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NIEUWBOUW 
        te Kapellen? 

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

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

Oplevering december 2020

Koningin Astridlaan 18, Kapellen

Queen Parc

Ruyseveltlei 12, Kapellen
Oplevering juni 2022

Hortensiahof

Prinsendreef 36, Kapellen

Oplevering augustus 2022

Prinsenpark

Eriks Staal is specialist in maatwerkproducten voor particulieren, 
verenigingen en bedrijven. Wij zijn creatief en oplossingsgericht en met 

onze ervaring en vakkundigheid bieden we kwalititeit in zowel indoor als 
outdoor meubilair en verlichting. Al onze producten zijn handgemaakt en 

uniek. We gebruiken sterke materialen van een hoog niveau.

ERIKS STAAL  |  Pagnevaartweg 32, Oudenbosch  |  info@eriksstaal.nl  |  www.eriksstaal.nl

MAATWERK
STAALPRODUCTEN



UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN

BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG,
SPUITWERK,
VLIESWERK,
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

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

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

UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN
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VOORWOORD/JUNI

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 

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

 Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
Roosendaal Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
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of bel Catharina Coenrades, 06-46863834  |  076-7115340

ROOSENDAAL

OUDENBOSCH

ZEVENBERGEN

HOEVEN

FIJNAARTDINTELOORD

BELGISCHE 
GRENSSTREEK

BERGEN OP ZOOM
ETTEN-LEUR

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

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZYXWV
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Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN

98



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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

de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens

o.v.v. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 
jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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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 één van onze megastores

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

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 één van onze megastores

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Van achterstand naar voorsprong!
GAAT JOUW KIND NA DE ZOMERVAKANTIE NAAR DE BRUGKLAS?

DAT VINDEN JULLIE SAMEN VAST HEEL SPANNEND.
 

PAST JE KIND WEL IN DE GROEP? KAN HET AL DAT HUISWERK AAN?
 

SPECIAAL VOOR NIEUWE BRUGKLASSERS ORGANISEREN WIJ EEN
5-DAAGSE TRANSFORMATIEWEEK (MA-VRIJ VAN 9 TOT 17 U).

 
IN EEN VEILIGE OMGEVING. OM JE TE LATEN ZIJN WIE JE BENT, TERWIJL JE

VAN BINNEN STERKER WORDT GEMAAKT!
 

SCAN VOOR MEER INFO DE QR CODE OF KIJK OP ONZE WEBSITE.                 

www.brain-care.nl
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

  Overspoeld met mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform, waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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STOFFEN 
NODIG? 
Bij ons is alles uit 
stock leverbaar!

STOFFEN 

 uit 

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

Themastoffen
carnavalstof · kerststof · decoratiestof · 
kinderstoffen · patch-work stoffen · tule

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

• Confectie van gordijnen en 
overgordijnen mogelijk.

• Samenwerking met gerenommeerd 
atelier.

• Levering aan scholen, 
instituten, toneelgezelschappen, 
bejaardentehuizen.

• Al onze stoffen voor betaalbare 
prijzen!

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

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

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

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

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

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR
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B&B: Hemelrijk 77, 2910 Essen  |  www.bnbq.be  |  info@bnbq.be
Herberg: 0032 (0)3 252 46 72  |  www.herbergq.be  |  info@herbergq.be

“Bij ons komen mensen om te onthaasten, 
te fi etsen en nadien lekker te eten”

Even weg uit de
hectiek van alledag

HERBERG QUARANTAINE biedt u
Gerenomeerde bier- en wijnkaart · Fresh, fruity en healthy drinks · Eigen 
theemengelingen · Fingerfoood, snacks en wereldse dagschotels
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LEKKER ETEN, LEKKER GEZELLIG, 
LEKKER GEWOON!

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

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

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

KOM BINNENKORT WEER GENIETEN VAN HEERLIJKE ASPERGES!

