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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

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 uurEttenseweg 74, Roosendaal www.maxaro.nl
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet voor 
niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Rotsvast en schoonheidssalon Damibelle je een kijkje 
achter de schermen en deelt ook Gezond Gewicht haar bruisende 
verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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Ik word zeer gastvrij ontvangen 
door Anna-Marie, met een heerlijk 
kopje koffie. Daarna doet ze een 
uitgebreide huidanalyse. Je merkt 
gelijk dat Anna-Marie een echte 
professional is, met veel liefde voor 
haar vak. Daarom besluit ik zelf al 
snel om haar tijdens de 
behandeling carte blanche te 
geven. Een goede keuze blijkt 
achteraf!

Schoonheidssalon Damibelle werkt 
uitsluitend met het merk 
SKEYNDOR. SKEYNDOR is een 
merk dat echt streeft naar 
huidverbetering.

Omdat mijn huid in goede conditie 
is, stelt Anna-Marie de SKEYNDOR 
ETERNAL PROFFECIONAL 
treatment voor. Deze intensief 
reinigende behandeling biedt een 
buitengewoon verjongend effect 
en stelt huidveroudering uit. Het 
plantaardige levenselixer met grote 

Op uitnodiging van Anna-Marie 
mag ik van een behandeling 

genieten in de salon.

Een Bruisend Be zoek aan 
schoonheids salon Damibelle!
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Damibelle
schoonheidssalon &  nagelstyliste

Damibelle
schoonheidssalon &  nagelstyliste Damibelle

Damibelle
nagelstyliste
schoonheidssalon

herstellende werking voedt en revitaliseert 
de opperhuid en zet aan tot celvernieuwing 
en aanmaak van collageen.

Ik mag plaatsnemen in de luxe 
voorverwarmde stoel en daarna word ik ook 
nog eens lekker toegedekt met een deken 
Wat heerlijk na een drukke dag!

Eerst wordt mijn huid grondig 
schoongemaakt en krijg ik een heerlijke 
scrub. Daarna een massage van heerlijke 
serums en ten slotte een alginaat masker.
In de tijd dat het masker moet inwerken, 
krijg ik ook nog een lekkere nek- en 
schoudermassage. Heerlijk...

Eigenaar: Anna-Marie van Elteren  |  Eenlandsweg 17, Halsteren  |  06-53593380

BRUISEND/BEZOEK

Een Bruisend Be zoek aan 
schoonheids salon Damibelle!

Bij alles wat Anna-Marie doet, legt zij 
duidelijk van tevoren uit waar het 
product precies voor is. Dat vond ik 
heel fijn; geen gehaast, maar 
persoonlijke aandacht!

Zo legt ze ondertussen aan mij uit dat 
zij voor iedere klant een behandeling 
op maat maakt, en natuurlijk ook voor 
ieders budget.

Mijn behandeling is voorbij, maar wat 
heb ik hiervan genoten. Met een tasje 
vol nieuwe proefmonsters stap ik even 
later weer naar buiten. Helemaal 
ontspannen.

Wil jij ook eens zo’n momentje 
voor jezelf? Bel Damibelle!

Bedankt Anna-Marie voor deze fijne 
behandeling! 

Groetjes van Catharina
(Media Adviseur
Bergen op Zoom Bruist)
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019

4

SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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Ontdek

In februari opende eethuis 1000 en 1 Nacht de deuren aan de Kremerstraat in 
Bergen op Zoom. Vanaf nu kun je ook hier proeven van authentieke Syrische gerechten. 
Dat is best uniek, want in heel Nederland zijn tot nu toe slechts vijf Syrische restaurants. 

Alle reden om snel eens binnen te wandelen bij 1000 en 1 Nacht.

de Syrische keuken!
Laat je verrassen door een 

nieuwe smaakbeleving
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Veel Nederlanders kennen de Syrische keuken nog 
niet. “Het is soms moeilijk om mensen zover te 
krijgen om eens iets nieuws te proberen”, vertelt 
Rama Fakhouri, samen met haar man eigenaar van 
het restaurant. “Als ze dat eenmaal doen, zijn ze vaak 
aangenaam verrast. Om het mensen iets makkelijker 
te maken, hebben wij een placemat gemaakt met 
hierop een korte uitleg van al onze gerechten.”

