BERGEN OP ZOOM

Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

HALSTEREN
HOOGERHEIDE

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.BERGENOPZOOMBRUIST.NL

Megastore in
Roosendaal
5.000 m² inspiratie

Tegels

Badkamers
Alle stijlen badkamers

Complete collectie tegels

voor ieder budget

van de hoogste kwaliteit

Vanaf

Vanaf

€ 1.799,-

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.

€ 9,95 m²

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

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook/BergenopZoomBruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl

of bel Catharina Coenrades, 06-46863834 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Bergen op
Zoom 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.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

ROOSENDAAL

HALSTEREN

HOOGERHEIDE

Inhoud

BELGISCHE
GRENSSTREEK

KAPELLEN
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BERGEN OP ZOOM

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

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.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
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Riant chalet van 72 m2.
Grote woonkamer met luxe open keuken.
Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
Separaat tweede toilet.
Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een
derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
Vloerverwarming en centrale verwarming.
De gehele woning is voorzien van een mooie houten
vloer.
Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
Openslaande deuren naar overdekt terras.
Tuin rondom.
Schuurtje op eigen terrein.
Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven.

Omgeving erg geschikt om te
wandelen of te fietsen.
Brasserie aanwezig.
Voorzien van een verwarmd
buitenzwembad.
Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan
via het park of zelfstandig.

Luxe en riant chalet te koop

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant,
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau

Interesse en/of vragen? Check www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-12b-481-koekoeklaan-12

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
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SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
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r
e
m
o
z
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n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.

F

G

A

B

C

D

E

H

I

J

K

L M N

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Van uw

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van rug- en/of nekklachten. Een groot deel
van deze groep zelfs met herhaling. Soms gaan de klachten vanzelf over en soms worden de klachten
langdurig met de nodige beperkingen in het dagelijks functioneren of het niet meer kunnen werken.
Wat is Inspirante

Wat biedt Inspirante ten aanzien van rug- en nekklachten

Wij zijn Inspirante, het gezonde alternatief en
sinds kort gevestigd aan de Louis Porquinlaan
te Bergen op Zoom, met een spreekuurlocatie
in Hoogerheide. Een multidisciplinaire
praktijk, bestaande uit fysiotherapie,
psychosomatische fysiotherapie, diëtiek,
psychotherapie en medische fitness. Met
een zekere trots kunnen wij u melden dat
Inspirante als enige in de Zuidwesthoek met
het David Spine Rug concept (DSC) werkt
en per 1 november aanstaande ook met het
speciale David Cervicaal trainingsapparaat
(interessant bij nekklachten, whiplash e.d.).

Een unieke en wetenschappelijk verantwoorde aanpak van een groot deel
van de rug- en nekklachten. Het DSC en Cervicaal trainingsapparaat
werken op basis van Klinimetrie. Onze aanpak bestaat uit een uitvoerige
nulmeting waarbij de inhoud afhankelijk is van de door de cliënt en de
verwijzer geschetste problematiek. Deze is al of niet multidisciplinair en
wordt naast de therapie en training altijd opgevolgd met uitvoerige
tussentijdse metingen en aan het eind van de therapie een 1 meting om zo
evidenced based mogelijk te werken. De cliënt en de verwijzer worden
uitvoerig geïnformeerd over de resultaten van deze metingen. In de
metingen binnen het David Concept worden de resultaten van de training
digitaal geregistreerd. Meetresultaten bestaan onder andere uit spierkracht,
mobiliteit, pijnbeleving en dergelijke. Het trainingsprogramma wordt aan de
hand hiervan telkens bijgesteld. Uitgangspunt van het David Concept is:

14

BRUISENDE/ZAKEN
creëer eerst een goed fundament,
onder andere qua spieren en
spierkracht, en ga vervolgens
gecombineerd aan de slag met
functionele training, bestaande
uit coördinatie, stabiliteit en de
ervaring/beleving van pijn en
prikkels in de rug/nek/spieren
en dergelijke. Daarnaast kunnen
vanuit de multidisciplinaire
aanpak ook nog andere metingen
worden aangeboden, zoals
copingstijlen, stresshantering,
aanleren van gedrag- en
belevingsvarianten en cognitieve
capaciteiten.

