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Op vakantie 
in eigen land, 
of niet?

Win een boek van 
Dirk Zeelenberg



HALLO JUMBO

BEDRIJFSLEIDER
TOINE KLEEMANS

Het voorjaar is de periode waarin mensen er weer massaal op uit trekken, waarbij

Pasen traditioneel gezien de start is van het toeristisch-recreatief seizoen. Een dagje 

uit met het hele gezin is een onvergetelijke ervaring, maar is helaas ook al gauw een 

dure aangelegenheid. Daarom biedt Jumbo klanten juist in deze periode de mogelijkheid 

om te sparen tot wel 77% korting op de 77 leukste Dagjes Uit.

Van woensdag 26 februari t/m donderdag 31 december 2020 kunnen onze klanten 
weer sparen voor grote kortingen op tientallen dagjes uit. Zoals: Beekse Bergen, 
Bobbejaanland, Indoor Sky Dive, Walibi Holland, Wellness Zwaluwhoeve etc etc.

Download de app of activeer je pas
Vanaf nu zijn je dagelijkse boodschappen bij Jumbo Extra’s waard. Zo wordt 
boodschappen doen nóg leuker. Met Jumbo Extra’s spaar je voor gratis bood-
schappen, korting op de leukste uitjes en korting op het koken & tafelen assorti-
ment. Download de app of activeer je Extra’s pas en ervaar zelf de voordelen.

Download de 
Jumbo Extra’s 

app en activeer 
(binnen 1 
minuut) je 

digitale Jumbo 
Extra’s pas. 
Heb je een 

fysieke Jumbo 
Extra’s pas?

Activeer deze 
online!

Scan je pas 
of app (via je 
smartphone) 
aan de kassa 

en begin 
direct met 

punten 
sparen door 

spaarproduc-
ten te kopen.

Wissel je 
punten in 
voor de 
leukste 
extra’s.

Jumbo Miegielsen Prinsenbeek  |  Markt 14, Prinsenbeek  |  076-5438160  |  www.jumbo.com
   MiegielsenPrinsenbeek  |    jumbomiegielsenprinsenbeek  |    jumbo-miegielsen-prinsenbeek

HALLO JUMBO

MET DE JUMBO EXTRA APP OF JUMBO EXTRA PAS
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PRINSENBEEK

BREDA

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en Ginneken Bruist.
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VOORWOORD/JULI

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

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

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

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

HELEMAAL GEEN 
GEK IDEE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

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

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

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

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

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

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

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

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

BRUIST/ZOMER
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Groenstraat 4, Prinsenbeek 

076-5423800  |  www.bijmirella.nl

Nadat ik informatie had ingewonnen, heb 
ik een intake-afspraak gemaakt voor een 
meting met proefbehandeling. Hierna heb ik 
besloten met een kuur te starten, vanwege de 
aantoonbare en meerdere blokkades in mijn 
lymfen. Na de eerste behandeling sliep ik 
’s nachts al goed door zonder dat ik last had 
van mijn benen. 

Nadat ik zo’n 9 behandelingen had ondergaan, 
was mijn ultieme test een etentje dat op de 
planning stond. Veel en lang zitten lukte mij 
niet, dan werden mijn benen altijd onrustig. 
Die avond ging dit prima! Zonder hinder 
kunnen genieten van een etentje met vrienden, 
zonder dat ik steeds moest opstaan. Dat was 
gewoon superfi jn! 

El e Vr

 
Samen werken we op diverse wijzen 

aan jouw fi guur en gezondheid. 
Kies wat bij je past; 

 
BEWEGEN WARMTECABINE

 
AFSLANKEN POWERSLIM

 LYMFEMETING EN DRAINEREN

VET BEVRIEZEN (CRYOLIPOLYSE)

ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSADVISEUR

Natuurlijk kun je van bovenstaande 
diensten ook combi’s maken, 

vraag hier gerust naar. Je kunt bij 
ons altijd terecht voor een gratis 

adviesgesprek of proefl es.

