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VOORWOORD/JULI

Het is zomer! Heerlijk... Langzaamaan keert het (nieuwe) gevoel van 
vrijheid terug, maar desondanks belooft het een andere zomer te 
worden dan we gewend zijn. Waar veel mensen normaal  gesproken 
in de zomer naar het buitenland zouden trekken voor een wel-
verdiende vakantie, blijven we dit jaar veel meer in eigen land. 

En hoewel dit voor sommigen misschien voelt als een domper, 
hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Vakantie in eigen land kan 
namelijk ontzettend leuk zijn. En daarvoor hoef je niet eens naar de 
andere kant van het land te rijden, ook in je eigen omgeving valt er 
nog genoeg te ontdekken. Zoals al die bruisende ondernemers die 
je elke maand in Bruist weer vertellen over hun mooie bedrijf.

Ben je niet van plan om je vakantiedagen deze zomer te gaan 
gebruiken? Dan kun je nog steeds genieten van het mooie weer. 
Trek eropuit met een goedgevulde picknickmand en zoek een 
plekje om heerlijk te picknicken. Je zult zien dat dit je toch zomaar 
een instant vakantiegevoel bezorgt, ook al is het maar voor even.

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

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

 Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
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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VAKANTIE IN 
EIGEN LAND IS 

HELEMAAL GEEN 
GEK IDEE

ZYXWV

UTSRQPO

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMLKJIH NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

G

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

FEDCBA

Een begrijpelijke twijfel, helemaal omdat er nog 
steeds zoveel onduidelijk is. Waar mag je allemaal 
wel en niet naartoe? Welke restricties gelden er? Wat 
staat er allemaal nog te gebeuren? Een vakantie in 
eigen land is daarom helemaal niet zo’n gek idee. En 
nog ontzettend leuk ook, want er valt in Nederland 
veel meer te zien en te beleven dan de meeste 
mensen denken. Groot voordeel is daarnaast dat je 
waarschijnlijk beter op de hoogte bent van alle 
geldende maatregelen in Nederland. En mocht er 
toch nog een tweede golf komen, dan ben je in ieder 
geval zo weer thuis, mocht dat nodig zijn.

#supportyourlocals
Daarnaast speelt voor veel mensen nog een andere 
reden mee om dit jaar voor een vakantie in eigen 
land te kiezen: #supportyourlocals! Veel Nederlandse 

Gaat jouw voorkeur toch uit naar een vakantie in het buitenland? Denk dan eens aan een reisje 
naar Ibiza. Dit jaar een extra bijzondere vakantiebestemming. Op zoek naar een hotel? 

Wij kunnen je een verblijf bij Hotel Garbi Ibiza & Spa zeker aanraden.

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Maar waar je normaal gesproken 
waarschijnlijk allang een beslissing had genomen over je vakantiebestemming, 
twijfelen veel mensen dit jaar of ze überhaupt wel op vakantie gaan. En, zo ja, 

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

bedrijven hebben het zwaar als gevolg van de 
coronacrisis, dus die kunnen wel wat support 
gebruiken.

Of toch...
Ga je toch liever naar het buitenland op vakantie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Langzaamaan openen steeds 
meer landen hun grenzen voor toeristen. En na de 
afgelopen vreemde maanden klinkt een welverdiende 
vakantie onder de Spaanse, Franse of Italiaanse zon 
natuurlijk ook wel weer heel verleidelijk. Even heerlijk 
de boel de boel laten, weg uit je vertrouwde omgeving 
om jezelf weer volledig op te laden. Informeer van 
tevoren wel goed naar de ter plekke geldende 
restricties om teleurstellingen te voorkomen. Maar 
waar je ook naartoe gaat, altijd geldt: geniet! Je hebt 
vakantie, dus niks moet en niksen mag!

BRUIST/ZOMER
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Het is zomer!

