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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
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HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI 
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

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

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit
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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist – Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Vanessa Stoltenhoff
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook/BergenopZoomBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. 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 
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Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 38 
verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

BERGEN OP ZOOM

ROOSENDAAL

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Inhoud
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Voor feestjes en partijen een geheel 
verzorgde barbecue, inclusief een 

barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 

De beste huidverzorging 

VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur

Het bedrijf werd vijfentwintig jaar geleden 
opgezet door Ellies vader Christ die eerst werkte 
als onderaannemer en allround timmerman voor 
hij voor zichzelf begon. Zeven jaar geleden 
specialiseerde het toenmalige timmerbedrijf zich 
in traprenovaties, waarbij Ellie de inkoop en 
verkoop oppakte en Christ de uitvoering van de 
traprenovatie tot in de puntjes verzorgt. Deze 
samenwerking tussen vader en dochter is de 
sleutel tot het succes van het bedrijf en de 
positieve reviews van de renovaties liegen er niet 
om. Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

VAKMANSCHAP
“We voeren traprenovaties uit door heel Noord-
Brabant, altijd met de focus op kwaliteit. Mijn vader is 
een echte vakman die heel gedetailleerd werkt. Iedere 
renovatie is volledig op maat en alles is handwerk. We 
kiezen er bewust voor om niet mee te doen met de 
hype dat een traprenovatie in één dag moet. Wij gaan 
echt voor kwaliteit. We werken met hout, laminaat en 
pvc en bieden veel verschillende kleurdesigns aan. Bij 
ons wordt je trap helemaal als nieuw en je hebt er geen 
onderhoud of werk aan. Vraag een vrijblijvende offerte 
aan en laat jouw trap schitteren!”

Kan jouw trap wel een opknapbeurt gebruiken? Kies voor kwaliteit, jarenlange ervaring 
en een perfecte afwerking met Christan Traprenovatie! Het familiebedrijf levert al zeven 
jaar vakwerk als het om traprenovaties gaat. Ellie Sprenkels, mede-eigenaar, legt uit wat 

Christan Traprenovatie zo bijzonder maakt.

DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur
BRUISENDE/ZAKEN

‘BIJ ONS KIES JE 
VOOR KWALITEIT!’

Hoge Bremberg 23, Etten-Leur
076 50 40 722  |  sales@christan-timmerwerk.nl 

www.christan-traprenovatie.nl
1110



LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl

Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 
scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 

te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

ZYXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

UTSRQP

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

O

NMLKJIH

GFEDCBA

SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

enkele Bruist Deals samengesteld voor 

BRUIST

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

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. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen 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!
 
 MAAK 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: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 

1514



DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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“In mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende 
massages aan als massages om klachten te bestrijden. 

Altijd met de traditionele Indonesische massagetechnieken 
als uitgangspunt.

Klanten kunnen bij mij terecht voor een traditionele 
Indonesische massage, maar ook voor scrubben, cupping, 

aromatherapie, refl ectie 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 | balimassagefi jnaart@gmail.com

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?

17



De 20-jarige Benjamin Govaert moest er even over nadenken maar toen waagde hij middenin 
coronatijd toch de sprong: hij nam Mats Scooters over, de zaak waar hij zelf een tijd had gewerkt. 
Het bleek een goede keuze want ondanks de tweede lockdown bleven de bestellingen bij Mats 

Scooters gewoon binnenstromen. “Lekker even uitwaaien op een splinternieuwe scooter, kennelijk 
is dat toch iets waar mensen nu graag hun geld aan besteden”, vertelt Benjamin.

DE MOOISTE SCOOTERS 
VOOR IEDER BUDGET

Ben je op zoek naar een scooter? Dan ben je bij 
Mats Scooters aan het juiste adres. Vespa 
scooters, die bekend staan om hun stijlvolle 
ontwerp, zijn nog steeds populair. “We verkopen 
echter ook MOMO scooters, net zo hip en met 
een aanmerkelijk lager prijskaartje. Een Vespa 
heb je ‘kaal’ vanaf 4.000 euro en een MOMO 
met alles erop en eraan vanaf 1.950 euro.” 

ELEKTRISCHE SCOOTERS EN FIETSEN  
Sinds twee jaar zijn er ook elektrische scooters 
op de markt. “Die lever ik niet alleen aan 
particulieren maar bijvoorbeeld ook aan lokale 
horecabedrijven als New York Pizza voor de 
bezorging. Wij zijn sinds kort Segway dealer. 
Waar elektrische scooters normaal gesproken 
een actieradius van 60 kilometer hebben, kun je 
met een Segway maar liefst 130 kilometer 

overbruggen.” Vanaf eind juni breidt Mats 
Scooters bovendien het assortiment uit met 
exclusieve elektrische fi etsen van MultiCycle. 
“Het mooie is dat deze gewoon binnen twee 
weken leverbaar zijn.”  