Thuiswerken blijkt aan de eetkamertafel of met de laptop op 
schoot toch een grotere uitdaging dan verwacht. Allemaal 
overkomelijk, maar hoe fi jn is het om nu en straks na de 
coronaperiode een goede thuiswerkplek te hebben...

Westerland 13 Bergen op Zoom
06-10202148  |  info@gezondzittendwerken.nl  
gezondzittendwerken.nl

Op een juiste wijze (blijven) thuiswerken? 
Hier zijn de juiste meubelen te verkrijgen

Niet iedereen is zich ervan 
bewust dat zittend werk 
klachten met zich mee kan 
brengen. Daarom is het 
verstandig om eens goed naar 
je werkomgeving te laten 
kijken, bij voorkeur door een 
werkplekspecialist die weet wat 
de gezondheidsrisico’s zijn en 
een onderbouwde oplossing 
heeft. Helmy van Gezondzit-
tendwerken.nl is zo’n specia-
list. Met haar expertise als 
logopedist en stemtherapeut, 
jarenlange ervaring in de 
kantoorinrichtingsbranche en 
opleiding tot werkplekadviseur 
helpt ze elke werkplek arbo 
proof te maken én in te richten.

COLUMN/HELMY BRUNING-BORGHSTIJN

Gratis online werkplekcheck

Daarom kunt u naast bureaustoelen, bureaus en accessoires nu ook gebruikmaken van 
de speciale #ThuisAanHetWerkplek ACTIE. Huren in verschillende termijnen is ook 
mogelijk. Los van deze actie heb ik nog meer interessante producten.

Kijk op: thuisaantwerk.com/gezondzittendwerken
Inlogcode: gzw-corona

Als werkplekspecialist ondersteunt Gezondzittendwerken.nl – gevestigd in Bergen op 
Zoom – u op weg naar een gezonde en vitale werkomgeving. Heeft u (beginnende) 
fysieke klachten? Of bent u gewoon benieuwd of uw thuiswerkplek Arbo-proof is? Ik kijk 
graag met u mee!

Middels een videobel-afspraak (via Zoom, Skype of Facetime) bekijken we uw werkplek 
en bied ik mogelijke oplossingen zodat u gezond zittend kunt blijven werken. 

#thuis aan het werk
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Mooi M&M is sinds 1 juli 2019 gevestigd aan de Bovenstraat 94 in Hoeven.
Een moeder-dochterbedrijf in opbouw! 

Naast schoonheidsbe-
handelingen en pedicure 
zijn wij ook gespeciali-
seerd in nagel- en 
wenkbrauwstyling en 
wimperextensions. Wij 
vertellen u deze keer 
graag de mogelijkheden 
op het gebied van 
wimpers.

In de wereld van de wimperextensions zijn meerdere 
technieken bekend. De One by One techniek houdt in 
dat er telkens één wimperextension geplaatst wordt op 
één eigen wimperhaartje. Bij de 3D-techniek worden er 
meerdere wimperextensions op één eigen wimperhaartje 
gezet. Het resultaat: een mooie volle oogopslag. De 
wimpers zijn bestand tegen water, zon en zee. Dus ook 
ideaal voor in de vakantieperiode. Mascara is geheel 
overbodig! 
  
Maar… wie kent de Bridging techniek?   
Manon van Mooi M&M is een van de weinige stylisten in 
Nederland die deze techniek beheerst. Waarom wij zo 

 Wilt u ook een mooie volle oogopslag?

Mooi M & M
Eigenaren: Monique en Manon de Pijper
Bovenstraat 94, Hoeven

enthousiast zijn over deze manier van wimperstyling? Deze 
techniek maakt het mogelijk om mensen die nauwelijks 
eigen wimpers hebben weer een ‘gezicht’ te geven. We 
komen dan al snel terecht bij mensen die bijvoorbeeld 
wegens een chemokuur een verminderd aantal natuurlijke 
wimpers hebben overgehouden. Bijgaande foto laat zien 
wat het resultaat kan zijn. En wat is er leuker in ons vak 
dan mensen blij te maken. 

