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Vier de liefde
op Valentijnsdag

Karin Bloemen

‘De mafste en leukste dingen
gebeuren in het theater’

FEBRUARI 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.ROOSENDAALBRUIST.NL

Kasten exact op uw maat!

Een kast
kun je overal
kopen...
45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!
www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

Haalt alles uit de kast... sinds 1975!

Megashowroom
in Roosendaal
5.000 m² inspiratie

Online staan
we voor u klaar
Altijd veilig en snel thuisbezorgd

www.maxaro.nl
Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms
aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers

Tegels

Alle stijlen badkamers
voor ieder budget

Complete collectie tegels
van de hoogste kwaliteit

Bekijk de actuele openingstijden en bereikbaarheid op onze website.

voor jezelf
COLOFON

8

En hoe kun je dat nu beter doen dan door af en toe een
heerlijk momentje van rust voor jezelf te pakken
en je te laten masseren?

16

UITGEVER Nederland
B.V.
“InBruist
mijn massagesalon
bied ik zowel ontspannende
Beneluxweg 45,massages
4904 SJ als
Oosterhout
massages om klachten te bestrijden. Altijd
T 076-7115340 met
| nl@nederlandbruist.nl
de traditionele Indonesische massagetechnieken als
www.nederlandbruist.nl
uitgangspunt.
nederlandbruist
Klanten kunnen bij mij niet alleen terecht voor een

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
traditionele Indonesische massage, maar ook voor scrubben,
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
cupping, aromatherapie, reflectie en gezichtsmassages.
VORMGEVING Nederland
Bruist – Ramon Heeren
Groot voordeel hiervan is dat ik bij de meest uiteenlopende
THEMATEKSTEN Nederland
Bruist
klachten
hulp kan bieden.
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland
Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
Stress, reuma, zenuwknopen, artrose of andere klachten?
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

win

Loop er dan zeker niet te lang mee rond,

Like ons op Facebook.com/roosendaalbruist
maar maak gewoon eens een afspraak!”
Mila Tolenaars-Gabe

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

Bruisende lezer,
Februari: de maand waarin we massaal de liefde
vieren. Hopelijk zonder dat het coronavirus op wat
voor wijze dan ook roet in het eten gooit. Want juist
nu is de liefde zo ontzettend belangrijk. Niet alleen
het verliefd zijn of het hebben van een relatie, maar
ook de liefde en aandacht voor alle mensen om je
heen. Iedereen verdient immers een beetje extra
aandacht.
Stuur dit jaar op Valentijnsdag voor de verandering
dus niet alleen een kaartje naar je grote liefde,
maar verras ook je ouders, dierbare vrienden, die

buurvrouw die jou altijd helpt of wie dan ook die het
volgens jou verdient om even in het zonnetje gezet te
worden. Met een kaartje, een bos bloemen, iets lekkers,
een tegoedbon, je kunt het zo gek niet verzinnen. Hoe
klein of groot de verrassing ook is, reken maar dat je er
een lach mee op het gezicht van de ontvanger tovert.
En reken ook maar dat de ondernemers uit deze
nieuwste editie van Bruist je maar al te graag helpen
bij het vinden van een passend geschenk...
Wees lief voor elkaar!

Lea en Marcel Bossers

bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefijnaart@gmail.com
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. 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.
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ZEVENBERGEN

ROOSENDAAL

BERGEN OP ZOOM

?