“WIJ BIEDEN
EEN TOTAALAANPAK”

Geen wachtlijsten
Bovendien hebben wij geen
wachtlijsten, vandaag gebeld is
direct geholpen. De kosten
worden veelal vergoed (geheel of
gedeeltelijk) door de ziektekostenverzekeraar. En mocht u zelf
moeten betalen, dan zijn de
kosten bijzonder schappelijk.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

15

COLUMN/DAMIBELLE

DITJES/DATJES

Speciale aandacht voor de huid
Wat hebben we een
hete maar heerlijke
zomer achter de rug, en
misschien komt er nog
wel een Indian Summer
achteraan. Reden te
meer om in de salon
aan de slag te gaan met
de Hyaluronbehandeling, deze heeft
speciale aandacht voor
het zo belangrijke vocht
in de huid.

Deze speciale After Summer Treatment bevat
niet alleen de Hyaluron-behandeling, maar geeft
ook speciale aandacht aan het decolleté en
heeft een heerlijke extra oogmassage met
massage kogeltjes.
Deze behandeling optimaliseert niet alleen het
vochtgehalte binnen de huid, maar zal haar ook
doen stralen. Tevens vervagen fijne lijntjes en
krijgt het decolleté de aandacht die het
verdient.
Na de behandeling krijgt u een goodie bag mee
naar huis met mooie vochtherstellende
producten (t.w.v. 50 euro), zodat u thuis heerlijk
door kunt gaan met het hydrateren van de huid.
Voor het maken van een afspraak of meer
informatie mag u mij bellen of mailen:

Damibelle
schoonheidssalon

&

nagelstyliste

06-53593380
damibelle@ziggo.nl
Lieve groetjes,

Anna-Marie

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
Damibelleseptember zijn geboren wegen meestal minder
dan
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
DamibelleGeboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.
nagelstyliste

schoonheidssalon

Damibelle
schoonheidssalon

&

nagelstyliste

Eigenaar: Anna-Marie van Elteren | Eenlandsweg 17, Halsteren | 06-53593380
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Het Slimdiet concept
werkt

Anrieta Luijks

echt

Probeer het eendaagse
proefpakket voor
€ 9,99. Hierin zitten vier
producten van Slimdiet: een
heerlijke chocoladedrank,
een toetje, een frisse
smoothiedrank en een proteïnereep. Genoeg om te proeven of
Slimdiet bij je in de smaak valt.

Bel nu voor een
GRATIS
intakegesprek!

06-24718103

Is dit iets voor jou? Geef mij een belletje of Whatsappje, dan leg ik het proefpakket
voor je klaar samen met een informatiepakket. Je mag natuurlijk ook direct een
afspraak maken voor het intakegesprek.

PerfectPower | Bruinevisstraat 32, Bergen op Zoom | 06-24718103 | www.perfectpower.nl

Open buffet

DE BLOEMENSTAL
Het exclusieve in ons werk is niet alleen te
vinden in de sfeer van onze winkel, maar vooral
in de keuze van onze bloemen en planten.

Maak kennis met de rijke smaken van de Syrische keuken.
Laat ons open buffet u betoveren door de heerlijke oosterse smaken.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag
Onbeperkt eten en drinken voor € 14,95 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar € 9,95
1000 en 1 Nacht | Kremerstraat 30 Bergen op Zoom
0164-314576 | bozduizendeneennacht@gmail.com
www.facebook.com/duizendeneennachtboz

WIJ LEVEREN AL
UW
BLOEMABONNEM
ENTEN
OP MAAT!

Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

M i c h a e l Pi l a r c z

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

Foto Ralf Czogallik
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Pvc van uitstekende kwaliteit
Pvc vloeren zijn sterk, slijtvast en duurzaam. Wilt u een pvc-vloer
laten leggen in uw woning of bedrijfspand? Dan bent u aan het juiste
adres bij de Parket en Laminaatwinkel. Wij verkopen verschillende
soorten hoogwaardige pvc. Schaft u een pvc-vloer aan bij de Parket
en Laminaatwinkel, dan weet u zeker dat u een goede investering
doet waar u nog vele jaren plezier van heeft. Al onze pvc-vloeren zijn
namelijk van uitstekende kwaliteit.
Verschillende soorten PVC-vloeren
In onze showroom in Bergen op Zoom kunt u verschillende soorten pvc-vloeren
bewonderen. Ten eerste kunt u bij ons de Isocore pvc vloer aanschaffen. Deze
pvc-vloer met kliksysteem is 6,5 millimeter dik en bestaat uit een pvc-toplaag en
een Isocore onderlaag. Deze vloer is geluidsarm. Ten tweede verkopen wij de
pvc-combiplank. Deze pvc-vloer met kliksysteem is 10 millimeter dik en bestaat
uit een pvc-toplaag, een HDF tussenlaag en een onderlaag in kurk.

pvcvloeren
laminaat
houten
vloeren

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

Poes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat
had haar in de stal geboren laten worden.
Een week later lag moederpoes dood langs de
weg. Kleine rode Poes heb ik met een flesje
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen,
hing in de gordijnen, klom in de bank.