Eindelijk af van 
die pijnlijke benen!
“Ik had veel last had van onrustige, pijnlijke benen. Hierdoor sliep 
ik vaak ook niet in de nacht door en kon ik in de avond slecht 
blijven zitten op de bank. Ik las bij Mirella over de behandeling 
van de lymfedrainage-kuur en nam contact op om te kijken wat 
deze behandeling voor mij kon betekenen. 

Mirella Franken

Waar kan de Lymphomed voor worden ingezet? Onder ander:
• moeilijk afvallen
• hoofdpijn (migraine)
• (chronische) vermoeidheid• vocht vasthouden 

 (dikke enkels. vingers) 
• lusteloosheid
• rusteloze benen 

Ervaringsdeskundige Els de Vries, Breda (54 jaar) over onze lymfedrainage-kuur

Wil je hetzelfde ervaren als Els? 
Maak dan nu een afspraak en bel 
076-5423800  of 06-38768264.

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Muggen

Weg met 
die vervelende 

muggen!

We hebben er allemaal wel 
eens last van, muggen die 
je uit je slaap houden en 
voor vervelende jeuk zorgen.

Wij verkopen verschillende 
producten die muggen op 
afstand houden zonder dat 
er DEET in verwerkt zit, zoals 
polsbandjes, stickers om 
op je kleding te plakken of 
olie om op de huid aan te 
brengen. 

Wat deze natuurlijke 
middelen gemeen hebben 
is dat ze gemaakt zijn op 
basis van etherische oliën, 
waar muggen niet van 
houden. Daardoor zijn deze 
middelen ook geschikt 
voor kleine kinderen.

Mocht je toch geprikt zijn, dan 
hebben wij producten die de 
klachten kunnen verminderen.

Van Coothplein 41A, Breda  |  076-889 03 08  |  06-1868 8967
breda@amstelhousing.nl  |  www.amstelhousing.nl/breda

AMSTEL HOUSING 
UW HUUR- EN 
VERHUURMAKELAAR 

WONING 
(VER)HUREN? 
NEEM DAN 
CONTACT OP!

Suzanne Koetsheid
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Het is zomer!

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

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

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

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

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

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

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

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens mét je schoenmaat 

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

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win
EXPLOSIEVE SMAAK

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

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

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

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

www.dutchdynamite.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV
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GGFFEEDDCCBBAA

Het is zomer!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

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

LEZERSACTIE

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

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

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

MEER DAN EEN TRAKTATIE
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen 

laten ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, 
koudgemalen cacao is. Ze streven naar 100% biologische 

kwaliteit en stoppen alleen hele stukjes (super)fruit en noten
in hun repen. Dat is écht genieten!

Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

1514



DITJES/DATJES

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

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Bel nu voor een GRATIS prijsopgave
Tel: 076-8200371   www.klaverentuin.nl

1716



HÉT ADRES VOOR AL UW

BESTRATING
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een bezoek aan 
onze website www.vankemenadebest.nl en vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 - 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 -14.00 uur)

Onze fi lialen in Son en Bavel 
zijn uitgerust met een moderne 

showtuin, voorzien van de laatste 
trends. 

Ook vindt u hier een groot aantal 
rekken, waarin onze leveranciers 
hun huidige aanbod aan u laten 

zien. 

Het is altijd belangrijk en prettig 
om het materiaal in het echt te 

zien, te voelen en te ruiken. 
Daarnaast is het ook nog eens een 
leuke manier om inspiratie op te 
doen, wanneer u nog niet zo goed 

weet wat u wilt of nog twijfelt 
tussen enkele soorten. 

Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 
2.000 m2 met 300 tegelsoorten.