ADVERTEREN

Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl
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VOORWOORD/FEBRUARI

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

BRUIST/LIFESTYLE

Verleidelijke tips

AARDBEIEN
EN VIJGEN
HEBBEN IETS
EROTISCH

B

C

D

E

H

I

J

K

L M N

O P Q R

S

V W8 X

Z

Y

F

G

A

T

U

voor een diner voor twee
Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar,
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.
Het eerste waar je over na moet denken is het menu.
Wat zet je op tafel om tot een hoogtepunt van de
avond te komen? En dan bedoelen we niet alleen op
culinair gebied. In de winkel zijn ingrediënten te koop
die van zichzelf iets erotisch hebben. Neem nou
bijvoorbeeld aardbeien (zeker in combinatie met
slagroom) of vijgen (symbool voor het vrouwelijk seksorgaan). Andere ingrediënten bevatten bestanddelen
die extra stimulerend werken, zoals oesters (die
bevatten zink wat je libido verhoogt) en asperges (die
bevatten foliumzuur wat de histamineproductie een
boost geeft en daarmee het krijgen van een orgasme
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade
(zorgt voor een gevoel van geluk, opwinding en
euforie) en honing (verhoogt het testosterongehalte
in je bloed).

ook je eigen liefdesdrankje maken op basis van
bijvoorbeeld aardbei, framboos en ananas. Rozenblaadjes (de geur vermindert angst en vergroot
opwinding), jasmijn (zorgt voor opwinding) en
kaneel (helpt ontspannen) doen ook wonderen.

Liefdesdrankjes

Helemaal klaar? Dan is het tijd voor de laatste stap.
Trek je mooiste jurk of pak uit de kast en doe een
lekker geurtje op. Nu kan jullie avond niet meer stuk!

Belangrijke sfeermakers
Daarnaast is het belangrijk om de juiste sfeer te
creëren. Dat kan door je woonkamer te decoreren
met rozenblaadjes of door een bos rode rozen op
tafel te zetten. Natuurlijk mogen kaarsen niet
ontbreken. Dat zijn de ultieme sfeermakers. Zorg
voor een lekker achtergrondmuziekje zoals jazz,
pianomuziek of r&b love songs. En vergeet tot slot
niet om te zorgen voor een aangename temperatuur.

Finishing touch

In de meeste gevallen drink je bij het eten rode of
witte wijn, afhankelijk van je hoofdgerecht. Je kunt

Zoek je een speciaalzaak waar jij de ingrediënten voor jouw valentijnsdiner kunt kopen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
9

COMPLEET THEATERUITJE

THEATER.NL EN BRUIST

Theater.nl houdt je dagelijks op de
hoogte van het laatste theaternieuws,
recensies en natuurlijk de mooiste
theatervoorstellingen die je direct kunt
reserveren via de website. Daarnaast
kun je bij ons terecht voor een compleet
theateruitje. Wat denk je van een etentje
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via
onze website een keuze uit de beste
restaurants in de buurt van het theater,
of boek zelfs een overnachting in de
stad. Dankzij Theater.nl ligt een
compleet dagje uit binnen handbereik!

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
Bruist vermeldt elke maand de leukste
evenementen uit jouw regio in het
glossy magazine. Reden genoeg om
vanaf nu samen te werken met
Theater.nl, het grootste theaterplatform
van Nederland. Zo blijf je perfect op de
hoogte van het brede cultuuraanbod
en maak je als echte theaterliefhebber
kans op mooie prijzen!

Geniet elke maand in Bruist van een
exclusief interview van Theater.nl met
een bekende Nederlander of Vlaming.
Maar dat is nog niet alles, want
maandelijks geven we prachtige prijzen
weg zoals voorstellingstickets of twee
weken gratis streamen, want voor het
bekijken van een theatervoorstelling hoef
je tegenwoordig de deur niet meer uit.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan
via theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één van
de gelukkigen!
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

EINDELOOS FIETSEN

GENIETEN VAN BLOND

De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden,
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor
optimaal comfort. De elektrische fiets heeft een krachtige middenmotor
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.
En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit,
kun je eindeloos blijven fietsen. www.gazelle.nl

Deze blonde Bourgondiër is mooi in balans,
vertrouwd en gedurfd gebrouwen. Vol, fris
in de neus en met een lange nasmaak
danst deze klassieker in je mond, met fruit
en bitter die het ritme bepalen. Lamme
Goedzak weet hoe je het leven moet
vieren en is ook heerlijk om samen met
jouw valentijn van te genieten.
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE

Maak kans op
deze warme plaid.
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen
praktisch om jezelf
warm te houden,
het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.
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Maak kans op dit self tan
pakket van That'so.