Unieke smaken
Rama zorgt voor een warme ontvangst en vriendelijke 
bediening, terwijl haar man in de keuken alle 
maaltijden bereidt. “Kenmerkend voor de Syrische 
keuken is de unieke mix van kruiden en specerijen. 
Wij komen zelf uit Aleppo, waar sprake is van 
invloeden uit vele andere keukens van over de 
hele wereld, van Indiaas en Turks tot Libanees en 
Palestijns. Veel gebruikte ingrediënten zijn o.a. 
pistache, noten, granen en olijfolie. Lekker én gezond.”

Typische gerechten
Een typisch Syrisch gerecht is Kebbeh. Ook de fatoush, 
een rijke Syrische salade, is een aanrader, evenals de 
falafel die wordt klaargemaakt volgens eigen recept. De 
ambachtelijke kip shoarma (let op, géén döner kebab!) 
is 100% vers en niet te vergelijken met iets anders wat 
je ooit geproefd hebt. Ook voor vegetariërs is er meer 
dan genoeg om uit te kiezen. Probeer bovendien vooral 
eens het homemade Tamaindi sap.

Ook afhalen en bezorgen
Je kunt de heerlijke gerechten van 1000 en 1 Nacht 
ook afhalen of thuis laten bezorgen. “Populair is ons 
mezze pakket voor 2 of 4 personen, bestaande uit 7 tot 
9 tapas, ideaal om de Syrische keuken eens voorzichtig 
te ontdekken!”

1000 en 1 Nacht  |  Kremerstraat 30 Bergen op Zoom
0164-314576  |  bozduizendeneennacht@gmail.com  |  www.facebook.com/duizendeneennachtboz

Tip: Ook grotere 
groepen kunnen 

bij 1000 en 1 
Nacht terecht

BRUISENDE/ZAKEN
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Alles is samengebracht onder één noemer in een site met een 
frisse, groene uitstraling, prettig om te lezen en prettig om naar 
te kijken. Duidelijker voor de cliënt door de overzichtelijke kopjes 
bovenaan de pagina en met de mogelijkheid je meteen aan te 
melden voor een activiteit in de agenda.

Vorig jaar is de nieuwe praktijkruimte geopend en 
nu was het tijd de vernieuwing door te zetten in 
deze fraaie website. Om dit heugelijke feit met jullie 

te delen, geef ik 15% korting op het eerste coachingsgesprek of 
de eerste Reikibehandeling na afspraak, bij inlevering van deze 
pagina. Deze actie is geldig tot 30 juni 2019.

Een nieuwe lente... 
Alles groeit en bloeit, ziet er fris uit en geeft weer nieuwe energie.
Joocke Scholte van Coaching- en Reikipraktijk ‘De Regenboogslang’ en ‘Rituele 
Verbindingen’ vond het daarom nu de tijd voor een nieuwe website waar voortaan al 
haar activiteiten onder vallen: www.joocke-scholte.nl

Voorlopig blijven de twee ‘oude’ websites en 
e-mailadressen nog in gebruik tot na de zomer:
www.deregenboogslang.nl
info@deregenboogslang.nl en 
https://rituele-verbindingen.wix.com/info 
mail2joocke@hotmail.com 

Joocke Scholte, Usui Reiki Master, Coach, 
Handfastings/Rituele Verbindingen

een periode van vernieuwing.

Fianestraat 19, Bergen op Zoom  |  06 - 400 90 316
www.joocke-scholte.nl  |  info@joocke-scholte.nl
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BRUISENDE/ZAKEN
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DE BLOEMENSTAL

DORPSSTRAAT 73-k 

4661 HM HALSTEREN

0164-684404 

WIJ LEVEREN OOK AL UW 

BLOEMENABONNEMENTEN 

OP MAAT

WWW.DEBLOEMENSTAL.NL 

Halsteren | Tholen | benvdheiden.nl

GEZOCHT:  

Grootste 
collectie 

Garrett Leight 
monturen in 

de regio!  