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

Zonnebrandlotion SPF 30 is verrijkt met 
vitamine C en E, is vochtinbrengend, geeft 
de huid een natuurlijke glans en verfrist 

met een luxueuze tropische geur. Voor nog 
meer plezier, bescherming en een 

alohagevoel bij outdoor sporten, in de stad 
en op het strand. Prijs vanaf € 14,99.

www.hawaiiantropic.comEERLIJK EN HEERLIJK
GoPure chips neemt je mee op ontdekkingsreis naar eerlijke 

smaken, rijke texturen en unieke combinaties. Heel veel 
ingrediënten voor hun chips komen direct van het polderland, 

met vaak de klei er nog aan. GoPure staat voor eerlijk en 
heerlijk, je proeft wat erin zit. www.gopure.org

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 mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win
EXPLOSIEVE SMAAK

Dutch Dynamite is een zoute 
droplikeur met de explosieve smaak 
van dubbelzoute salmiak. Je drinkt 

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

het kleine fl esje of uitgeschonken uit 
de grote fl es in een shotglaasje. 

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

www.dutchdynamite.com
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Het is zomer!

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

LEZERSACTIE

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

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

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

PROEF DE FILOSOFIE
Proef de bekende Pinkyrose-smaken 
Spiced Lemon & Rose en Floral Ginger 
& Orange. Pinkyrose is niet begonnen 
met een merk, maar met een fi losofi e; 
om unieke gastronomische smaken 
toe te voegen aan het frisdrankschap. 
Drink Pinkyrose direct gekoeld uit het 
blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

MEER DAN EEN TRAKTATIE
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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

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.

Megastore in 
Roosendaal

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

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.

Megastore in 
Roosendaal

5.000 m² inspiratie
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DITJES/DATJES

 Juli-kinderen zijn vaak gezegend met een goed gevoel  
  voor humor en zijn daardoor de zonnetjes in huis.
   Ongeveer 20 graden is de beste temperatuur om   
  de buitenkant van je huis te schilderen.
 Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
   6 juli is het weer zover: het is Comic Sans-dag.
     Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
   Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
 De tweede helft van de maand juli behoort tot de 
   hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
      en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil     
  Armstrong zijn beroemde eerste stap op de maan zette.

ZYXWV
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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
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Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE MOGELIJKHEDEN EN BEL
 06-10737941

Het WOW effect
Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 

een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de
 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

Het creatieve brein achter Artiventz.
In 2012 kwam ze voor het eerst in 
contact met de ballonindustrie. Ze 

werkte mee aan een groot project in 
Barcelona. Direct was ze verkocht 

door de impact die ballonnen hebben 
op mensen. De vrolijkheid en instant 

happiness, iedereen had een glimlach 
op zijn gezicht. Met deze inspiratie is ze 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen 

van Artiventz op 19-jarige leeftijd.
 

Nu is Denise een bekend gezicht binnen 
haar branche en wereldwijd actief als 

ballonartiest en -designer. Ze werkt mee 
aan grootschalige kunstprojecten en 

geeft les aan mede ballonprofessionals.
 

Haar missie: mensen verwonderen 
met haar ballonnenkunst, creatieve 

concepten ontwikkelen om evenementen 
en feesten memorabel te maken en 

geïnspireerd worden.

Den an De
Founder & Creative Director

  De ballon is namelijk veel meer 
dan alleen een decoratiemiddel, 
het is een communicatiemiddel.

Artiventz is opgericht in mei 2013.
Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 
 
Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 
Met onze kennis en 
ervaring kunnen we 
bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.
 
 Event Styling 
  Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 
niveau met verwondering, kleur en een 
onverslaanbare esthetiek die alleen 
ballonnen kunnen brengen. Wij brengen 
jou en je gasten in de stemming met 
levendige arrangementen, die volledig 
naar jouw smaak en budget kunnen 
worden aangepast.  Voor ieder thema 
en iedere sfeer is er een passende 

ballondecoratie. Wij denken met je 
mee en gebruiken onze kennis om de 
ballon zo goed mogelijk in te zetten 
voor jouw evenement en de gewenste 
look te bereiken.
  
 Bijzonder ballonentertainment
  Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 
ballonnen tot leven! 

De hype van dit moment: 
ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel
plezier, geweldige foto’s/video’s en een 
onvergetelijke ontmoeting voor je gasten.
 

Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 

Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 

bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.

Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 

Bijzonder ballonentertainment
  Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 

ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel

Berkenheuveldreef 11, Vught, Nederland   |  +31 (0)6 10737941  |  info@artiventz.nl  |  www.artiventz.nl
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WE BOOST BRANDS

info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

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

* Online leadgeneratie

 * Online strategie

* Bovenaan Google komen

* Social media

* Website design en beheer

* Mailcampagnes

ONZE DIENSTEN:

Alle klanten gaan perfect geknipt en 
geschoren én tevreden weer naar huis.

Probeer ook eens onze eigen productenlijn:
Johnny Be Good, Shine Wax, 

Butter Clay en Pomade op waterbasis.

Alle klanten gaan perfect geknipt en Alle klanten gaan perfect geknipt en 

BEST
BARBER

IN TOWN

John's Barbershop - 06 15149589
Korona 11, Sint Willebrord - www.johnsbarbershop.nl

GOLD WAX

NIEUW

Openingstijden:
Woensdag t/m zaterdag 11:00 - 16:00 uur. 
Ook privé en/of op afspraak mogelijk 
van 9.00 - 10.00 en 10:00 - 11:00 uur. 
Graag telefonisch reserveren! 

ZOMERSE DAMESKLEDING maat 42 t/m 54

Markt 88, Roosendaal  |  06-46290117
/ByDebsterNL /By.Debster

Eerlijk is heerlijk  |  Molenstraat 23, Roosendaal. 
Meer info: 0165-329431  |  www.eerlijkisheerlijk.net  | info@eerlijkisheerlijk.net  |  loveeerlijkisheerlijk

Eerlijk is Heerlijk
mag haar gasten weer ontvangen!

Lieve gasten, 

Gelukkig mag ook mijn Eerlijk is Heerlijk weer 
gasten ontvangen. U kunt gezellig komen lunchen 
of  ko� ie/thee met zelfgemaakt gebak komen 
nuttigen. 

Mijn Eerlijk is Heerlijk is ingericht volgens de 
richtlijnen van het RIVM.

U kunt reserveren via :
Telefoonnummer: 0165-329431
Email: info@eerlijkisheerlijk.net 
Facebook: via PB

Ik hoop u weer te ontvangen, gezellig binnen of 
op mijn vergrote terras.

Heel veel liefs,
Annemarie Bergmans-Taheij 
Eerlijk is Heerlijk
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BONUSKIND
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend 
wakker met het gevoel dat haar moeder Jet 
iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen 
en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten 
liggen. In de vierentwintig uur die volgen 
ontvangt Lies geen enkel teken van leven. 
Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura 
schakelen de politie in. Ze geloven dat het 
te maken heeft met de mentale toestand 
van Jet; ze zou de scheiding nooit te boven 
zijn gekomen en heeft daarom besloten te 
verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker 
dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op 
onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.
BONUSKIND van Saskia Noort is vanaf 
2 juli verkrijgbaar.

Het Ragazze Quartet, de artistiek 
leider van het festival, heeft lang 
nagedacht of en, zo ja, hoe 
September Me in de huidige 
situatie moest doorgaan. 
Uiteindelijk is de knoop doorgehakt. 
Van 18 t/m 20 september wordt 
Flint Amersfoort omgetoverd tot een 
weelderige en muzikale festivaltuin 
waar je op een veilige manier – op 
anderhalve meter – kunt genieten 
van livemuziek. Daarvoor heeft het 
kwartet wederom een vernieuwend 
en avontuurlijk programma 
samengesteld van hoge kwaliteit. 
Het thema is In de Geheime Tuin. 
Met de September Me Pas, die je 
kunt bestellen via www.september-
me.nl/tickets, heb je recht op vier 
vrijkaarten naar keuze.
18 t/m 20 september, Amersfoort 
www.september-me.nl

D AGJE UIT
SEPTEMBER 
ME 2020

Het normaal gesproken zo saaie kustplaatsje 
Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet 
door de komst van de zwaardvechtende en 
rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. 
De elfjarige Michiel sluit vriendschap met 
de stoere piratenjongen Billy, maar hij dreigt 
zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer 
aartsvijand Knokige Krelis plotseling opduikt. 
Samen met hun buurmeisje Elizabeth 
gaan de jongens de strijd aan tegen de 
gevaarlijkste piraat op zee...
DE PIRATEN VAN HIERNAAST is vanaf 
donderdag 2 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE PIRATEN VAN 
HIERNAAST
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‘De Occifl ex slaat een brug tussen de kennis van anatomie 
en manuele therapie met de state-of-the-art van digitale 
besturingstechnieken’, valt op de site van NEKZ te lezen. “En dat 
is ook precies wat het concept doet”, vertelt André Wapenaar. 
“De manuele bewegingen die ik inbreng worden door de Occifl ex 
in een vertraagd tempo nagebootst. Daarmee is de Occifl ex een 
verlengstuk van mijn handen.”