TRENDY SFEERMAKERS
Carats Candles van Libbey met gemiddeld dertig
branduren zijn sfeermakers die je urenlang laten
genieten van het warme kaarslicht en de heerlijke
geur. Haal bijvoorbeeld de frisse, groene geur van
het tropisch regenwoud in huis met de geurkaars
Rainforest. De trendy vormgeving van het glas,
de houten deksel en de warme groene kleur
maken van deze geurkaars een heuse
eyecatcher in je interieur.
www.libbey.eu

Wil je ook in de winter een
met
lekkere bruine teint? Dat kan
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magazine uit jouw regio.
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
van deze leuke actie!
zijn
zodat zij ook op de hoogte
Tag je vrienden in dit bericht,
ndbruist.nl.
erla
ned
ag@
svra
prij
r
#THATSO naa
Of stuur je gegevens o.v.v.
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #PL
# AID naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

DE PRACHT VAN ZICHTHOUT

LIEFDEVOLLE SMAKEN

In de Leolux-draaifauteuil Cream combineert Studio Truly Truly de
mooiste natuurlijk materialen tot een comfortabele en elegante
fauteuil. De houten kuip in gebogen noten- of eikenhout
staat centraal, bekleed met een zachte bekleding in
stof of leer. De aluminium draaivoet kan in elke kleur
worden uitgevoerd voor een perfect resultaat.
Cream heeft ook een bijpassende poef.
Onder andere verkrijgbaar bij Leolux
Select Store: Koos Kluytmans.nl

Lovechock heeft voor jou en jouw Valentijn twee chocoladerepen
met de smaken speculaas & mandarijn en abrikoos & gember.
Heerlijke winterse varianten die enkel biologische ingrediënten en
eerlijke rauwe cacao bevatten. Deze limited edition wintersmaken
zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl
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STOFFEN
NODIG?
Bij ons is alles uit
stock leverbaar!

Bent u op zoek naar de aankleding van uw
babyborrel, communie of trouwfeest?

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

• 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.

Wij hebben tule in alle kleuren.

Maalderijstraat 6, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be
OPENINGSUREN:
Gordijnenstoffen
glas-, vouw- en paneelgordijnen · brandvertragende gordijnen · verduisterende
overgordijnen · voering en black-outvoering · zonwerende voering
14

Themastoffen
carnavalsstof · kerststof · decoratiestof ·
kinderstoffen · patchwork stoffen · tule

Mercerie
naai- en machinenaalden · ritsen · knopen · brei- en haaknaalden ·
stofscharen · lintjes, kantjes, kwasten · elastiek · naai- en overlockgaren
15

dinsdag - zaterdag:
10:00u tot 18:00u
maandag en zondag:
gesloten

DITJES/DATJES

Zorg goed
voor jezelf

En hoe kun je dat nu beter doen dan door af en toe een
heerlijk momentje van rust voor jezelf te pakken
en je te laten masseren?
“In mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende
massages als massages om klachten te bestrijden. Altijd
met de traditionele Indonesische massagetechnieken als
uitgangspunt.
Klanten kunnen bij mij niet alleen terecht voor een
traditionele Indonesische massage, maar ook voor scrubben,
cupping, aromatherapie, reflectie en gezichtsmassages.
Groot voordeel hiervan is dat ik bij de meest uiteenlopende
klachten hulp kan bieden.
Stress, reuma, zenuwknopen, artrose of andere klachten?
Loop er dan zeker niet te lang mee rond,
maar maak gewoon eens een afspraak!”
Mila Tolenaars-Gabe

Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefijnaart@gmail.com
16

Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 5 februari is het Warmetruiendag. Het idee is

simpel: geef aandacht aan klimaatverandering door de
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
Mannen die hun vrouw een kus geven in de ochtend,
leven 5 jaar langer.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees die dag een keer
extra aardig voor je medemens. Groet de buurman!
Koop een bloemetje voor je moeder! Alles is mogelijk...
Volg je hart, want dat klopt!
Vrouwen krijgen liever een A4’tje vol met woorden recht
uit het hart, dan een kaart met alleen een naam erop.
De hand vasthouden van een geliefde of alleen
al
A B C D E
naar zijn of haar foto kijken, kan pijn verlichten en
H stress
I J K L
O P Q R S
verminderen. In ieder geval het proberen waard!
V W X Y Z
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in
hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
17
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Vrijgezel Alex stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

“Hoe mijn vrienden mij zouden omschrijven? Als een leuke vent met wie het
altijd gezellig is, denk ik. Met mij erbij is
het in ieder geval nooit saai.” En dat blijkt
ook wel als Alex enthousiast zijn verhaal
vervolgt. “Ik houd wel van wat humor op
zijn tijd. Daarnaast ben ik meestal wel te
porren om op pad te gaan, al is
het gewoon maar even gezellig
Alex
naar de kroeg met vrienden.”
Je zou Alex kunnen omschrijven
als een sociaal dier. Ook van
een toekomstige partner zou hij
het fijn vinden als zij lekker sociaal is.
“Natuurlijk is het mooi meegenomen als ze
er leuk uitziet, maar daarnaast vind ik het
belangrijk dat een vrouw inhoud heeft
zodat we ook een goed gesprek kunnen
voeren, niet te materialistisch is en ook
haar eigen leven heeft naast ons leven
samen. Respect hebben voor elkaar, elkaar
accepteren hoe we zijn en elkaar ook
vrijlaten als we even ons eigen ding willen
doen, dat hoort er voor mij ook bij.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In februari hebben we speciale aandacht voor: Alex Jongerden.
Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.
18

LENGTE
173 CM

Maar het allerbelangrijkste is volgens Alex
dat er meteen een goede klik is. “Je moet
een goed gevoel bij elkaar hebben.” Die
klik moet er overigens niet alleen zijn met
Alex zelf, maar ook met zijn vrienden en
natuurlijk met zijn twee zoons (van zestien
en achttien). “Anders werkt het niet. Maar
zo moeilijk zijn ze niet hoor”,
voegt hij lachend toe.
zoekt
Nog wat weetjes over Alex: “Ik
houd van sport en ben groot
fan van Ajax. Ik vind het niet
alleen heerlijk om zelf te
sporten, maar ook naar sport kijken doe ik
graag. En dan is er nog de muziek. Mijn
vader is muzikant, dus de liefde voor
muziek heb ik al van jongs af aan meegekregen, vooral de muziek van Elvis
Presley spreekt mij erg aan. Geef mij een
microfoon en ik breng al zingend elk
feestje op gang. Ik zei het toch al, met mij
is het nooit saai!”

LEEFTIJD
48 JAAR

OGEN
BRUIN

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar alexjongerden@gmail.com
www.facebook.com/alex.jongerden
19

Nu in
Roosendaal!

zorg
outlet

BLOG/FAJAHLOURENS

Ik hoop dat we allemaal kunnen kijken naar wat we
nog wel hebben. Wij mensen zijn vaak geneigd te
kijken naar wat we allemaal nog willen, waardoor
we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het
afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip,
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd.
Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen.
Even pas op de plaats.

TIMMERS MEDICARE

Nieuwe
en gebruikte
zorghulpmiddelen
Nieuwe
tegen een
en gebruikte
aantrekkelijke prijs

We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en
rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel
jongeren met burn-outklachten geweest en een op
de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker.
Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens,
maar zeker ook voor de natuur.

• Rolstoelen
zorghulpmiddelen
• Rollators
tegen een •• Scootmobielen
Sta-op-stoelen
aantrekkelijke
prijs
• Bedden

Daarom mijn advies voor iedereen:
zet jezelf op nummer 1!