B&B de Zinken Gieter, Steenovenweg 6, Bergen op Zoom  

info@benbdezinkengieter.nl  |  www. benbdezinkengieter.nl

Kom tot rust in  

Bed & Breakfast  
De Zinken Gieter 

 

Het ademen van de Brabantse Wal en Zuider 

Waterlinie, de geuren van frisse weides met al hun 

mooie glooiingen en landelijke uitstraling.  

Dichtbij onze B&B liggen mooie wandel-,  
mountainbike- en ruiterroutes door de bossen.  

Op loop- en fietsafstand kunt u cultuur opsnuiven in 
de historische binnenstad van Bergen op Zoom.      
B&B voor 2 personen met veel privacy, mogelijkheid 

tot paardenstalling.



DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.

17



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Vier samen een nieuwe lente
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95

Vier samen een nieuwe lente
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

    Gezonde huid en
strak in je vel? Start nu!

Grondmolen 11  |  Halsteren  (nabij woonwijk De Schans)
Gezond Gewicht  |  06-22201520  |  www.afvallen-verstevigen.nl
O’vita  |  0164 244 246  |  info@o-vita.nl

strak in je vel? 

Gratis 
zonadvies 
& BeachBag 

cadeau*

*bij 2 producten
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7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.
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De Wilg 48, Hoogerheide  |  06 31566798
chawisa.k48@live.nl

Wij knippen ook kinderen!Wij knippen ook kinderen!

Ma, Di, Wo, Vr en Za OPENvan 09.00 tot 18.00 uur
(do. en zo.gesloten)

Kapsalon Ch   wisa

Make-up & de beste kapsels voor dames en heren

Wassenaarstraat 25, Bergen op Zoom
0164 652 852
info@mariusterol.nl

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

www.mariusterol.nl

Marius Terol & Suleika Terol - Schoumacher

Uw uitvaart; een weerspiegeling van uw leven.



Cecile Knook

Corrie de Penning

Praktijkadres : Louis Porquinlaan 1 |  Bergen op Zoom  |    www.pitjitpraktijkmelati.nl / www.praktijkinnerlijkebalans.nl

Prak�jk Innerlijke Balans
ReAttach Sedona EFT Paragnoste Life Coach

Traditionele 

Indonesische massage 
Wellness en Workshops
Een Pitjit massage is een aparte ervaring en 
anders dan een standaard massage bij een 
normale masseur.  De massages van Corrie 
worden gegeven vanuit het hart en dat is 
'maatwerk' voor elke klant. “Pitjit draagt bij aan 
het helen van lichamelijke en geestelijke 
klachten en kan daardoor in heel veel situaties 
worden toegepast. Rugklachten, stress, spier-
spanning, hoofdpijn en ga zo maar door. 
Van tevoren weet ik in principe niet hoe een 
behandeling eruit gaat zien, omdat ik mij echt 
laat leiden door mijn gevoel. Dat maakt mij 
duidelijk welke behandeling ik het beste toe 
kan passen op de persoon die bij mij aanklopt 
voor hulp. Een behandeling bij Pitjit Praktijk 
Melati is daardoor altijd echt maatwerk.” Cecile is een gerenommeerd ReAttach therapeute en mag veel mensen helpen 

weer in balans te komen. Wat haar is opgevallen is dat, doordat de wachtlijsten 
bij de reguliere behandelaars verder oplopen, er een enorme behoefte is een 
adequate hulp op korte termijn en niet over 2 of 3 maanden. Wat als je je over 
een paar weken alweer een stuk beter voelt?

ReAttach is een kortdurende therapievorm die is gericht op het verwerken van 
informatie, emoties en gebeurtenissen. We geven informatie die eerder 
onvoldoende is opgeslagen een plekje en doorbreken beperkende patronen. 
Samen creëren we rust en ontspanning. ReAttach is een milde therapie waarbij 
je niet hoeft te praten: ik help je met het oplossen van je vragen met behulp 
van een tappend ritme en denkopdrachten.

Wat is ReAttach?

Op afspraak zijn Corrie en Cecile regelmatig te vinden in de praktijkruimten in Bergen op Zoom en Tilburg.  Maak snel een 
afspraak! Je bent van harte welkom in onze praktijk. Kijk voor meer informatie ook eens op onze websites.