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek,
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.
21

Belder 26, Roosendaal | 0165 - 567 168
info@dierencrematorium-roosendaal.nl
www.dierencrematorium-roosendaal.nl
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hotstone
massage
Voor de allermooiste
bruidskapsels én make-up

Hotstone kruidenstempel
voetreflex hoofdmassage
Maak tijd voor ontspanning en boek een
heerlijke massage met etherische oliën

Kapsalon Ch wisa
Make-up & de beste kapsels voor dames en heren
De Wilg 48, Hoogerheide | 06 31566798
chawisa.k48@live.nl

FILMPJE KIJKEN

Paulusberg 24
Bergen op Zoom
06-10483620

OPEN
MONUMENTENDAG
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Resultaat door
eigen kracht

Problemen
op je werk?
Laten we
het samen
oplossen.

Mijn naam is Nancy Adamo en sinds augustus 2019 ben ik de trotse eigenaresse van dames- en
herenkapsalon Kniptique47. Drie dagen per week sta ik hier met heel veel plezier.

Een verwenmoment

voor jezelf
Ik vind het ontzettend belangrijk dat de sfeer relaxed
en ongedwongen is. Het is toch een verwenmoment.
Aandacht voor de klant heeft dan ook een hoge
prioriteit. Alles aan mijn vak is leuk, maar als je
me vraagt wat ik het liefst doe, dan is dat toch wel
kleuren. Het creatieve proces dat daarbij komt kijken
blijft toch altijd heel spannend.

Isabelle Hulsman | Mediation, Coaching en Advies
Westerland 30, Bergen op Zoom
06-29077511 | info@hulsmanmediation.nl
www.hulsmanmediation.nl

Ook op social media zijn we actief, op Facebook en
Instagram. Tot ziens in mijn kapsalon.

Niet meer de deur uit
voor een nieuwe beha!

Ben je geïnteresseerd, neem
dan snel contact op!
EEN MOOIE RO

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

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

• ondergoed • beha's
• pantyslips
• corsetten

ODTINT, OPVA

Maak vrijblijvend een afspraak,
zodat u thuis uw keuze kunt maken.
0164 68 77 99 of 06 53 26 69 44

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

LLEND PAARS,
WARM BRUIN,
OF TOCH EEN
KNIPOOG NAAR
DE ZOMER

Kniptique47
Kladseweg 47, Lepelstraat
0621344261

PINNEN
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MET EEN MOOI

E BALAYAGE

De kapsalon is geopend op
dinsdag van 10.00 tot 20.00 uur
woensdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Welkom bij René en Diana Rens
Wij staan voor u klaar voor al uw feesten en BBQ's.
Ook voor de kofﬁetafels en spelletjesmiddagen/avonden.
U kunt de zaal ook apart gebruiken voor vergaderingen
en demonstraties.
NIEUW is ons hapjesbuffet. Kijk voor meer informatie
op www.cafezaaltivoli.nl

Dorpsstraat 84, Halsteren
0164-683913
www.cafezaaltivoli.nl

Iedere maand ee
n
muziekavond met
verschillende
artiesten.

voor stoere industriële

interieur items
voor het repareren en vermaken

van uw kleding

Ook voor
bruidsmode
herenkostuums
wiegjes aankleden
Neem een kijkje op www.watch-yourstyle.nl
Watch Your Style
Watchyourstylee
06-14362031 | info@watch-yourstyle.nl | www.watch-yourstyle.nl

ke
Met unie
haal- en
rvice
brengse

Mary Willigers
06-34339984
deherstelknoop@kpnmail.nl
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BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Fysieke klachten door thuiswerken?

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.
BERGEN OP ZOOM
1001 en 1 nacht Bergen op Zoom
Brasserie de Berk
Braincare/Mindhelp
Cine-Service Bioscoop
Elle's Elegant Earrings
Gezond op Maat
Het Visgilde Oosterschelde
Tebbens Modehuis
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
LunaNova

HALSTEREN
Damibelle
Hotel café De Ram
Cafe zaal Tivoli
Salon De Engel
1633 Eten & Drinken
Elma Lifestyle Coaching
HOOGERHEIDE
Restaurant Het Portret
De Herstelknoop
Natuurgeneeskunde Plus
De Tijd van Toen
Vissers Petfood
Watch Your Style

Doe de gratis online werkplekcheck!