Er is veel mogelijk op het gebied van schoonheidsverzor-
ging. Wij staan u met veel plezier te woord wanneer u 
vragen heeft omtrent de Bridging techniek. 

0165-630066
info@mooi-mm.nl
www.mooi-mm.nl

Graag tot ziens bij 
Schoonheidssalon Mooi M&M te Hoeven

Pastoor van Breugelstraat 68A, Bosschenhoofd  |  06-38630487  |   Puur-Landelijk-wonen

Landelijk 
shoppen

Op zoek naar mooie landelijke woonaccessoires of 
groendecoratie? Loop dan zeker eens binnen bij Puur & 
Landelijk Wonen in Bosschenhoofd. Kans is groot dat je niet 
met lege handen naar huis gaat...

Voor elk 
budget iets 

bijzonders... 
Dus kom 

langs!
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1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!
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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
• Belegde broodjes (bezorgservice 

ook voor bedrijven)

IEDERE DINSDAG: 

KAASDAG BIJ KAATJE

Jong, jong belegen, 

belegen en extra belegen

500 GRAM AAN ’T STUK 

€ 5,50

COLUMN/LIMATTIVO

Lage Donk 29, Etten-Leur  |  06-23872870
info@limattivo.nl  |  www.limattivo-inhetbrein.nl

Ervaar meer 
rust in je hoofd
Heeft je kind concentratieproblemen of gedragsproblemen op school of thuis? 
Heeft hij of zij veel last van emoties? Of loop je zelf vast in de drukke, huidige 
maatschappij? En wil je hier graag iets aan doen?

Ik help je meer rust, een leeg hoofd en een ontspannen lijf te krijgen, 
zodat je kind en/of jij weer vooruit kunnen.

Na een scan van de hersenactiviteit vind ik een passende behandeling 
dat je kind helpt – hij of zij komt weer tot bloei! Ik kan hiervoor putten 
uit een breed scala aan methodes die in mijn rugzak zitten. 

Zet de eerste stap naar 

meer rust en ontspanning 

en neem contact op! 

Maak een afspraak via 

info@limattivo.nl of 

06-23872870

Heb je zelf hulp nodig? Je bent niet de enige die mogelijk 
last heeft van slaapproblemen, stress, een burn-out of 
een depressie. Toch weet je niet hoe je verder komt. 
Laat mij je dan helpen met een oplossing die past bij jou.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
    

BRUIST_final_enkel_NL_MAART20.indd   2 04/03/2020   15:04
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HEB JIJ JE 
KEUZE AL 

GEMAAKT?

Is het antwoord op die vraag nee, dan zal er na 
1  juli  in het donorregister bij jouw naam komen te 
staan: geen bezwaar tegen orgaandonatie. Oftewel, 
bij overlijden kunnen jouw organen en weefsels naar 
een andere patiënt gaan. Je bent voortaan dus 
automatisch donor, tenzij je anders aangeeft.

Makkelijker
Dit maakt het voor de artsen in het ziekenhuis een 
stuk makkelijker om vast te stellen of iemand wel of 
geen donor is (dat ligt vanaf 1 juli immers voor 
iedereen vast) en het bespaart de nabestaanden een 
moeilijke keuze. Tenzij je in het register kiest voor 
de  optie dat bij overlijden je familie of partner de 
keuze mag maken.

Vier opties
In het donorregister heb je voortaan namelijk vier 
opties. Keuze een is: ja, ik geef toestemming. Keuze 
twee: nee, ik geef geen toestemming. Keuze drie: 
mijn partner of familie beslist. En keuze vier: een 

Kijk voor meer informatie op www.donorregister.nl en leg jouw keuze vast.