ReAttach
Als praten niet helpt!
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder

9

10

11

12

8
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Bergen op Zoom Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook 
wisselend in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij 
een van onze adverteerders of online lezen op www.bergenopzoombruist.nl. Op onderstaande 
distributieadressen is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.bergenopzoombruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Bergen op Zoom Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

BERGEN OP ZOOM
1001 en 1 nacht Bergen op Zoom 

Brasserie de Berk
Braincare/Mindhelp

Cine-Service Bioscoop
De Draak

Elle's Elegant Earrings 
Gezond op Maat
Van der Kreek

Het Visgilde Oosterschelde
Tebbens Modehuis

Bakkerij Bart
Melanie Hairstyliste on Wheels

Sonja's Feet & Bodycare
Elly's Boutique

Cormat Finance BV
De Kristalloods

AdAnte4U
Inspirante

Make It Easy Praktijk
Grand café Hotel de Bourgondiër

HALSTEREN
Damibelle

Hotel café De Ram
Cafe zaal Tivoli
Salon De Engel

1633 Eten & Drinken

HOOGERHEIDE
Restaurant Het Portret

De Herstelknoop
Natuurgeneeskunde Plus

De Tijd van Toen 
Vissers Petfood
Watch Your Style

HUIJBERGEN
Kado- en Borduurshop Bodusha

LEPELSTRAAT
Beauty by Ivanka



Massage als moment 
van ontspanning

Melanendreef 48A, Bergen op Zoom  |  0641060741
www.massagepraktijkshuyang.nl

Graag heet ik u van harte welkom in Massagepraktijk 
ShuYang, zodat ook u een moment 
van ontspanning kan ervaren.

Moederdagactie 

10% korting 
op iedere 

behandeling 
in mei

Zuivelstraat 29, Bergen op Zoom  |  06 44431332
info@worldofphones.nl  |  www.worldofphones.nl

Mobiel stuk?
Wij repareren bij u 
op locatie!

Niet meer de deur uit
voor een nieuwe beha!

Verkoop van onderkleding en nachtmode 
voor dames en heren bij u thuis.

Nicole Foundation Service  |  Nicole Jansen Taheij  |  Rode Schouw 17a, Halsteren

Voor het aanmeten en aanpassen van:
• panty/corselets
• borstprothesen
• nachtmode

• ondergoed
• pantyslips
• corsetten

 PINNEN

• beha's
Maak vrijblijvend een afspraak, 
zodat u thuis uw keuze kunt maken.

 0164 68 77 99  of  06 53 26 69 44



UW BETROUWBARE 
EN KUNDIGE 
PARTNER VOOR 
HYPOTHEKEN EN 
VERZEKERINGEN

Duijvelaar & Groffen Verzekeringen / De Hypotheekshop
Rijkebuurtstraat 5, Bergen op Zoom  |  0164-258058
www.duijvelaar-groffen.nl  |  www.hypotheekshop.nl/bergenopzoom

DUIDELIJK VERHAAL

Eigenaren: Matty Duijvelaar en Jack Groffen

Op de oude leest geschœid, maar dan met een hedendaags randje
Iedereen is welkom. Jong en oud, elke gast wordt door ons persoonlijk 
ontvangen en krijgt gegarandeerd waar voor zijn geld. Of je nu komt 
overnachten, lunchen of dineren, komt borrelen in het café of gewoon even 
gezellig een kopje koffie komt drinken met daarbij een heerlijk stukje gebak.

Hotel Café Restaurant De Ram
Steenbergseweg 1, Halsteren

0164-682350    www.hotelderam.nl

Kapper Jaap
Bosstraat 8, Bergen op Zoom  
0164-246917 / 06-53162714

Knippen zonder poespas, dat is waar kapper Jaap van den Akker 
voor staat. “Bij mij krijgen heren precies waarvoor ze naar de 
kapper gaan: een knipbeurt met een mooie coupe als resultaat.”

Als je haar maar goed zit...



David Spine ConceptRugklachten? Probeer het

In een aantal gevallen gaat een periode van lage 
rugklachten binnen een periode van zes weken 
vanzelf over, maar soms worden klachten 
langdurig. Je merkt hierbij beperkingen in het 
dagelijks functioneren of het niet of maar 
gedeeltelijk kunnen werken. Heb je al langer 
dan zes weken rugklachten of recidiverende 
rugklachten, dan bieden wij je een evidenced 
based rugrevalidatie programma met het 
DAVID SPINE CONCEPT (DSC).