06 576 981 74
Vijfhuizenberg 151 Roosendaal

www.nekz.nl
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Heb jij net als vele andere mensen ook last van nek- 
en/of hoofdpijnklachten? Ermee rond blijven lopen 
hoeft niet!  Bij NEKZ helpen ze je graag van deze 
klachten af door middel van de Occiflex.

Effectief
Groot voordeel van deze vertraagde beweging is dat het spier- 
en bindweefsel van de nek zich hierdoor langzaam weer op 
lengte laat brengen, zonder weerstand en zonder pijn, met 
vaak een blijvend of op zijn minst langdurig effect. “Uit een 
pilot-onderzoek is zelfs gebleken dat na de eerste behandeling 
gemiddeld al een verbetering van dertig procent waarneembaar 
is van de rotatie bovenin de nek. Een behandeling met de 
Occifl ex kost weliswaar iets meer dan gewone manuele 
therapie, omdat het niet geheel vergoed wordt, maar 
resultaat is over het algemeen sneller merkbaar.’’ Een 
(vervolg)behandeling door een gecertifi ceerd manueel 
therapeut, huiswerkoefeningen en bewegingsadvies 
kost € 59,80. 

(50-70% vergoeding uit aanvullende verzekering mogelijk.)

Dé specialist
Als één van de kartrekkers in 
Nederland op het gebied van 
de Occifl ex (die is ontwikkeld 
door dr. Yaron River, een 
vooraanstaand neuroloog 
uit Israël) durft André zich 
met recht dé specialist van 
Nederland te noemen. “Ik werk 
al 35 jaar als fysiotherapeut en 
manueel therapeut waarvan de 
laatste vier jaar met de Occifl ex, 
gekoppeld aan mijn eigen 
NEKZ-concept. Inmiddels 
zijn er wel meer mensen in 
Nederland die met de Occifl ex 
werken, waarvan een deel door 
mij is opgeleid, maar die zitten 
voornamelijk nog in de testfase. 
Wil je dus echt snel een goed 
resultaat, informeer dan zeker 
eens naar de mogelijkheden. De 
kans is groot dat ik ook jou van 
je nek- en/of hoofdpijnklachten 
af kan helpen!”

André Wapenaar
IN 2020 

KOSTELOOS 
EN VRIJBLIJVEND 
ONDERZOEK EN 

ADVIES
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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 ervan op aan dat 
hoge kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken 
als vanzelfsprekend zijn.

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

UW ALLROUND SCHILDER 
VOOR BINNEN & BUITEN



COLUMN/MAJESTA

Belder 26, Roosendaal  |  0165 - 567 168 
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl

Cipresberg 116, Roosendaal  |  (0031) 165-538069  |  (0031) 6-17320636
www.dezoetelach.nl  |  www.facebook.com/dezoetelach

Ingrid Kieft maakt hand-
gemaakte en gepersonaliseerde 

taarten en gebak. Zo kan 
iedereen de taart vinden die het 

beste bij hem of haar past.
Alle wensen kunnen besproken 

worden en indien mogelijk 
passend worden gemaakt in 

het ontwerp. Ook kan men zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke taart 
men graag zou willen hebben.

Neem contact op met Ingrid, 
bespreek jouw wensen met 
haar en zij gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Iets te vieren?

Unieke
taarten

geheel naar 
jouw wens

voorbeelden meenemen om 
duidelijk te maken welke taart 
men graag zou willen hebben.