BEKIJK ONZE CATALOGUS ONLINE

Harm van Kemenade

Hartelweg 11, Breda  |  06-51587229  |   www.radeklegal.nl

De juiste keuze 
voor elke klus

Radek Legal 
Klusbedrijf, de juiste 
keuze als u gaat voor 
vakkundig uitgevoerde 

bouwprojecten of klussen.

Radek Legal heeft Poolse 
vakmensen in dienst en 
werkt honderd procent 

legaal. 
Je profi teert van 

betaalbare arbeids-
krachten zonder dat je 
je zich zorgen hoeft te 
maken om controles 

door SIOD of FIOD. De 
medewerkers van Radek 

Legal zijn breed inzetbaar. 
Van strak stucwerk tot 

het verven van kozijnen, 
van het betegelen van de 

badkamer of keuken
 tot het metselen van een 
uitbouw; ze voeren deze 

en vele andere opdrachten 
feilloos voor je uit.

Radek Legal heeft een 
top verzekeringspakket. 
Onverhoopte ongevallen 
zijn altijd volledig gedekt.

Wat voor bouwproject of klus er ook gedaan moet worden, 
Radek Legal is altijd de juiste keuze als je gaat voor 
vakmanschap en kwaliteit. “Wij zijn pas tevreden als 
de klant dat ook is”, aldus eigenaar Radek Siuda.

Aannemers- en klusbedrijf Radek Legal is allesbehalve 
een nieuwe speler op de markt. “Wij bestaan al 
sinds 2006 en hebben in die veertien jaar al talloze 
bouwprojecten en klussen op onze naam mogen 
zetten”, vertelt Radek. “Van hele kleine klussen 
zoals schilderwerk of behangen tot totaalprojecten 
en complete renovaties. Voor elke klus, groot of 
klein, ben je bij ons dus aan het juiste adres.”

Radek Siuda

Aannemers en klusbedrijf

GEEN KLUS IS ONS 
TE GEK, OFTEWEL: 
BIJ RADEK LEGAL 
MOET JE ZIJN!

Dakkapel maken + plaatsen

Complete projecten

Installatie techniek

 “Dit jaar brengen wij een nieuw 
product: een kant-en-klaar 

houtskelethuis” 

1918



Lopen jullie ook aan tegen de 
complexiteit van een samengesteld gezin?
Een samengesteld gezin brengt een andere dynamiek met zich mee dan een kerngezin. 
Veel stellen worstelen hiermee. Praktijk MOOS helpt je graag!

Het vormgeven van een samengesteld gezin 
brengt een hoop vraagstukken en thema’s met 
zich mee. Of jullie nu wel of niet goed kunnen 
praten met elkaar, je mist allebei de ervaring 
met een samengesteld gezin en de thema’s die 
daarin een rol spelen. 

Wat is het geheim van geslaagde samengestelde 
gezinnen? 
Je vraagt je soms af of gelukkige samengestelde 
gezinnen wel bestaan… jazeker! Maar hoe doe 
je dat als je je met momenten tussen twee vuren 
voelt staan? Of als je verschil voelt tussen je 
eigen kind en het kind van je partner? Of heb jij 
bijvoorbeeld ook wel eens het gevoel dat je er 
niet echt bij hoort?

Het vormgeven van een samengesteld gezin 
vraagt meer dan veel van elkaar houden en goed 
met elkaar kunnen praten. Natuurlijk is liefde 
de beste basis, maar vooral ook weten wáárover 
met elkaar te praten draagt bij aan het slagen 
van je gezamenlijke gezin. 
Onder mijn begeleiding kijken jullie samen naar 
thema’s als:
- De rol en de invloed van de andere ouder  
 (de ex-partner).
- De kinderen groeien op in twee gezinnen. 

Ondernemer: Joyce Ferket  |  Wethouder van Haperenstraat 36E, Breda  

06-14126234  |  joyceferket@praktijkmoos.nl  |  www.praktijkmoos.nl

COLUMN/PRAKTIJK MOOS

Bel voor een 
afspraak: 

06-14126234

- De achtergrond van verlies en verdriet die  
 een samengesteld gezin kent. 
- Een samengesteld gezin is een 
 samenvoeging van twee gezinsculturen.
- De rollen van de ouder en de stiefouder. 
- Het verschil tussen bloedband en stiefband. 