Het DSC biedt een zeer moderne en effectieve 
aanpak voor de behandeling van rugklachten.

Inspirante is een multi-
disciplinaire praktijk, 
bestaande uit fysiotherapie, 
psychotherapie 
psychosomatische 
fysiotherapie, diëtiek en 
medische fitness. Inspirante 
werkt als enige in de Zuid-
westhoek met het David Spine 
Rug concept (DSC) en ook met 
het speciale David Cervicaal-
trainings apparaat (interessant bij 
nekklachten, whiplash e.d.).

Louis Porquinlaan 1
Bergen op Zoom - 0164-620838

info@inspirante.nl
www.inspirante.nl

Het DSC bestaat uit meet- en 
trainingsapparatuur waarbij op een 
wetenschappelijk bewezen manier 
de rugkracht en -mobiliteit in kaart 
kan worden gebracht en 
vervolgens de rug getraind kan 
worden. De apparaten zijn zo 
ontworpen dat je uitsluitend traint 
wat je moet trainen, doelgericht en 
op de juiste spieren/lichaamsdelen 
gericht. 

Het DSC is geschikt voor rug- en 
nekpatiënten die lijden aan 
langdurige (subacute of 
chronische), terugkerende, 
postoperatieve of posttraumatische 
problemen.

Voor meer informatie
bezoek je de website:
www.inspirante.nl

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben 
weleens last van rugklachten. Een groot deel van deze 
groep zelfs met herhaling.
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SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 

Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

32



SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 

Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen



Halsterseweg 56 
4661KP Halsteren 
tel: 0164 681486 
info@loft56.eu

loft 56 halsteren
loft_56.eu

De mooiste houten vloerenDe mooiste houten vloeren

Een parketvloer heeft een rijke en warme uitstraling. U kunt deze 
vloer in de woonkamer laten leggen, maar ook in de hal, in de 
slaapkamer en ga zo maar door. Door ons grote aanbod met 
verschillende soorten parketvloeren, vindt u altijd wel een 
parketvloer die aan uw eisen, wensen en verwachtingen voldoet. 
Laat u een van onze parketvloeren in uw woning of bedrijfspand 
leggen, dan geeft u het pand meer warmte en sfeer.

Een groot aanbod parketvloeren
De Parket en Laminaatwinkel heeft een groot assortiment met verschillende 
soorten parketvloeren. Onze parketcollectie bestaat voor 90 procent uit 
eikenhouten vloeren. Verder heeft u de keuze uit gelakte of hardwax 
behandelde vloeren, naturel of gekleurde vloeren en vlakke vloeren of vloeren 
met vellingkant. En wilt u uw vloer iets ouder laten lijken, laten roken of laten 
schrapen? Dan is dit ook zeker mogelijk bij de Parket en Laminaatwinkel.

PVC 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com

Albert Cuijpstraat 46, Bergen op Zoom  |  www.sensabella.nl
06 57322272  |  sandra@sensabella.nl 

Verwen de allerliefste mama 
met een cadeaubon van Sensa 
Bella Schoonheidssalon.
Verkrijgbaar voor iedere 
behandeling of elk gewenst 
bedrag.

Sensa Bella

Schoonheidssalon 

Speciaal voor mama 
nu met een 

Decléor crème 

cadeau én 
liefdevol verpakt!

Resultaat door 
eigen kracht

Isabelle Hulsman  |  Meditation, Coaching en Advies
Westerland 30, Bergen op Zoom

06-29077511  |  info@hulsmanmediation.nl
www.hulsmanmediation.nl

Arbeids- en familiemediation 
Tijdig een conflict voorkomen 
en oplossen. Samen nieuwe 
afspraken maken.

Resultaatgerichte coaching 
bij werkgerelateerde en 
persoonlijke vraagstukken.

Deskundige bemiddeling en 
professionele begeleiding.
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KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
B-2910 Essen (Wildert) | 0165 788 120
info@kachelservice.nl | www.kachelservice.nl

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Thuiskomen in warmte

Hoge ISDE subsidie op pelletkachels



...wel de manier hoe jij ermee omgaat.