• Bad- en douche-hulpmiddelen

• Rolstoelen
• Rollators
• Scootmobielen
• Sta-op-stoelen
Kade 51 | Roosendaal | 0165-560609 | info@timmersmedicare.nl
• Bedden
www.timmersmedicare.nl
• Bad- en douche-hulpmiddelen
20

reSET

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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Maak kennis
met onze (duo)
rolgordijnen
collectie

(DUO)ROLGORDIJNEN
op m
aat gemaakt

20%
KORTING

D

AGJE UIT

WK AFSTANDEN
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John & Nicolette
Wij van Dina Raamdecoratie
presenteren met trots onze nieuwe
collectie raamdecoratie en vloeren.
Wij bieden u een breed scala aan
modieuze raambekleding die een
verrijking is voor uw woonruimte.
Met oog voor stijl en gemak.
Deze collectie is met veel zorg
samengesteld door onze
professionele adviseurs en styliste.
Wij bieden u de mogelijkheid uit
verschillende producten, stijlen en
honderden kleuren te kiezen.
Laat u vrijblijvend
informeren en inspireren.

Dina Raamdecoratie

Tevens hebben wij een zeer divers
en modieus assortiment vloeren.
Van tapijt tot pvc, u vindt het allemaal
op onze site en in de winkel.

Voor het complete plaatje!

www.dina-raamdecoratie.nl

Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur | 076-5022747 | dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: Di. t/m vrijdag 9.00 - 1500 uur, Za. 9.30- 1300 uur, Zo. en ma. gesloten

De WK afstanden, die eigenlijk eind
februari plaats zouden vinden in
Beijing, zijn verplaatst naar Thialf in
Heerenveen. Van 11 tot en met 14
februari staat in deze schaatstempel de 21e editie van deze
Wereldkampioenschappen op de
agenda. Thialf is hiermee de eerste
ijsbaan die de afstandskampioenschappen voor de vierde keer
organiseert. De schaatsers gaan
tijdens de wedstrijden in een
bubbel, om de kans op coronabesmettingen tot een minimum te
beperken, en de wedstrijden
worden waarschijnlijk zonder
publiek gereden. De WK afstanden
zijn ook meteen het slot van het
internationale langebaanseizoen dat
vanwege de coronapandemie veel
kalenderwijzigingen heeft ondergaan.
Kijk voor meer informatie op
www.thialf.nl.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

MALCOLM & MARIE
Malcolm en Marie zijn een stel dat net een
filmpremière heeft bezocht. Onderweg naar
huis babbelen ze over van alles en nog wat,
tot ze aan de praat raken over hun voormalige partners. Een gesprek dat luchtig
begint, maar al snel serieuzer en daarmee
feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt
uit in een discussie die hun relatie op het
spel zet. Opkomende namen uit Hollywood,
Zendaya (Spider-Man) en John David
Washington (Tenet), spelen de hoofdrollen.
Het drama komt van regisseur Sam
Levinson, onder meer bekend van de
A
actiethriller Assassination Nation uit 2018.
MALCOLM & MARIE is vanaf 5 februari
H
te zien op Netflix.
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BOEKJE LEZEN ALS JE ME ZIET
Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane
onderzoeken samen een oude zaak waar
de beruchte crimineel Jacob Ness bij
betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel
een stuk gevaarlijker dan ze verwacht
hadden als blijkt dat de bewoners van het
stadje waar ze terechtkomen duistere
geheimen verborgen houden. Flora dacht
altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen
mee het graf in had genomen, maar is dat
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid
achter de man die haar leven voorgoed
veranderde.
ALS JE ME ZIET van Lisa Gardner is
vanaf 25 februari verkrijgbaar.
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Restaurant aan huis
N

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

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.