OOK ONDERHOUD EN REPARATIE  
  Voor onderhoud en reparatie van alle merken 
kun je eveneens bij Mats Scooters terecht. “Een 
afspraak is niet nodig, je kunt gewoon bij ons 
binnenlopen. We bieden ook een gratis 
ophaalservice. En sta je onverwacht ergens stil 
onderweg, dan kun je ons altijd appen of bellen, 
dan halen we je scooter voor je op. Er is tevens 
een afgiftepunt in Tholen, VB MotoParts. We 
proberen ons echt te onderscheiden met een 
uitstekende service voor onze klanten.” 

MATS SCOOTERS  |  Bredasestraat 84, Bergen op Zoom  |  0164-657582  |  info@matsscooters.nl  |  www.matsscooters.nl

BRUISENDE/ZAKEN

TIP
Mats Scooters heeft 
ook een webshop, 

te vinden op 
www.matsscooters.nl. 

1918



Voor feestjes en partijen een geheel 
verzorgde barbecue, inclusief een 

barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR

DE BBQ-SPECIALIST 
VAN WEST-BRABANT

Op de website www.bijzondervers.nl vind je 
de speciale barbecue-vleespakketten Populair 
en Superieur die zowel uitsluitend als een 
vleespakket, maar ook geheel verzorgd 
kunnen worden besteld. Elke dag staat de 
keukenbrigade klaar om klanten naast heerlijk 
barbecuevlees te voorzien van onder andere 
verschillende verse salades, sausjes, vers 
stokbrood en zachte kruidenboter. Alles dagvers 
en huisgemaakt.

Voor feestjes en partijen biedt Bijzonder Vers de 
mogelijkheid tot een geheel verzorgde barbecue, 
inclusief een barbecuespecialist die voor u komt 
bakken op een meegebrachte OFYR. Dit is een 
ronde barbecue van ruw staal met een robuuste 
uitstraling die buiten koken tot een waar 

Sinds ze in augustus 2018 Slagerij Traiteur van der Wegen hebben overgenomen, 
hebben slager Erik Nuijten en zijn vrouw samen met hun team zichzelf geprofi leerd 

als barbecuespecialist van West-Brabant. Van diverse spiesen en grote stukken pulled 
pork en picanha tot dry aged vlees dat zes weken gerijpt is uit zes verschillende 

landen. Met hun ruime en bijzondere assortiment barbecuevlees worden ze graag 
bezocht door vele barbecuefans. 

avontuur maakt. De barbecuespecialist laat u en 
uw gezelschap graag nieuwe smaken proeven. 
Heeft u zelf al een OFYR en wilt u graag zelf  
uw vrienden en familie uw kook- en bakkunsten 
tonen, dan kunt u bij Bijzonder Vers ook een 
workshop volgen. Tijdens deze workshop leert 
u allerlei barbecuetechnieken en handigheidjes 
om een heerlijk menu te maken. Uiteraard is 
deze workshop ook geschikt voor mensen die 
een andere barbecue in hun bezit hebben. 
Tijdens de workshop worden er gezamenlijk 
allerlei gerechten voor en op de barbecue 
gemaakt die de cursisten onder het genot van 
een drankje lekker zelf mogen opeten. 

Meer informatie en beschikbare workshopdata 
zijn te vinden op www.bijzondervers.nl.

Dorpsstraat 45, Nispen  |  0165-365516  |  www.bijzondervers.nl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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Medische FitnessJe klachten te lijf met

Maar wat is ‘matig intensief bewegen’? Waarom 
een half uur en hoe dan? Ik krijg juist pijn als ik 
beweeg! Zitten is funest voor ons lichaam. De 
hele dag achter een beeldscherm geeft hoofd, 
nek en schouderklachten, en ga zo maar door. 
Kortom bewegen is een must, maar kan ook 
lastig zijn als je al klachten hebt. Daarom is 
sporten onder deskundige begeleiding, 
medische fi tness, een goede oplossing om je 
klachten te lijf te gaan!

Wat is medische Fitness?
Medische fi tness is verantwoord bewegen met 
als doel je fysieke belastbaarheid te vergroten 

Inspirante is een multi-
disciplinaire praktijk, bestaande 
uit fysiotherapie, psychotherapie 
psychosomatische fysiotherapie, 
diëtiek en medische fi tness. 
Inspirante werkt als enige in de 
Zuid-westhoek met het David 
Spine Rug concept (DSC) en ook 
met het speciale David Cervicaal-
trainings apparaat (interessant bij 
nekklachten, whiplash e.d.).