Neem contact op met Ingrid, 
bespreek jouw wensen met 
haar en zij gaat aan de slag 
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl

ZYXWV
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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Frida’s Massage & Healing praktijk 
06 2707 5534  |  Cinnaberdijk 88, Roosendaal

 Frida's healing/massage praktijk
    ontspanning
RUST

&

Klachten zoals spanningen, moeheid, hoofdpijn en spierpijn 
zijn allemaal signalen dat je behoefte hebt aan ontspanning. 
Je lichaam laten masseren kan een weldaad zijn voor lichaam & geest: 
pure luxe of noodzakelijk voor het functioneren van het lichaam. 
Maak een afspraak met Frida voor een ontspanningsmassage!

GLASBEWASSING

REINIGEN

BOUWSCHOON 
OPLEVEREN

SCHOONMAAKSERVICE & 
VLOERENONDERHOUD

Uw ramen op alle hoogtes, binnen en buiten schoongemaakt.

Trespa, kunststof, houtwerk, zonnepanelen & meer.

Een schoon kantoor en een schone woning zijn 
van cruciaal belang voor een goede gezondheid.

Grondig reinigen is wat we doen, 
want schoonhouden is onze passie.

HGS Dienstverlening  |  Eigenaar: Nico de Hoog
Kwekerssingel 10 Oudenbosch  |  06-83341897  |  www.hgsdienstverlening.nl

GLASBEWASSING & SCHOONMAAK

“Een schone omgeving is uw profi jt 
en onze specialiteit!”

Ram 21-03/20-04
Juli wordt een van de meest positieve 
maanden dit jaar voor Ram. Je zult het 
goed doen in alles wat je aanraakt.

Stier 21-04/20-05
Stier zal in staat zijn om doelen te 
bereiken en het vertrouwen ook 
overdragen op het gebied van liefde. 

Tweelingen 21-05/20-06
Alle gevoelens in jezelf willen naar 
boven komen. Of je nu verdriet, woede 
of teleurstelling voelt, laat het gebeuren.

Kreeft 21-06/22-07
De Kreeft is deze maand scherpzinnig 
en empathisch. Jouw onzekerheid kan 
een gevoel van onbehagen geven, dus 
probeer dicht bij je familie te blijven. 

Leeuw 23-07/22-08
Pas op voor buitensporige uitgaven. 
We raden je aan om een   fi nanciële 
reserve te creëren.

Maagd 23-08/22-09
De laatste dagen van juli brengen een 
onverwacht aanbod. Ga deze nieuwe 
uitdaging aan, ondanks je angst.

Weegschaal 23-09/22-10
Juli brengt je veel energie, die je veelal 
inzet bij verscheidene sociale 
gelegenheden. 

Schorpioen 23-10/22-11
Hoe zit het met het nadenken over het 
project dat al een tijdje door je hoofd 
loopt? Schorpioen moet weten dat met 
genoeg wil alles mogelijk is. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je niet tevreden bent met je werk,
is het niet logisch om daar te blijven, 
ongeacht het geld dat je verdient. 

Steenbok 22-12/20-01
Elke Steenbok zal erg genieten van juli 
als hij focust op sport en in de natuur 
zijn, want je hebt veel energie.

Waterman 21-01/19-02
Het is zomer en dus kan de Waterman 
op een welverdiende vakantie. Alle 
problemen worden opgelost en je kan 
van je rust genieten. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je nadenkt over vakantie kies dan 
geen gevaarlijke locaties, maar ga naar 
een plek die je kent.

HOROSCOOP

Geniet in juli van de lange dagen

De Kreeft is deze maand scherpzinnig 
en empathisch. Jouw onzekerheid kan 
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Ayurveda
massage op 
het volledige 
lichaam
De leer is gebaseerd
op de vijf elementen, 
ether, lucht, vuur, water 
en aarde, die zich niet alleen 
in de natuur om ons heen, maar 
ook in ons lichaam bevinden.

Ayurveda is een eeuwenoude 
holistische gezondheidsleer 
met haar oorsprong in India. 
Holistisch wil zeggen: de 
benadering van het lichaam 
op zowel fysiek, geestelijk als 
emotioneel vlak.