Het assortiment breidt uit.. nu meerdere ambachtelijke zeepjes
Alle grondstoffen die Zuivere zeep gebruikt zijn puur en zuiver, veilig voor dieren en
mensen. De producten worden zonder hulpstoffen voor houdbaarheid gemaakt. Sinds kort zijn
er meerdere handgemaakte, ambachtelijke zepen verkrijgbaar. Ontdekken en bestellen kan
via de website: www.zuivere-zeep.nl. Producten worden bezorgd binnen gemeente Halderberge
en Roosendaal. Je kunt ook kiezen om je bestelling af te halen bij de Boerderijwinkel By
Voorbraek Veerkensweg 36 in Oud Gastel. Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Bestellen of nog meer keuzes?
Nu ook avondmaaltijden!
Ga naar www.step2essen.be/corona-crisis

In je eigen kracht komen!
● Voor kind en ouder: het leren
omgaan met paranormale gaven.
● Spirituele en geestelijke
ondersteuning.

Ook voor Valentijn
kunt u terecht op
www.step2essen.be

Volg ons op

Zicht-in-Zicht | Brugstraat 13-A, Roosendaal
0165-544690 / 06-13421590
www.roosvanhetwater.nl

step2essen

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

Ontdek de
eerste
klanterva
ringen
op de web
site

Zuivere zeep | info@zuivere-zeep.nl | 06-46236855
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Wil jij bij Sam’s wellness massage
een heerlijke kruidenstempelmassage?

Gratis
parkeren
voor de deur

Dat kan! Wat is een kruidenstempelmassage?
Dit is een massage waarbij verwarmde kruidenstempels worden gebruikt om te masseren. De
heerlijke geur en de warmte trekken lekker in het lichaam. Heerlijk nu het een stukje kouder is.

Elke dag is een ware beleving!
Op 1 september 2017 ben ik, Annemarie Bergmans, mijn
lunchroom Eerlijk is Heerlijk begonnen in het gezellige
Roosendaal. De droom om mijn passie voor eten te kunnen
delen met mijn gasten is werkelijkheid geworden!

Feithlaan 19 Roosendaal | 06-27620043
www.facebook.com/samswellnessmassage1 | samswellnessmassage@gmail.com

WE BOOST BRANDS
ONZE DIENSTEN:
* Online leadgeneratie

De passie voor eten, welke door mijn partner is aangewakkerd,
begon met experimenteren met eten en het koken voor mijn
gezin en onze familie. Niet alleen het lekkere eten is voor mij
belangrijk, maar ook waar het vandaan komt en het nuttigen van
deze producten in de juiste sfeer.
Met mijn lunchroom wil ik mijn gasten laten genieten van heerlijk
en eerlijk eten in een comfortabele, huiselijke en sfeervolle
setting, en dat voor een eerlijke prijs. Ik hoop u dan ook snel te
mogen ontvangen!
Wilt u meer informatie dan kunt u mailen of bellen naar:
0165-329431 | info@eerlijkisheerlijk.net

* Online strategie
* Bovenaan Google komen
* Social media
* Website design en beheer
* Mailcampagnes

We Boost Brands is jouw (online) Partner!

www.weboostbrands.nl

info@weboostbrands.nl

+31 6 2170 1971

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

THEATER.NL

Karin Bloemen over
klussen en haar jubileum
Theatervoorstellingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: toewijding en creativiteit.
Het zijn deze twee kwaliteiten die artiesten ook tijdens de coronacrisis volop hebben ingezet.
We spraken met Karin Bloemen over het afgelopen jaar en over haar toekomstplannen.
Ondanks corona is rasartieste Karin Bloemen druk
bezig geweest. Zo speelde ze samen met de Old
School Band een sfeervol muzikaal programma. En
ook buiten het theater haalde ze nieuwe projecten
van de plank. Karin quote Johan Cruijff: “Elk nadeel
heb z’n voordeel.” Ze heeft dan ook hard gewerkt
aan een droom die ze al jarenlang koesterde,
namelijk een zangstudio. Daarvoor stonden zij en
haar man afgelopen zomer bij de Praxis en de
Gamma, waarover ze in geuren en kleuren vertelt:
“Ja, heel gênant ja. En je zag mensen ook kijken:
‘Wat mot jij hier nou?!’ Alsof ik anders ben dan
überhaupt elk ander mens!”

