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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

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

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

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

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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van Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
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Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Café Zaal Tivoli en Kado en Borduurshop 
Bodusha die ook deze maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En 
wij? Ook wij gaan deze zomer gewoon door om je elke maand weer van 
een nieuw magazine te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt 
genieten in het zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Roosendaal Bruist en Etten-Leur Bruist.



STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

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

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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Al tientallen jaren een begrip in Halsteren en omgeving: Café Zaal Tivoli. In dit gezellige en 
sfeervolle café staan uitbaters Diana en René vol enthousiasme voor al hun gasten klaar.

Bij Tivoli voel  je je thuis!
Met de paplepel ingegoten
“We komen allebei uit een echte horecafamilie”, vertelt Diana. “Onze opa’s hadden allebei 
een eigen café; dit wereldje is ons dan ook met de paplepel ingegoten.” Toen het tweetal 
ruim zeven jaar geleden de kans kreeg om Tivoli over te nemen, grepen ze deze dan ook 
met beide handen aan. “En het bevalt ons hier meer dan prima.”

Vrijwel alles kan
“Tivoli bestaat niet alleen uit een bruin café, we beschikken ook over een ruime zaal, 
geschikt voor zo’n tachtig à negentig gasten. En mocht het gezelschap groter zijn, dan 
betrekken we gewoon het café zelf erbij. Vrijwel alles is bij ons mogelijk en we doen altijd 
onze uiterste best om de wensen van onze gasten zo goed mogelijk in te vullen.

Gezelligheid staat hier bovenaan

 Wil je er een warm of koud buffet bij, Chinese rijsttafel of misschien wel een barbecue 
(mits het weer zich daartoe leent), ook dat is geen probleem! Informeer gewoon eens naar 
de mogelijkheden.”

Iedereen is welkom
“Kenmerkend voor Tivoli is de gezellige sfeer; we vinden het belangrijk dat iedereen zich 
hier thuisvoelt. Dat maakt het werk voor ons ook zo leuk. Het voelt soms net als één grote 
familie. De gasten die hier komen, de verenigingen die ons als vaste stek gebruiken... 
iedereen is meer dan welkom en dat van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Voor een 

kopje koffie of een borrel, biljarten of een 
feestje, een koffietafel of een potje darten... 
Het kan allemaal bij Tivoli!”

BRUISENDE/ZAKEN

Dorpsstraat 84, Halsteren  |  0164-683913
Eigenaren: Diana en René Rens  |  www.cafezaaltivoli.nl

98



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

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

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

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

zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.nl/fl avours

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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Het concept waar 
geur, smaak en emotie 

samen komen

accessoireskaarsen

www.rodeji.com

theekoffie

Hoge kwaliteit laminaatvloerenHoge kwaliteit laminaatvloeren

De laminaatvloeren van de Parket en Laminaatwinkel zijn van 
uitstekende kwaliteit. De vloeren zijn niet alleen stevig en sterk, 
maar bovendien slijtvast. Zelfs met minimaal onderhoud gaat uw 
laminaatvloer van de Parket en Laminaatwinkel vele jaren mee. En 
omdat wij een grote collectie laminaatvloeren hebben, vindt u altijd 
wel een hoogwaardige vloer die aan uw eisen, wensen en 
verwachtingen voldoet.

De Parket en Laminaatwinkel is offi ciële kerndealer van Quick-Step. Dit 
betekent dat wij de volledige collectie laminaatvloeren, plinten en 
ondervloeren van dit gerenommeerde merk voeren. Wilt u een Quick-Step 
laminaatvloer aanschaffen voor uw woning of bedrijfspand? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag de perfecte laminaatvloer te 
vinden en kunnen deze vloer bovendien vakkundig, nauwkeurig en snel 
voor u leggen.

pvc 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com
13



Ook voor handgemaakte kleding op maat 
met een uniek ontwerp ga je naar 

Mary Willigers
06-34339984
deherstelknoop@kpnmail.nl

Leuk handgemaakte 
tasje voor je make-up 
of je zonnebril

Herstelwerk op maat.

Met unieke
haal- en 

brengservice

DE BLOEMENSTAL
Voor bloemen die niet direct voor de hand 

liggen en net dat speciale tintje geven! 
Van mooie boeketten tot zaalversieringen.