Ayurveda massage berust 
op kennis van de marmapunten. 
Dat zijn knooppunten waar 
aders, slagaders, pezen, botten 
en gewrichten bij elkaar komen. 
In het lichaam bevinden zich 
duizenden marmapunten 
waarvan ik er tijdens de 
Ayurveda massage 43
behandel. De massage 
werkt op de bloedsomloop, 
het zenuwstelsel en het 
lymfestelsel. De warme olie 
werkt diepgaand, ontspannend 
en met veel gevoel op ons 
grootste orgaan, namelijk de huid.

Massage op afspraak, bel 0032 494376336

Nieuw
in Essen

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.

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

Een
mondkapje

is genoeg zeiden ze, 
maar de rest had wél 

kleding aan...

Zomer:
tijd om iemand
uit zijn tent

te lokken
Roberto Bikes & Scooters

Valpoort 60, Etten-Leur

+31 (0)76 73 70 179

Roberto Bikes Testcenter

Neerloopweg 13, Breda

+31 (0)76 73 70 034

Roberto Fietsen aan De Mark

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 78 50 180

Op zoek naar een betaalbare fi etsenwinkel / specialist in de 
omgeving van Breda met een ruim assortiment en kennis? 

Roberto Bikes is uw adres voor elektrische fi etsen, e-bikes & 
e-scooters. Gevestigd in Etten-Leur, Breda en Ulvenhout.

THE BEST E-BIKES AND 
E-SCOOTERS IN TOWN!

www.robertobikes.nl
33



RECEPT/VAN DE MAKERS

Schep 2 barlepels rietsuiker in een longdrinkglas. Voeg 3 à 4 limoenpartjes en 
vervolgens 2 aardbeien toe en stamp alles goed met een muddler (een 
limonadestamper). Voeg 40 ml rum toe en vul het glas met (crushed) ice. 
Roer goed om alle smaken te mengen. Vul het glas af met bruiswater en 
garneer met munt en aardbei.

INGREDIËNTEN
witte rum

crushed ice
bruiswater 

munt 

MOJITO 1 PERSOON - 5 MINUTEN

NACHO’S 4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Carly, Medewerker Traffi c bij Bruist
De zomer is in het land, tijd voor heerlijke cocktails met nacho’s! Hoe leuk is het om de 
sfeer van het terras in je eigen achtertuin te creëren met deze heerlijke frisse strawberry 
mojito met nacho’s, waar je geen genoeg van kunt krijgen. Speel met de ingrediënten 
om het naar je eigen smaak te maken. Ook te maken als strawberry no-jito!
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten.

rietsuiker 
limoen

aardbeien 

300 gram gehakt 
sjalotje

knofl ook
salsa dipsaus
peper en zout

INGREDIËNTEN
  nacho’s

(rode) paprika 
maïs 

crème fraîche 
geraspte kaas

mozzarella

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rul het gehakt en voeg hier 
vervolgens de gesnipperde sjalot, knofl ook en salsa dipsaus aan toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Vul de bodem van de ovenschaal met 
nacho's en schep daar een laag met het gehaktmengsel, paprika, maïs, 
crème fraîche, geraspte kaas en mozzarella bovenop. Voeg nog een laag 
nacho's toe en vervolgens nog een laag met de rest van de ingrediënten. 
Verwarm de nacho’s circa 15-20 minuten in de voorverwarmde oven. 

met nacho’s
Strawberry mojito
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PUZZELPAGINA

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 zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.

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

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

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

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

g j a v o n t u u r s 

rugzak
van Gaastra,

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen, 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk, 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke 
klant in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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Op zoek naar een nieuw kantoor op een toplocatie? 
Twijfel niet en kies voor Frame21 Roosendaal!

 Gelegen tussen Antwerpen & Rotterdam en op 20 minuten van de Belgische grens

Inclusief: Flexibiliteit in termijn (mogelijk vanaf 1 maand huur) – Design 
meubilair – Receptiediensten – Gratis internet & parking – Toegang tot alle 

gemeenschappelijke delen & Club Lounge – Bistro The Belgian

Full service kantoor al vanaf €575,00 per maand

Space
that works

for you!

Rietschotten 1/Bus 400 — 4751 XN Oud Gastel (Roosendaal) | balie@frame21.nl
+31 (0) 165 763 000  |  www.frame21.eu
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