 Donor...  
of toch liever niet?

1 juli is het zover, dan gaat de nieuwe Donorwet van start. Je zult er het 
afgelopen jaar ongetwijfeld het een en ander over hebben gehoord. 

Maar... heb jij je keuze eigenlijk al doorgegeven?

door mij gekozen persoon beslist. Welke van deze 
vier opties jij kiest, is geheel aan jou en je kunt op 
een later moment je keuze altijd nog aanpassen. 
Mocht je besluiten om inderdaad je organen en 
weefsels te willen doneren na je overlijden, maar wil 
je niet alles doneren, dan kun je in het register ook 
exact aangeven welke organen en weefsels wel en 
welke niet. Orgaandonatie is overigens alleen mogelijk 
als iemand in het ziekenhuis overlijdt. Mensen die 
thuis overlijden kunnen alleen weefsels doneren.

Wie mag kiezen?
Ben jij twaalf jaar of ouder en gaat je voorkeur uit 
naar een andere keuze dan keuze een, dan is het 
dus zaak om dat vast te laten leggen in het 
donorregister. Kinderen van twaalf tot zestien jaar 
mogen zelf hun keuze invullen, maar als deze keuze 
ja is, dan kunnen ouders na het overlijden alsnog 
besluiten om de donatie niet door te laten gaan. 
Vanaf zestien jaar ligt de keuze geheel bij jou zelf 
(tenzij je wilsonbekwaam bent).

BRUIST/LIFESTYLE
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Naaimachine stuk?
Of gewoon toe aan een onderhoudsbeurt?

Het kan bij Van Vliet!

Onze gediplomeerde monteur repareert en onderhoudt 
ALLE MERKEN naai-, lock-, cover- en borduurmachines.
Ook industrie-machines! Spinveld 13a-2, Breda  

076-5216827
www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

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

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

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

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

Simplicity en La Maison Victor).

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

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

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Met een hulpmiddel kunt u gemakkelijker lopen. Langere stukken lopen, zware boodschappen tillen 
vanaf de winkel of met nattigheid of sneeuw naar buiten gaat u een stuk beter af met een extra steuntje. 
Zodra u merkt dat u kleinere pasjes gaat maken, sneller uit balans bent of u zich onzeker voelt tijdens 
het lopen is dit een prettig hulpmiddel. U kunt daarmee weer langere stukken 
buiten wandelen in de zon. Ook in huis is het een handig hulpje. Bijvoorbeeld als 
u ’s nachts naar het toilet moet, of wanneer u een kopje mee wilt nemen vanuit de 
keuken. Die kunt u dan simpelweg op het rechte vlak neerzetten. 

Timmers MediCare

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

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

Betrokken en dichtbij!

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

u ’s nachts naar het toilet moet, of wanneer u een kopje mee wilt nemen vanuit de 
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Hoe hard er tegenwoordig ook wordt geroepen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, 
in de meeste huishoudens is het nog steeds de man die het klussen op zich 

neemt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een derde van de ondervraagden vindt dat 
‘een echte man’ kan klussen.

De klussende 
man

MAN/CAVE

Datzelfde onderzoek kent nog meer opvallende 
resultaten. Maar liefst vijftig procent van de vrouwen 
heeft liever dat haar man goed kan klussen dan dat hij 
lekker kan koken en een derde vindt het kunnen 
klussen zelfs belangrijker dan een goed salaris. 
Bovendien noemt bijna negentig procent van de 
vrouwen het aantrekkelijk als een man kan klussen.