Dorpsstraat 73-K Halsteren  |  0164 684 404
info@debloemenstal.nl  |  www.debloemenstal.nl

WIJ LEVEREN AL UW BLOEMABONNEMENTEN 
OP MAAT!

EEN BIJZONDERE 
COMBINATIE
VAN KUNST 
EN AMBACHT

Kortemeestraat 25, Bergen op Zoom  |  0164-244026
info@kadersenkunst.nl  |   www.kadersenkunst.nl

Kaders & Kunst
Lijstenmakerij & Galerie Moderne Kunst

Zodra je het karakteristieke pand uit 1600 
binnenstapt, ervaar je direct de warme sfeer. 
De 4,5 meter hoge ruimte, met aandacht voor 
oude details, vormt het decor van de 
bijzondere combinatie van een lijstenmakerij 
en een galerie. “Het neemt de drempelvrees 
weg die sommige mensen bij een galerie 
ervaren en maakt een einde aan het stoffige 
imago dat vaak om een lijstenmakerij heen 
hangt”, lacht eigenaresse Marian Bekker.

Met dertig jaar ervaring in het lijstenmakersvak weet Marian 
waar ze over praat. “Ik maak alles zelf en besteed niets uit. 
Mijn werkplaats heb ik hier midden in de zaak, dus de 
klanten kunnen me gewoon zien hakken, zagen, restaureren 
en kleuren.”

Nieuw adres
Kaders & Kunst is een nieuwkomer in ’t Vierkantje. “We zijn in 
april opengegaan en wonen boven de zaak. Eerst zaten we op 
een andere locatie in Bergen op Zoom, maar nu dus echt in de 
binnenstad. Het is een prachtig pand met een eigen sfeer.”

Ontdek de Syrische keuken!

1000 en 1 Nacht
Kremerstraat 30 Bergen op Zoom

0164-314576  |  bozduizendeneennacht@gmail.com 
www.facebook.com/duizendeneennachtboz

Laat je verrassen 
door een nieuwe smaakbeleving
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DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

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...
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BruintjeBruintje

Hij werd geboren als een bruin veulentje en kreeg dan ook de toepasselijke 
naam Bruintje. Na een aantal jaren bleek Bruintje een schimmeltje te zijn: 
hij werd steeds minder bruin. Op zijn twintigste was hij spierwit, maar zijn 
naam bleef Bruintje. Iedereen was daar zo aan gewend. 

Dierencrematorium Majesta Jori 
Roosendaal regelt voor u de crematie

van uw paard of pony. 

Toen hij drie jaar oud was, werd Bruintje gekocht door een 
manege-eigenaar die de pony 24 jaar lang inzette voor rijlessen aan 
kinderen. Toen hij 27 was, vond de manegehouder dat Bruintje lang 
en hard genoeg had gewerkt. Wij mochten hem kopen voor onze 
kinderen, om af en toe nog een ritje op te maken. Maar we moesten 
wel beloven dat hij tot zijn dood bij ons mocht blijven. 

Bruintje heeft erg genoten van zijn pensioen. Hij was maar klein, 
1,35 m, maar hij was de baas over al onze grote paarden. Af en toe 
een ritje of een sprongetje maken vond hij nog steeds erg leuk. Hij 
was ook heel slim en eigenwijs. Kende allerlei trucjes om aan de 
kinderen te ontsnappen: poeperdepoep naar het weiland! Glipte 
heel sneaky de stal uit tijdens het mesten om zijn hoofd in de 
voerton te stoppen. Maar hij was zo lief en zo betrouwbaar! Je kon 
niet boos worden op hem.

Toen de kinderen te groot werden voor hem, was Bruin 32. Toen 
mocht hij écht met pensioen. Hij deelde zijn stal met een geit en 
een schaap. Een witte drie-eenheid. Ging nog één keer terug naar 
de manege, voor het 25-jarig jubileum van de instructrice. Allemaal 
moeders van kinderen om hem heen, die helemaal ontroerd waren. 
“O, is het echt Bruintje? Op hem heb ik zelf nog leren rijden!”  

Bruintje is bijna 42 geworden. Hij werd steeds magerder, kreeg 
lange haren. Maar hij bleef levendig, gek op eten. Mankeerde ook 
nooit wat! Toen kreeg hij een hersenbloeding en moesten wij hem 
laten inslapen. Voor ons was het een afscheid van een tijdperk. 
Bruintje is gecremeerd in het paardencrematorium in Rotterdam. 
Dat had hij verdiend.