Louis Porquinlaan 1
Bergen op Zoom - 0164-620838

info@inspirante.nl
www.inspirante.nl

en/of te behouden op een niveau 
waardoor je in het dagelijks leven 
goed kunt functioneren. Makkelijk 
de trap op en af zonder in adem -
nood te komen. Medische fi tness 
is dus niet intensief sporten, maar 
gericht op het vergroten en/of 
behouden van je fysieke conditie 
met eventuele tijdelijke of 
defi nitieve fysieke beperkingen. 

Bij medische fi tness wordt door 
de fysiotherapeut samen met jou 
een programma op maat gemaakt 
en kan uit meerdere onderdelen 
bestaan, zoals oefeningen op 
fi tnessapparatuur, losse 
grondoefeningen, oefeningen 
buiten en oefeningen die je 
tussendoor thuis kan doen. 

Voor meer informatie
bezoek je de website:
www.inspirante.nl

Bewegen is gezond, we weten het allemaal. We krijgen 
regelmatig te horen dat minimaal een half uur per dag ‘matig 
intensief’ bewegen goed voor ons is.
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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 en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

www.maxaro.nl óf in één van onze megashowroomsSlaag 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 en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
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Een pijnloze, effectieve gezichtsbehandeling die in 1 
behandeling: 
• exfolieert 
• werkstoffen insluist
• zuurstofgehalte verhoogt
• collageen en elastine aanmaak bevordert
• huid verstrakt en verstevigt

Boek nu minimaal 3 Geneo 

behandelingen en ontvang bij 

de derde behandeling 

een Tripollar Anti Ageing 

behandeling cadeau!

Geneo+ 4 in 1 
Super Facial 
laat je huid stralen deze zomer!

Boost je huid... boost jezelf

       en straal!

“Met veel plezier ontvang ik u, in alle 
rust en met persoonlijke aandacht, in 
mijn schoonheidssalon. In mijn salon 

werk ik met de huidverbeterende 
producten van Puurr en Decléor. 

Naast heerlijk ontspannende 
gezichtsbehandelingen voor hem 
en haar kunt u bij Sensa Bella ook 
terecht voor bindweefselmassage, 

minerale make-up  en (bijna)
mama-arrangementen. Ook duo-

behandelingen zijn mogelijk.

Voel de ontspanning en ervaar de 
rust en aandacht, ruik de aroma’s 
van de etherische oliën en zie het 
resultaat van de huidverzorging 
afgestemd op uw wensen. Gun 

uzelf dat moment!”

Sandra Schillemans

Albert Cuijpstraat 46, Bergen op Zoom
06-57322272

www.sensabella.nl

Sensa Bella

SCHOONHEIDSSALON 

Avery 718 Avery 990 Avery 700
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‘IK GA VAN 
HET MOMENT 
GENIETEN’
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Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’
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BIJ  DE GROOTHANDEL is specialist in de 
inkoop en verkoop van partij goederen. 
Met een assortiment van meer dan 1000 
alledaagse producten voor schoonmaak, 
huishouden, verzorging, speelgoed, 
decoratie, tuin, klussenen ga zo maar door, 
biedt BDG de oplossing voor iedereen 
die zichzelf of anderen graag betaalbaar 
verwent met veel fi jne spullen.

Als snelgroeiende discounter staat BDG 
bekend om de lage prij zen en het grote 
aanbod. Daarnaast hechten bij  BDG enorm 
veel waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. 
Met voornamelij k A-merken of vergelij kbare 
kwaliteit streven ze ernaar de klanten zoveel 
mogelij k waar voor hun geld te geven.

Merkbaar beter, steeds voordelig

Op werkdagen vóór 16:00 uur
besteld, dezelfde dag verzonden 

• Gratis verzending vanaf €50,-

• Niet goed, geld terug

•  Achteraf betalen mogelij k

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

aanbod. Daarnaast hechten bij  BDG enorm 
veel waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. 
Met voornamelij k A-merken of vergelij kbare 
kwaliteit streven ze ernaar de klanten zoveel 

 te geven.

Op werkdagen vóór 16:00 uur
dezelfde dag verzonden 

• Gratis verzending vanaf €50,-

• Niet goed, geld terug

•  Achteraf betalen mogelij k

LAGE
PRIJ ZEN

Merkbaar beter, steeds voordeligMerkbaar beter, steeds voordelig

WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM
3130



OP ZOEK NAAR ONTSPANNING EN 
HELING IN DEZE GEKKE TIJD?

 OOK 
MASSAGES 

AAN HUIS

Nieuw bij LunaNova Massage is een combinatie 
van lichaamswerk (massage) en mindfulness. Met 
diverse technieken uit de mindfulness kan ik u 
naast de massage nog andere technieken/
oefeningen leren die u zelf ook thuis kunt toepassen 
en die kunnen bijdragen aan uw welbevinden.