‘Geen tijd’
Hoge verwachtingen dus. Maar wat nou als je niet kunt 
klussen of er simpelweg geen zin in hebt? Veel huis-
houdens hebben momenteel een klus die al langer dan 
een jaar is blijven liggen. Reden hiervoor is volgens 
vrouwen vaak dat mannen zichzelf overschatten als ze 
aan een klus beginnen, waardoor de motivatie steeds 
minder wordt en het werk blijft liggen. Het merendeel 
van de mannen geeft echter aan dat zo’n klus blijft 
liggen omdat ze er ‘even’ geen tijd voor hebben. Zo’n 
klus kun je maar beter uit handen geven, tenzij je het 
risico wilt lopen dat op een dag het team van ‘Help, mijn 
man is klusser’ bij je voor de deur staat…

In deze checklist lees je:

Welke creatieve ideeën je kunt gebruiken om nieuwe 
leads en klanten te genereren voor jouw bedrijf.

Ideeën die je al kunt inzetten zonder extra geld te 
investeren.

Tientallen ondernemers werken inmiddels met onze 
checklist en hebben gebruik gemaakt van een gratis 
consult.

Praktische succesverhalen uit verschillende branches.

Hé Ondernemer, zoek jij creatieve manieren om 
in deze tijd nieuwe leads, klanten en dus omzet te 
realiseren? Gedreven ondernemers helpen we graag.

WE BOOST BRANDS
info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

www.weboostbrands.nl

GRATIS CHECKLIST en CONSULT
info@weboostbrands.nl

Daarom hebben we 10 praktische ideeën verpakt in 
een handzame checklist die je helemaal gratis kunt 
ontvangen.

Boost jouw bedrijf met extra klanten, omzet 
en zichtbaarheid. Wij helpen je graag!

weboostbrands.nl/boost-je-bedrijf-checklist/Download nu:

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

 www.roosvanhetwater.nl

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

● Spiritueel en geestelijk
 ondersteunen

Weer in je eigen 
  kracht?

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

WAWAW
AR EEN MENS IN ALLE KLEUREN KAN GROEIEN

JEUGD, VOLWASSENEN EN OUDERENZORG

41



ONZE NIEUWE LOCATIE

Hondentrimsalon Diana  |  Stoopstraat 1, Roosendaal  |  0165-532741  |  06-55940017

Wil je een afspraak maken? Dat kan! Neem gerust contact op.
Ook kun je ons volgen via FB “hondentrimsalon diana”

KOM OOK NAAR TRIMSALON DIANA

Bij volle spaarkaart 10% 
korting!

Bij Hondentrimsalon Diana kun je terecht 
voor de volgende behandelingen: wassen, 

scheren, knippen, plukken, ontklitten, 
ontwollen of alleen nagels knippen.

Hondentrimsalon Diana  |  Stoopstraat 1, Roosendaal  |  0165-532741  |  06-55940017

KOM OOK NAAR TRIMSALON DIANA

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

Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!

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

en zakelijke voicemail een unieke sound.

Korte Bunder 10 Hoeven  |  0165 - 504 866  |  www.prototimmerwerken.nl

NIEUWE
KOZIJNEN?



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

 Ja wij willen trouwen  |   jawijwillentrouwen

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

“Wij zijn cliënten van Stichting MultiCreatief en leren veel in onze 
dagbestedingswinkel. We verkopen sieraden, accessoires, woondecoraties en 
we bedrukken t-shirts, tassen, glazen et cetera, ook voor uw bedrijf en we gaan 
starten met de verkoop van allerlei hobbymaterialen.

We verzorgen leuke, creatieve workshops voor kinderen en volwassenen en 
hebben daarnaast een cosplay-groep die bij ons de mooiste creaties maken 
voor de fantasy-beurzen waar we zelf ook regelmatig staan.

Op deze locatie zit ook nog een kapsalon waar u op afspraak terechtkunt en 
een hondentrimsalon waar u uw hond of kat kunt laten trimmen. Binnenkort 
breiden wij uit met een te gekke nagelstudio.”