Blijven piekeren, blijven brainstormen over iets wat je niet in de hand hebt, 
het is niet helpend. 

Het lost je problemen niet op. 

Het geeft je een slecht gevoel en wat we niet repareren, blijven we 
herhalen. Op zoek naar helpende gedachten om het voor jezelf beter te 
maken. Niets zal er uit je gedachten gaan tot het je leert wat je moet leren. 
Elke gedachte die we denken creëert onze toekomst, jij beslist, positief of 
negatief. Een probleem loslaten is onmogelijk, wat je wel kunt loslaten is de 
noodzaak om een probleem op te lossen. 
Het leven is zo moeilijk als dat wij het zelf toestaan.

# boekfragment: het boek van ikke, de vernieuwde versie.

Coaching, Counseling & Care  
0031 - (0)648267375
www.im-POSSIBLE.be

Gebeurtenissen
  kun je niet 
    veranderen...

HET BOEK VAN IKKE, 
DE VERNIEUWDE 

VERSIE

Waarom de informatie die 
mijn leven zó veel meer 
kwaliteit gaf niet delen? 

Een autobiografisch 
zelfhulpboekje dat je helpt 
je gedachtengang te leren 

lezen. 
Het geeft je de eerste 

tools voor een stressvrij 
en gelukkiger leven.

im-POSSIBLE Coaching Jolanda

€ 17,50  
Nu verkrijgbaar!

KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
B-2910 Essen (Wildert) | 0165 788 120
info@kachelservice.nl | www.kachelservice.nl

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Thuiskomen in warmte

Hoge ISDE subsidie op pelletkachels



Dorpsstraat 84, Halsteren   
0164-683913

www.cafezaaltivoli.nl

Wij staan voor u klaar voor al uw feesten en BBQ's.
Ook voor de koffietafels en spelletjesmiddagen/avonden.
U kunt de zaal ook apart gebruiken voor vergaderingen 

en demonstraties.
NIEUW is ons hapjesbuffet. Kijk voor meer informatie

op www.cafezaaltivoli.nl

Iedere maand een muziekavond met 
verschillende 

artiesten.

Welkom bij René en Diana Rens

Elle’s  Elegant  Earrings
Apart         Fris         Bijzonder

Bent u op zoek 
naar handgemaakte, 
bijzondere oorbellen?

Actuele info
www.facebook.com/elleselegantearrings.nl

www.instagram.com/ellemiek_de_haas

Neem eens een kijkje in mijn webshop: 
www.elleselegantearrings.nl  

Ellemiek de Haas  06-28083214
ellemiekdehaas@hetnet.nl

Apart         Fris         Bijzonder

 oorbellen?

S. Bogaertslaan 10, Huijbergen  |  0164 - 642722  |  06 - 55935046
www.borduurshop-bodusha.nl

BEWAAR HET MAAR, WANT WEGGOOIEN IS ZONDE!

BRUIST

flessenschort kussen voor op
een krat

We geven 
stukken stof 

een 2e kans, evt. 
met een leuke 
geborduurde 
tekst of logo

rugzak of 
schoudertas



Heb jij ook al kriebels? 
Begin op tijd, dan kun je 
slank, energiek en vol 
vertrouwen de zomer in!
Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact met me op!

Marcia van den Brand
Bergen op Zoom

06 28 06 76 49
gezondopmaat@outlook.com

gezondopmaat.com

SlankdeZomerin-2019-Advert162x162-MarciavdBrand.indd   1 26-3-2019   10:42:44
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Wie gaat scheiden krijgt veel over zich heen. Er moet van alles geregeld worden. Praktische 
zaken, zoals wat te doen met de eigen woning, maar ook dingen waar u wellicht niet direct aan 
denkt, zoals uw pensioen. En dat allemaal op een moment waarop u het waarschijnlijk 
emotioneel ook zwaar heeft. Daarom is het fijn om deze zaken uit handen te kunnen geven. 

Gratis Scheidingsboekje 
Wilt u thuis in alle rust verder lezen wat er bij uw 
scheiding komt kijken? Bestel dan 
ons gratis boekje 'Een nieuwe 
start...'. Voor u zelf of voor iemand 
anders. In ons boekje vindt u alles 
wat u moet weten over scheiden. In 
heldere en duidelijke taal, zodat u 
precies weet wat belangrijk is in 
deze hectische periode. En voor 
verdere vragen staan we uiteraard 
ook graag voor u klaar.