Ook wil ik nog even de kindermassages bij jullie 
onder de aandacht brengen, zeker nu veel kinderen 
weer een heftige tijd achter de rug hebben. Minder 
structuur geeft bij daarvoor gevoelige kinderen ook 
veel onrust. Massage is een manier om rust te 
brengen bij deze kinderen. U als ouder bent 
natuurlijk bij de behandeling aanwezig en kunt zo 
ook weer tips meenemen naar huis die u zelf kunt 
toepassen bij uw kind. 

Cadeaubonnen zijn natuurlijk ook verkrijgbaar 
en behandelingen aan huis zijn eveneens 
mogelijk (alleen nog voor de langere 
behandelingen en bestaande klanten).

Kastanjelaan 87, Bergen op Zoom  |  06 22940604
info@lunanovamassage.nl  |  www.lunanovamassage.nl

Wat een gekke tijd is het geweest: scholen 
weer dicht, kinderen in de stress, ouders ook 
en veel angst bij diverse groepen mensen.
Nu kunnen we allemaal wel wat ontspanning 
en heling gebruiken.

Joyce

Word jij onze 
nieuwe bruisende 

vrijgezel?

Durf jij net als deze vrijgezellen de stoute schoenen aan te trekken? 

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Al een tijdje single en ben je het zat om langer alleen te zijn? 
Wil het maar niet lukken via datingapps? Geef je dan nu op als 

Bruisende Vrijgezel en wie weet vind je wel de liefde van je leven! 
Wij gunnen iedereen de liefde, daarom helpen wij graag een handje 

door samen met jou op zoek te gaan naar een match! 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?vrijgezel?

Meld je dan nu aan!

3332



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 

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!
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BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com

Mary Willigers
06-34339984
deherstelknoop@kpnmail.nl

Ook voor 

bruidsmode 
herenkostuums 
wiegjes aankleden Met unieke

haal- en 

brengservice

voor het repareren en vermakenvoor het repareren en vermaken
van uw kleding

Massage als moment 
van ontspanning

Melanendreef 48A, Bergen op Zoom  |  0641060741
www.massagepraktijkshyang.nl

Graag heet ik u van harte welkom in Massagepraktijk 
ShuYang, zodat ook u een moment 
van ontspanning kunt ervaren.

TRENDY
in ieder interieur

06-14362031  |  info@watch-yourstyle.nl  |  www.watch-yourstyle.nl

We zitten in collectivbyswan in Breda.
Kijk op www.watch-yourstyle.nl en 
volg ons op Instagram en Facebook. 

NED

BELGIE

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

Wat de vraag ook is... 
het antwoord

is altijd
chocolade

#HOUDVOL

Papa,
mijn superheld
zonder cape!
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

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

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand stoer.
De oplossing van vorige maand was moeder.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.

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

gezichts-
verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme 
scheren 
gelaat 

stralen 
huid 
verzorgen 
zacht

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

ju
li 

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.b

er
ge

no
pz

oo
m

br
ui

st
.n

l.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.bergenopzoombruist.nl.
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Sinds het coronavirus de kop opstak, kom ik steeds 
vaker op afspraak bij de klanten thuis. Geheel volgens de 
richtlijnen van het RIVM laat ik daar een selectie zien van 
mooie vloeren. De klant geeft van tevoren aan waar hij of 
zij naar op zoek is. Vervolgens neem ik een selectie 
monsterborden mee waarvan ik denk dat daar de juiste 
vloer wel eens tussen zou kunnen zitten.

Als blijkt dat dit onverhoopt toch niet het geval is, ga ik 
direct terug naar de showroom om de meegebrachte 
borden om te ruilen. Zo blijkt – inmiddels uit ervaring – 
dat er op de dag van bezoek vaak al een keuze gemaakt 
wordt door de klant.

Deze ziet namelijk de monsterborden in combinatie met 
de meubelen, de kleuren op de wanden en de juiste 
lichtinval, wat de keuze vergemakkelijkt. Aan de hand 
van wat de klant heeft uitgekozen, maak ik vervolgens 
een vrijblijvende offerte.

Deze kan ik uiteraard zeer nauwkeurig maken omdat ik 
tijdens mijn bezoek meteen de ruimtes goed kan 
beoordelen en inmeten. Komen we tot overeenstemming 
dan zetten we uiteraard onze normale vervolgstappen 
zoals levering aan huis en professionele montage. Ook in 
deze vervelende tijden verkopen wij namelijk nog steeds 
de vloeren van nu met de service van vroeger.

Mooie Vloeren Van Mano
Kortemeestraat 19, Bergen op Zoom  |  06-40676699
mano@mvvm.nu  |  www.mooievloerenvanmano.nl

Een vloer uitkiezen 
was nog nooit zo simpel

Neem gerust 
contact met ons op. 

Op afspraak kunt u rustig 
in uw eigen woning een 
mooie vloer uitzoeken in 
combinatie met uw eigen 
meubelen en kleurtjes 

op de wanden.