Dagbestedingswinkel Kroevenlaan 88, Roosendaal
www.multicreatief.nl  |  www.multi-paardenhoeve.nl  |  Stichting MultiCreatief

Workshops Kroevenlaan op afspraak
incl. koffi e/thee en wat lekkers

Droomwerelden € 20,-
Potten pimpen € 20,-
Werken met worbla bv. Bracers maken € 20,- excl. 
worbla en foam

Iedere zaterdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur kun je 
cosplay outfi ts/armor maken van Worbla en Foam voor 
€ 15,- 

Volg ons op onze website en Facebookpagina voor de 
actuele activiteiten en workshoplijst. 
Zie ook onze website Stichting Multi-Paardenhoeve 
(zorgboerderij) voor onze locatie in Rijsbergen.

Stichting MultiCreatief biedt dagbesteding en individuele begeleiding op 
maat aan mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS), een licht 
verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

 &DAGBESTEDING 
BEGELEIDING OP MAAT

ADVERTEER IN BRUIST

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

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUIST

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

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

JUIST
NU!

JUIST
NU!

OPVALLEN? OPVALLEN?

OPVALLEN?
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als de muren 
op je afkomen, 
geef ze dan een 

likje verf
#HOUDVOL

Zit je
in de put?
Dan mag je

een wens doen!

#HOUDVOL
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Céjess Flooring  |  Eigenaar: Frederick Mann  |  Roosendaal  |  06-20955772  |  www.cejess.nl

Voor elk type vloer bieden wij de perfecte oplossing. Gietvloeren 
zijn overigens niet het enige wat Céjess Flooring te bieden 

heeft. Daarnaast verkopen we namelijk ook coatingvloeren en 
mortelvloeren. Bel dus gewoon eens voor een afspraak om de 
mogelijkheden bij u thuis of binnen uw bedrijf te bespreken.

Zeg ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving

Recreatief chalet huren?

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974, direct verhuur bij eigenaar.
Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL) Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.

Groot luxe chalet bestaat uit:
• 2 slaapkamers met 4 tot 5 slaapplaatsen. 
• Grote woonkamer met open keuken met oven, 

magnetron, koelkast met vrieskastje.
• Badkamer met ligbad en stoomdouche en toilet. 

Een separaat toilet is in de hal bij de ingang aanwezig.
• Het chalet heeft een terras en tuin. Tuinhuisje aanwezig.

Huur: 
€ 975,- exclusief per maand. Voorschot gas, licht en water 
€ 150,-. Vraag naar de voorwaarden zoals borg et cetera.
Het chalet is voor langere periode te huur.
Per direct beschikbaar!

Op Parc de Kievit te Baarle Nassau is een groot luxe chalet te huur, geheel gemeubileerd

CAMPING PARC DE KIEVIT
Omgeving erg geschikt om te wandelen 

of te fi etsen. 
Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd buitenzwembad.
Kunstgras tennisbanen, speeltuin.
Ook geschikt voor mindervaliden.
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

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

Gezondheidscentrum 
met focus op de sporter

Maak kans op:

3x een maand 
gratis sporten

t.w.v. 
€ 74,50

Het hof 2b, Oud Gastel
06 82729726  |  www.sportenslankstudio.nl

Sport & Slankstudio biedt u nu de meest effectieve methode 
met de Milon Cirkel! Train 2x per 10 dagen slechts 35 minuten 

en laat je coachen door onze enthousiaste trainers!
Sport & Slankstudio, daar waar onze trainers 

onderscheidend zijn...

Ons Team

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

workout 
zumba 
proefweek 
coaching 

battle 
yoga 
personal 
fitness
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Volg ons ook op                 step2essen 

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

Ontbijten of lunchen op het werk of thuis, zelfs voor ’s avonds zijn we meestal 
bereikbaar. U kunt ons bereiken via de bestelformulieren op de website. Voor 
vragen kunt u terecht op onze contactpagina door het formulier in te vullen.

Voor bestellen ga naar de site: www.step2essen.be/corona-crisis

#blijfi nuwkot

Restaurant aan huis