HUIJBERGEN
Kado- en Borduurshop Bodusha

OOK OP JOUW LOCATIE?

LEPELSTRAAT
Beauty by Ivanka
Kniptique47
Gezondzittendwerken.nl

Heb je een locatie met een balie, wachtruimte 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.

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

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

Angst, een emotie,
nuttig bij gevaar

September

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

O’vita | Health – Spa – Anti aging
Grondmolen 11 | 4661 TT Halsteren
0164 - 244 246 | www.o-vita.nl

PUUR
JIJ!

Soms hebben we angst zonder écht gevaar,
zoals ik vorige week. Ik werd gebeld door een
programmamaakster. Ze starten een nieuw
programma, of ik daaraan mee wil werken...

vroege vogels

Alarmbellen... Geen brand, maar toch willen

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.

wegrennen. Wat als... angst. Ik kan

Volg#STAYSAFE
ons op social
media @NederlandBruist
en @BelgieBruist
#KEEPDISTANCE
#ANDERHALVEMETER

camera, in plaats van ervoor. Niet in

lekker lullen, maar om dat nou op tv te
gaan doen. Ik kijk mee vanachter de
beeld, maar wel gezien! RTL bedankt!

BRUIST

Neem eens
contact met me
op voor een
persoonlijke
kennismaking!

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

In tijden van
verandering,houd
het hoofd koel
en je hart warm

Voor jouw
gemak alles
onder één dak!

NED

BELGIE

Meet
the New
You

Samen bieden wij jou alles
op het gebied van
direct en blijvend vet verliezen,
huidverbetering & anti-aging.

im-POSSIBLE Coaching Jolanda
0031 - (0)648267375
www.im-POSSIBLE.be

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Gezond Gewicht

Grondmolen 11 | 4661 TT Halsteren
06 - 22201520 | gezondgewicht.net
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Welkom bij 1633 eten en drinken!
In het oude raadhuis van Halsteren, met de mooie Sint-Martinuskerk op de
achtergrond, kunt u genieten van een lekker drankje en/of hapje aan de bar.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw feestje, vergadering, cursus of trouwen.
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Wij zijn alle dagen van de week,
behalve dinsdag, geopend om u te ontvangen.

Dorpsstraat 22, Halsteren | 0164-652775 | www.1633.nl

OPVALLEN?

IN BRUIST
JUIST ADVERTEER
Bel 076-7115340
NU! of mail naar
nl@nederlandbruist.nl

Als je haar maar goed zit...
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.”
Kapper Jaap
Bosstraat 8, Bergen op Zoom
0164-246917 / 06-53162714

De scholen zijn weer begonnen! De kinderen mogen weer naar school.
Hooggevoelig
Maar zit je kind niet lekker in zijn vel? Klaagt hij over hoofdpijn, buikpijn of slaapt hij slecht?
Wacht niet te lang met hulp inschakelen.
Met ons totaalconcept gaat jouw kind van briesen naar bruisen.

Van briesen naar bruisen! Zonder medicijnen.
Hooggevoelig

Concentratieproblemen

Concentratie problemen
Concentratieproblemen

Beelddenken
Problemen met
informatieverwerking

Hooggevoelig
Hooggevoelig

Heeft je kind moeite zich te
concentreren? Misschien heeft het de
diagnose ADHD of ADD gekregen.
Ook kinderen met autisme, angsten,
depressies en een burn-out kunnen
Beelddenken
we weer
laten bruisen.

Je weet dat je kind niet dom is, toch
wil het maar niet lukken op school en
dat frustreert enorm. Het kan zijn dat
je kind informatie op een andere manier
verwerkt. Met relatief simpele
technieken kunnen we jouw kind
weer laten bruisen.

Het hebben van een hooggevoelig kind
lijkt lastig. Ze zijn eerder moe, ziek of
boos, kunnen niet tegen drukte,
hebben onbegrijpelijke uitbarstingen of
zijn in zichzelf gekeerd. Wij leren jullie
hiermee omgaan en laten jouw kind
Concentratieproblemen
weer bruisen.

www.brain-care.nl
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
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Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
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2
9

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.bergenopzoombruist.nl
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toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
de oplossing in op onze site: www.bergenopzoombruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

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.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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Nieuw bij Sven & Sophie
OOK
KLEURRIJK
AG
VOOR DE D
?
KOMEN
bij:
Dat kan nu

Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven&Sophie beseffen wij dat als geen ander.
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken.

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15

www.svensophie.com