‘GEWOON EEN LEUK
VERHALENBOEK
OVER MIJN WERK’

mooie kostuums, humor en alle toeters en bellen.
Het is nog even afwachten of alle grootste plannen
door kunnen gaan nu er minder geld binnenkomt,
maar ondertussen is Karin alvast bezig met een
boek voor haar jubileum. “Het wordt gewoon een
leuk verhalenboek over mijn werk en wat er gebeurt
achter de schermen. Weet je, dat is een heel karwei,
echt een naslagwerk.”

‘De mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater’
Voor dit jaar heeft Karin al genoeg ideeën en volop
vertrouwen dat ook haar collega’s weer met prachtige
shows komen na maanden van onbedoelde rust.
“Wij zijn nog veel meer nodig dan ooit om mensen
een reikende hand te bieden en te verstrooien. En
de mooiste, mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater.”

Grootse jubileumshow
Ook zijn er nieuwe plannen, waaronder een grote
jubileumshow. In 2023 zit Karin namelijk veertig jaar
in het vak. Het moet een theatrale show worden met
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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Ook een glasheldere omgeving?
MVO Schoonmaakdiensten regelt het voor je!
MVO is een klein schoonmaakbedrijf, maar wel met 25 jaar ervaring. Al ons
personeel heeft ruime ervaring en wordt binnen het bedrijf goed opgeleid. Dit om alle
schoonmaakwerkzaamheden goed en verantwoord te kunnen verrichten. Onze kracht
is onze communicatie, goede afspraken omtrent werkzaamheden en tijden.

Rietschotten 1 office 217, Oud Gastel | 06 - 18 86 08 29
info@mvo-schoonmaak.nl | www.mvo-schoonmaak.nl
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06 18 86 08

Verse kwaliteit

Bij alles wat Danielle in haar delicatessenwinkel verkoopt,
staat kwaliteit voorop. “De kwaliteit moet gewoon super zijn.”
“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!”

AG:

ONTSPANNING
door massage

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.
06 331 881 92 | info@jawijwillentrouwen.nl
www.jawijwillentrouwen.nl
Ja wij willen trouwen |
jawijwillentrouwen
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€ 5,50

Binnen- en buitenlandse vleeswaren
Binnen- en buitenlandse kazen
Salades en patés
Vers gebrande noten en zuidvruchten
Boulanger bonbons
Wijn en speciaalbier
Cadeaupakketten

Openingstijden
Sasdijk 8 Dinteloord | 06-53422042
ed@gentleman-massaged.nl | www.gentleman-massaged.nl

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
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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
viersterrenhotel 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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HOROSCOOP

Februari helpt je vooruit
Ram 21-03/20-04

Leeuw 23-07/22-08

Boogschutter 23-11/21-12

Emoties kunnen je rationele denken
verduisteren. Je zult in februari niet veel
goeds doen in je persoonlijke leven.

Maagd 23-08/22-09
De maagd zal het in februari niet zo
geweldig doen op het werk. Je moet
het feit accepteren dat je niet altijd
alles zelf in de hand hebt.

Steenbok 22-12/20-01
Februari is niet jouw geluksmaand voor
het nemen van beslissingen. Weeg de
situatie zorgvuldig af.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10

Je bent op de goede weg om vooruitgang in je carrière te maken, maar er
is niets gratis. Je zult meer inspanning
moeten tonen.

Op je werk kun je nu een ster zijn. De
mensen om je heen helpen je erbij.
Je moet deze gunst accepteren,
waarderen en terugbetalen.

Stier 21-04/20-05

Je zult merken dat je niet zo dicht bij je
geliefde staat als je gewend was en dat
de gevoelens even niet zo warm zijn.