COLUMN/MAJESTA

Bruintje

Belder 26, Roosendaal  |  0165 - 567 168 
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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Elle’s  Elegant  Earrings
Apart         Fris         Bijzonder

Voor handgemaakte, 
unieke, echt aparte 
oorbellen.

Actuele info
www.facebook.com/elleselegantearrings.nl

www.instagram.com/ellemiek_de_haas

Deelnemer Krabbenfoor 24 t/m 28 juli

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

Ellemiek de Haas  06-28083214
ellemiekdehaas@hetnet.nl

Apart         Fris         Bijzonder

Neem een kijkje in mijn webshop: 

Apart         Fris         Bijzonder

Neem een kijkje in mijn webshop: 

Apart         Fris         Bijzonder

Neem een kijkje in mijn webshop: 

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.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk
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BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

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

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEK ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL

ELKE DONDERDAG 
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR 

BREDA

PARTY BINGO 
ARRANGEMENT VOOR € 19,50

VRIJ ENTREE, DRANKJES, BINGOBOEKJE, 
BINGOMARKER & KORTINGSVOUCHER

HC_BRE_PARTY-BINGO_IS_ADV-MAGAZINE_162x162_v4.indd   1 29/05/2019   16:34
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Anders denken 
maakt de weg
        naar gelukkig   
Juf Jo, ze noemt me zo! Ik leer haar dat het niet 
erg is als ze buiten de lijntjes kleurt. Liever dat ze 
haar eigen lijntjes tekent. Dat ze als laatste heeft 
gewonnen in plaats van verloren. Ik haal informatie 
uit haar in plaats van haar ermee vol te stoppen. 
Wat zijn haar dromen, haar angsten?

Ik laat haar ontplooien naar een gelukkige 
volwassene.

Ik ben geen juf, maar geef wel de

I GROW - WE GROW TRAININGEN

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

im-POSSIBLE Coaching Jolanda

Ik ben Jolanda Neefs. 
Ik wil dat óók jij je mooiste 
leven leeft! Wie ben je, wie 
wil je zijn? Mag ik je helpen, 
begeleiden en coachen?

Steenovenweg 6 Bergen op Zoom
06-18170020

www.vitalwaves.nl

Steenovenweg 6 Bergen op Zoom
06-18170020

www.vitalwaves.nl

Leuk om te krijgen
 Leuk om te geven

Cadeaubon! 
1/2 uur € 20,-
1 uur € 35,-

Sportmassage, 
ontspanningsmassage 
en medical taping 

COLUMN/CHRISTIEN VAN DIJK

Natuurgeneeskunde PLUS
Christien van Dijk
De Vuurdoorn 16, Hoogerheide
06-19709225
info@natuurgeneeskundeplus.nl
www.natuurgeneeskundeplus.nl

De      Begeleidingscoach

De Begeleidingscoach
Christien van Dijk
De Vuurdoorn 16, Hoogerheide
06-19709225 
christienvandijk@hotmail.com
www.debegeleidingscoach.nl

Stel, je kunt kiezen: jezelf geweldig voelen met een grote lach op je 
gezicht of vermoeid je dagen doorkomen met een ‘net niet’ gevoel. 

Je goed voelen zit in je. 
Ook bij jou!

Of erger nog: met een gevoel alsof er over alles een donkere deken heen ligt. Dan weet je wel wat je kiest 
toch? Toch kiezen veel mensen om allerlei redenen (onbewust) niet voor dat goede gevoel. Durf jij er wel 
voor te kiezen en denk je dat het allemaal nog net wat leuker kan? Dan helpt aura healen je op weg.
 
Aura healing? Wat is dat?
Je geest bestaat uit meerdere chakra’s. Een soort energiepunten die aan 
bepaalde plekken in je lichaam zijn verbonden. Als één of meerdere chakra’s uit 
balans zijn, uit zich dit in fysieke en/of mentale klachten. Denk aan darm- of 
rugklachten, niet lekker in je vel zitten of depressieve gevoelens. Met aura healen 
herstellen we deze energiepunten en zorgen we dat jij je weer lekker voelt.