Hulp bij scheiding

Bruinevisstraat 32 
4611 HJ BERGEN OP ZOOM
088-62 62 620
www.scheidingsplanner.nlMarco den Otter
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Kapsalon Jose - 0164-685922
Dorpsstraat 120 Halsteren

Speciaal voor onze heren

Donderdag- en vrijdagavond:
Knippen zonder afspraak van 18:00 tot 20:00

Alleen op deze avonden € 17,-

        

        

Op afspraak open
Gankelweg 1, Oud-Vossemeer

www.dekristalloods.nl

Kijk voor meer info op 
www.dekristalloods.nl/actueel

Ontspannen met yoga,
kristallen, 
klankschalen en tachyon

inclusief een gezonde lunch

Laat je lekker 
verwennen

Sonja van de Tak: 
“Mijn streven is om 
iedereen tevreden en 
mooi weer de deur uit 
te laten gaan.”

verwennen
Gezichtsbehandelingen

Nailart

Paulusberg 24 
Bergen op Zoom
06-10483620

Op afspraak open

TIJDENS DE 

OPLAADDAG 

15 JUNI



Rotsvast is met twintig vestigingen een landelijk opererende organisatie op het gebied van verhuur 
en vastgoedbeheer. Ze biedt (private) beleggers een totaalpakket aan diensten bij de aankoop,
het verhuren en het beheer van woningen.

COLUMN/ROTSVAST

Alleen tevreden klanten
   leiden tot succes

Rotsvast Breda  |  Academiesingel 40, Breda  |  076-5220565  |  breda@rotsvast.nl  |  www.rotsvast.nl
Rotsvast Bergen op Zoom  |  Blokstallen 2b, Bergen op Zoom  |  0164-745003  |  bergenopzoom@rotsvast.nl

ALLEEN TEVREDEN KLANTEN LEIDEN TOT SUCCES. 
Zo luidt het adagium van Rotsvast, zegt Douwe Weerstra, 
eigenaar van de vestigingen in Breda, Middelburg en 
Bergen op Zoom. “Wij zijn met ruim vierduizend 
verhuurobjecten, waarvan vijfhonderd direct beschikbaar, 
één van de weinige verhuurmakelaars die landelijk actief 
zijn. We kennen de woningmarkt tot in de haarvaten en 
dat maakt ons interessant voor beleggers die één of 
meerdere woningen willen aankopen en verhuren. Ons 
woningbestand varieert van een kamer voor driehonderd 
euro per maand tot een luxe, vrijstaande villa van zo’n 
zevenduizend euro per maand.”

“Een totaalpakket van diensten dus. Allemaal met één 
doel: de belegger/woningeigenaar ontzorgen”

KENNIS VAN DE MARKT
Rotsvast adviseert en begeleidt beleggers bij de aankoop 
van woningen. “Dat doen we al een aantal decennia met 
succes”, zegt Douwe. “Beleggers weten ons goed te 
vinden. Rotsvast is bij het grote publiek bekend als 
verhuurmakelaar en beheerder van woningen. Als iemand 

een woning wil aankopen om te gaan verhuren, dan wil men 
graag weten wat die woning maandelijks aan huur kan 
opleveren. Wij kunnen dan precies vertellen welk rendement 
mogelijk is. Omdat we actief zijn in de regio en die regio ook 
goed kennen, kunnen we beleggers een scherp advies op 
maat geven. We kennen de (stads)wijken en dus de lokale 
situatie. Die kennis schept vertrouwen.”

Op zoek naar een woning? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op. Wij ontzorgen u graag!

“Een totaalpakket van diensten dus. Allemaal met één 

met ons op. Wij ontzorgen u graag!



Vermaakwerk op maat
De rits kapot van uw rok, broek of jas?
Uw kleding moet verwijd of ingenomen 
worden? 
Of u heeft een ongelukje gehad 
waardoor uw kleding is beschadigd?

Bel Mary van de Herstelknoop! 
Zij zorgt dat al uw kleding weer in orde 
komt.

