJKE ASSORTIMENT



Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleven jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Dompel je onder 
in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de echte 
waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 

wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Deze pompoenquiche met gorgonzola is echt te gek! En helemaal niet 
ingewikkeld om te maken. Neem pompoen, gorgonzola en spinazie en gooi ze 

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

INGREDIËNTEN
225 gram ongezouten boter

180 gram bloem
2 eetlepels water

800 gram pompoen, 
in grote stukken gesneden

2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd

2 theelepels suiker
450 gram spinazie

4 eieren
200 gram gorgonzola 

65 gram walnoten
snufje nootmuskaat

peper en zout

BEREIDING
Voor de quichebodem: verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de boter in blokjes 
en meng deze met bloem en water tot de ingrediënten aan elkaar plakken en een 
stevig deeg vormen. Rol dit uit en bekleed de quichevorm hiermee. 
Bak 10-15 minuten en haal het hierna uit de oven.

Kook de gehakte pompoen in een grote hoeveelheid water tot de stukken zacht en 
gaar zijn. Zeef de pompoenstukken hierna en pureer ze met een vork.

Verhit olijfolie in een koekenpan koekenpan en bak hierin de ui. Zodra deze 
goudbruin begint te worden, voeg je de suiker toe en karameliseer je de ui in 
ongeveer 5-10 minuten. Bak in een andere koekenpan de spinazie met olijfolie tot 
ze voor de helft inkoken. Breng op smaak met peper en zout en zet apart.

Meng de eieren met de gorgonzola. Voeg de walnoten, pompoenpuree, uien en 
spinazie toe. Breng op smaak met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Giet het mengsel op de korst en bak ongeveer 40 minuten, of tot de quiche gaar is.

6 PERSONEN - 90 MINUTEN

Pompoenquiche
met gorgonzola

BRUIST/RECEPT

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

225 gram ongezouten boter225 gram ongezouten boter

in grote stukken gesnedenin grote stukken gesneden
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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 9-7-4.

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

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal

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

Maak kans op fl inke korting voor een:

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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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.
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GENIET IN STIJL
FORD FOCUS STYLE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

www.vanmossel.nl/ford
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