Een van mijn cliënten zei er het volgende over:
“Een vriendin zei dat ik naar Christien moest gaan. Ze was zelf erg enthousiast 
over het traject en de professionele werkwijze. Inmiddels heb ik een paar sessies 
gehad en ben ik net zo enthousiast! Na elke sessie voel ik me beter, met meer 
zelfvertrouwen. En door de gekregen oefeningen kan ik zelf direct actie 
ondernemen als dat nodig is. Eindelijk kan ik dingen uit het verleden loslaten, 
herken ik mezelf weer en zie ik de toekomst een stuk zonniger!”
 
Nieuwsgierig geworden en klaar om voor jezelf te kiezen? 
Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. 
Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.
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1

3
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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11

12

9
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

Restaurant  ·  Hotel  ·  Bruiloft  ·  Borrel  ·  Feest

Grote Markt 2-3  ·  Bergen op Zoom  ·  0164 - 254000
info@grandcafehoteldebourgondier.nl  ·  www.grandcafehoteldebourgondier.nl 

Vier het bourgondische leven bij...

Het is weer
heerlijk
op het
terras!
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Zuivelstraat 29, Bergen op Zoom  |  06 44431332
info@worldofphones.nl  |  www.worldofphones.nl

Mobiel stuk?
Wij repareren bij u 
op locatie!

De Wilg 48, Hoogerheide  |  06 31566798  |  chawisa.k48@live.nl

Ma, Di, Wo, Vr en Za OPENvan 09.00 tot 18.00 uur
(do en zogesloten)

Voor de allermooiste
bruidskapsels én make-up Kapsalon Ch   wisa

Make-up & de beste kapsels voor dames en heren

WHERE BEAUTY BEGINS...

Wouwbaan 102 Hoogerheide | 06-34044750 | info@salonvronie.nl | www.schoonheidssalonvronie.nl

Dé plek in Hoogerheide waar huidverbetering en 
wellness samenkomen. 
"Alles om je weer jóuw mooiste ik te laten zien!"

• Ontspannende gezichtsbehandelingen
• Therapeutische (kuur)behandelingen
• Harsen van het gelaat en lichaam
• Lash Volume Lift & Wimperextensions One by One

ACTIE
In de maanden juli en augustus ontvang je 
20% korting op Lash Volume Lift en op een 
nieuwe set One by One Wimperextensions

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

            De  
op je snoet maakt

heel veel goed

      Zon

slipper
Vandaag neem

ik een
             dag

          De
speelt al buiten.

Kom je ook?

      Zon

3130



Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd voor lekkere frisse en snelle salades. 
Deze zijn lekker als lunch, als maaltijdsalade of voor bij de BBQ. Salades kunnen altijd!

tonijnSalade met

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Maak de dressing door de ingrediënten 
door elkaar te roeren. Snijd de mango en 
komkommer in stukjes en de rode ui en 
bosui in ringetjes. Meng de sla met de 
komkommer, mango, rode ui en de helft 
van de bosui. Voeg de dressing toe en 
meng door elkaar.

Laat de tonijn uitlekken en meng de helft 
(in stukken) door de salade. Snijd de 
avocado door, verwijder de pit, schil en 
snijd het vruchtvlees in partjes en verdeel 
over de salade. Verdeel als laatste de rest 
van de tonijn, feta en bosui over de salade. 
TIP: vervang de mango ook eens door 
meloen of perzik. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

DRESSING
sap van 1 limoen

snufje chili
1 eetl honing
3 eetl olijfolie

peper en zout 

INGREDIËNTEN
1 mango

½ komkommer
1 rode ui

1 bosui
75 gr sla

1 blikje tonijn
1 avocado

100 gr feta

2 PERSONEN - 15 MINUTEN

en mango

Weet je niet zeker 
of je EIEREN nog 

goed zijn? 
Vul een hoog glas 
met water. Zinkt je 

ei, dan is deze 
nog goed.