Het adres voor al uw herstelwerkzaamheden, 
handgemaakte kleding, bruidsmode, communiekleding 
en het aankleden van wiegjes:

Mary Willigers
06-34339984
deherstelknoop@kpnmail.nl

Met unieke
haal- en 

brengservice

43



Tebbens modehuis
heeft een collectie die bestaat uit jonge, sportieve mode, 
naast stijlvol klassiek. Of het nu gaat om een mooie outfit 
voor een etentje, een dagje uit met vriendinnen of kleding 
die past bij elk moment van de dag. Wij gaan aan de ene 
kant met de trends mee, die dit voorjaar mooie tinten laten 
zien, maar anderzijds zorgen we voor een mooie basis-
collectie. Iedere klant vindt daardoor bij ons iets wat bij 
haar past en dat maakt onze mode uw mode.

Om het winkelen bij Tebbens modehuis nog leuker te 
maken, is er altijd een mooi aanbod in tassen, sjaals, 
sieraden en cadeauartikelen. Sinds korte tijd ook een 
uitgebreid assortiment met mooie panty’s in diverse 
maten. U vindt er verder een geurige keuze in kaarsjes, 
leuk als presentje of voor uzelf. 

Steenbergsestraat 30, Bergen op Zoom • Tel. 0164-234480
Kijk voor actuele info, acties ook eens op: 
www.tebbensmodehuis.nl  
www.facebook.com/tebbensmodehuis
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Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
Daarnaast zijn we 364 dagen per jaar geopend met De Brasserie, 
waar je kunt dineren van 17.00 uur tot 01.30 uur. Doordat we ook grote 
gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges à la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat wel het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen 
in het huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten, die we steeds 
opnieuw willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda is bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt 

chef-kok Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23

DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: 076 - 525 11 00

Laat je ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij je reservering ‘Nederland Bruist’. 

Niet alleen heb je sowieso gratis toegang tot het casino, maar je 
ontvangt per persoon 25% korting op een 3-gangen diner in de 

maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL
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moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat wel het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen 
in het huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten, die we steeds 
opnieuw willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda is bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt 

chef-kok Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.
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DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: 076 - 525 11 00

Laat je ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij je reservering ‘Nederland Bruist’. 

Niet alleen heb je sowieso gratis toegang tot het casino, maar je 
ontvangt per persoon 25% korting op een 3-gangen diner in de 

maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL

Hoe regel je
      een scheiding?
Als je besloten hebt om te gaan scheiden is je leven en dat 
van je kinderen even heel onzeker. Er komt veel op je af en 
tegelijkertijd weet je niet waar je moet beginnen. 

COLUMN/F&V MEDIATION

Bij F&V Mediation weten we precies 
wat je wel en niet nodig hebt in deze 
turbulente fase. Onze aanpak is uniek 
omdat je bij ons alles onder één dak kunt 
regelen. Maar wat moet er dan geregeld 
worden, vraag je je af? Ten eerste is het 
belangrijk dat je als partners jullie relatie 
op een goede manier afsluit. Als jullie 
kinderen hebben, helpen we jullie om 
goed-gescheiden-ouder te worden. 
Jullie relatie verandert namelijk van die 
van partners naar collega-ouders.

Maar er moeten ook een hoop andere 
zaken geregeld worden. Wie gaat waar 
wonen? Wat doen we met de huidige 
woning? Welke financiële afspraken 
maken we? Moeten we iets regelen 
met onze pensioenen? 

Naast mediator of beter gezegd 
scheidingsbemiddelaar, zijn wij 
ook opgeleid tot Financieel 
EchtscheidingsAdviseur. 
Zodoende kunnen we jullie 
begeleiden én adviseren bij alles 
wat geregeld moet worden. We 
schrijven het echtscheidings-
convenant en dienen dat voor 
jullie in bij de rechtbank.

Door onze aanpak is je scheiding 
vlot en kundig geregeld en 
kunnen jullie weer verder met 
je leven. Als Goed Gescheiden 
Ouders.

Meer weten?
Kijk op www.fenv-mediation.nl 

Door onze aanpak is je scheiding 

F&V Mediation  |  085 0657420
info@fenv-mediation.nl
www.fenv-mediation.nl

Veerle Roelen

Frank Roelen
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