Je zult op het werk niets van belang
missen, dus je kunt nu dromen
nastreven.

In februari ontstaan er problemen op
het werk. Je zult je best moeten doen
om je huidige positie te behouden.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult erkenning krijgen voor het
oplossen van verschillende ruzies en
conflicten.

Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen zullen genieten van veel
geluk in hun privéleven. Een langdurige
relatie zal stabiel zijn.

RUST
&

ontspanning

Je relatie is heerlijk stabiel. Ben je
single? Dan wacht ergens de ware
liefde op jou!

voelt als thuiskomen!
Lekker gewoon, gewoon lekker.
Een echte aanrader!

Waterman 21-01/19-02

Vissen 20-02/20-03

Als je dit werktempo aanhoudt en hard
werkt, dan heb je in februari grote kans
op een vooruitgang in je carrière.

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!

Frida’s Massage & Healing praktijk

Kom li gen  de
onpn er  et ke n!
Wan t  je  me?
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.

06 2707 5534 | Cinnaberdijk 88, Roosendaal
Frida's healing/massage praktijk

Ringweg 1, Essen | 00323-6631091 / 06-51363135 | www.restaurantcoenraads.nl | www.restaurantcoenraads.be
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Een romantische
Gateau Chaud
Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten
van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje is een heerlijke afsluiter van een romantisch diner voor twee.
2 PERSONEN - 1 UUR
INGREDIËNTEN
Voor het chocoladebeslag
3 eieren
75 g suiker
180 g boter + extra
180 g pure chocolade
75 g bloem
Voor de ganache
75 ml slagroom
50 g pure chocolade
10 g boter
Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade
1 mespuntje zout
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BEREIDING
Klop voor het chocoladebeslag de eieren en suiker luchtig met een
garde of mixer. Smelt de boter en los hierin de chocolade op. Meng het
chocolademengsel door het eimengsel. Zeef de bloem erboven en
meng het geheel. Doe het beslag in een spuitzak.
Breng voor de ganache de slagroom aan de kook en giet deze op de
chocolade. Meng tot een gladde massa. Voeg de zachte boter eraan toe.
Laat afkoelen en vorm de ganache tot bolletjes. Verwarm de oven voor op
180 °C. Vet (ovenvaste) espressokopjes in met boter, spuit ze tot de helft
vol met chocoladebeslag, leg er een bolletje ganache in en vul de kopjes
verder tot drie vierde. Bak de taartjes circa 10 minuten in de oven.
Nog meer genieten? Voeg dan deze heerlijke wittechocoladekruim toe.
Verlaag de oventemperatuur tot 170 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Verspreid de witte chocolade erover, plaats de bakplaat in de oven en
karamelliseer de witte chocolade licht. Laat afkoelen en draai tot kruim in
een keukenmachine met een mespuntje zout. Strooi het gekarameliseerde
wittechocoladekruim rondom de chocoladetaartjes op het bord.
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PUZZELPAGINA rugzak
t.w.v.
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Maak kans op een

€ 49,95

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Maak de blits met
deze rugzak gemaakt
van soepel canvas,
stijlvol met subtiele
details. En... hij is
waterafstotend!

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
fijne product van O’right.

Zoek de zes letters in BRUIST!

3
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yvalentijn.
De oplossing van vorige maand was anders.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-8.
38

p
r
d
j
a
q
t
y
g
m

G

u
r
d
d
n
e
a
l
m
m

z
d
z
q
i
j
b
w
i
a

perzik
zeep
wassen
lichaam

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 maart
de oplossing in op onze site: www.roosendaalbruist.nl

Geniet jij er ook zo van? Die
huiselijke warmte, met de
verwarming een standje hoger,
de kachel aan of lekker onder
een dekentje? Lekker knus op
de bank blader je (online) door
deze editie van Bruist. Los de
puzzels op én maak kans op
deze leuke prijzen.

Maak kans op deze

Space
that works
for you!