U
PEL UIEN 

ZONDER HUILEN. 
Plaats je ui 

15 minuten in 
de vriezer 

voordat je gaat 
snijden.

o
EEN TROS BANANEN 

blijft langer 
houdbaar als je 

het steeltje 
aan de bovenkant 

omwikkelt met
plastic huishoudfolie.

z
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

BRUIST/RECEPTEN

Hak de amandel tot kruim. Klop het ei los op 
een bordje. Haal de rondjes geitenkaas door het 
ei en vervolgens door het amandelkruim. Laat ze 
in de koelkast opstijven. Kook de quinoa gaar 
volgens de verpakking. Snijd de perziken in 
partjes, verhit een grillpan en bestrijk met een 
beetje olie. Grill de perziken een paar minuten 
tot er mooie strepen te zien zijn. Bak het spek 
krokant en laat het uitlekken op een keuken-
papiertje. Bak nu de rondjes geitenkaas drie 
minuten in dit pannetje. Snijd de komkommer 
en avocado in plakjes en meng de ingrediënten 
voor de dressing door elkaar. Verdeel de sla over 
2 borden. Leg de komkommer, avocado, perzik, 
spek en quinoa erop en als laatste de rondjes 
geitenkaas. Besprenkel met wat dressing. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

    salade
met geitenkaasPerzik

Maak ijsblokjes
met ALOË VERA
en strijk ze over 

je verbrande huid. 
Dat koelt lekker af 

en verzorgt 
tegelijkertijd.

Steek een papieren
CUPCAKE VORMPJE 

over het stokje 
van je ijsje 

om 'smeltwater' 
op te vangen.

Je houdt MUGGEN 
op een afstand 

met de geur 
van kruidnagel 

in limoen. 3
SLA HOUD JE VERS

in een bakje met 
vershoudfolie of in 
een plastic zakje, 
maar stop er wel 

een stukje 
keukenpapier bij.

I
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BORDUURSHOP BODUSHA 
is sinds 15 jaar een onderdeel 
van EDWIN’S STOFFEERDERIJ 
in Huijbergen.

Edwin is sinds 1998 bezig met 
zijn stoffeerbedrijf en van hieruit 
is de borduurshop ontstaan 
omdat er regelmatig vraag was 
naar borduurwerk. Zoals 
bijvoorbeeld een naam op een 
bootkussen of op een autostoel.

Wij werken met diverse 
leveranciers van goede 
kwaliteitsprodukten waaronder 
Tricorp, Araco, Duplex Textiel, 
Madeira Borduurgaren en 
vanLooy.

Bodusha staat voor 
BOrDUurSHop Anita.

Bij ons kunt u ook terecht voor het borduren van uw bedrijfskleding. Een borduring 
geeft een exclusieve uitstraling en is erg duurzaam. Bedrijfskleding voorzien van 
naam of logo is het visitekaartje van uw bedrijf.

We werken met de leverancier TRICORP die werkkleding en casual kleding levert.
Wij beschikken over moderne apparatuur en goede kwaliteit materialen.

Niets is ons te gek! Of het nou om een tekst of logo op een handdoek gaat of om 
stoelen voor een sky-box in een voetbalstadion, gestoffeerd met een geborduurd logo. 
Van een schort gemaakt in eigen atelier, met uw eigen tekst als relatiegeschenk tot 
een leuk verjaardagscadeau of een persoonlijk kraam- of trouwcadeau op een 
handdoek geborduurd. Wij zijn heel flexibel en kunnen alles voor u regelen!

Ook benieuwd naar alle mogelijkheden van Borduurshop Bodusha?
Kijk dan op www.borduurshop-bodusha.nl of op Facebook en houd onze maandacties 
in de gaten.

Jouw (bedrijfs)na am
     GEBORDUURD
   op een handdo ek?
Wij zijn gespecialiseerd in het professioneel borduren voor 
particulieren, bedrijven, instellingen en verenigingen. Kortom: 
voor iedereen die een logo, afbeelding of tekst op een fraaie 
manier op kleding of accessoires wil hebben.

Ga voor 
computergestuurd
borduurwerk naar:

S. Bogaertslaan 10, Huijbergen
0164 - 642722 | 06 - 55935046

www.borduurshop-bodusha.nl

Op zoek naar
een leuk 

cadeautje?
Bezoek dan op  
de site onze 
kadoshop!

borduren 
kleding 
cadeau 
decoratie 

materiaal 
sieraden 
knuffels 
bedrijven
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S. Bogaertslaan 10, Huijbergen
0164 - 642722 | 06 - 55935046

www.borduurshop-bodusha.nl

Maak kans op een: 

gevulde mand                        
t.w.v. € 40,- met

• een poffertjespan • een 

klopper • een handdoek 

• een theedoek • twee 

borden • een tweedelige 

koffie/cappucino-set 

bestaande uit twee kopjes, 

twee lepels, twee servetten 

en een melkklopper.
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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