Verliefd en verder met elkaar?  
Of vastgelopen in het beeld wat je had, 
voordat je ging samenwonen?
Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is 
ter voorbereiding op jullie samengestelde gezin. 
Een goede start is namelijk de helft van het 
succes. Wanneer je samenwoont en je vraagt 
je af wat er nodig is om niet op ‘uit elkaar gaan’ 
af te stevenen, neem dan zeker ook contact op. 
Samen kunnen we kijken wat er nodig is om 
koers te zetten naar een mooi samengesteld 
gezin waarin jullie liefde weer de basis is. 

Ik heb jarenlange ervaring als scheidings-
mediator en ouderschapsbemiddelaar en ben 
opgeleid tot Samengestelde Gezinnen Coach. 

Voor meer informatie: www.praktijkmoos.nl. 
Voor vragen mag je altijd bellen of mailen naar 
06 -  14 12 62 34 of joyceferket@praktijkmoos.nl. 

Een beetje Zen…
Want ik hoor het ook vaak: iets maken 
met je handen zorgt niet alleen dat je 
bezig bent, het werkt ook ontspannend. 
Door de focus op het handwerk verleg je 
je gedachten en kom je tot rust. Rust die 
we met de nog voortdurende onzekerheid 
goed kunnen gebruiken. 

Nieuwe vaardigheden ontdekken
Ook blijken veel mensen deze periode te 
gebruiken om nu eindelijk eens iets te 
gaan doen wat ze al langer wilden. De 
naaimachine van oma wordt afgestoft, 
op Youtube worden de instructies om te 
haken of te breien opgezocht. En voilá, 
een nieuwe hobby is geboren! Een hobby 
die nu, maar ook later ontspanning en 
voldoening kan opleveren

Stof&Wol is er daarom juist ook nu!
Na de eerste onzekere dagen was het 
voor mij dus al snel geen vraag meer of de 
winkel open moest blijven. Je kunt dan 
ook nog steeds dagelijks terecht voor al je 
stoffen, garens en fournituren. En ook met 

Tijd voor creativiteit
We zitten in een bijzondere periode. Door alles hebben we vaak 
meer vrije tijd dan eerst. De vakantieperiode komt er ook weer aan 
en ook die zal een andere invulling gaan krijgen. Hoe fi jn is het dan 
als je een creatieve hobby hebt die daar invulling aan kan geven!

wat afstand blijft advies nog prima mogelijk. 
Soms vraagt dat wat extra creativiteit, maar 
daarvoor ben je bij Stof&Wol dan ook aan het 
juiste adres. Kom dus snel (weer) langs, ik zie 
je graag!

Lieve groet
Lilian

Belcrumweg 24 Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden 
dinsdag - vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

Bij Stof&Wol vind je 
120 m2 aan stoffen, 
wol en fournituren. 

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 
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BINNEN/BUITEN

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

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

D AGJE UIT
SEPTEMBER 
ME 2020

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

FILMPJE KIJKEN
DE PIRATEN VAN 
HIERNAAST

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325
info@thaithala.nl  |  www.thaithala.nl

Weer volledig 
ontspannen?

Hot stone massage  Een hot stone massage is een massage 
van het lichaam met stenen van ongeveer 45 graden Celcius. 
Vandaar de naam hot stone. De hitte en de 'druk' van de stenen 
dringen diep door in de spieren. De hot stone massage verlicht 
spanningen en geeft je nadien veel energie. Na een legging van 
de hot stones op het lichaam word je verder los gemasseerd met 
de warme stenen en warme olie. Hot stone massage zorgt voor 
een diepe relaxatie en ontgifting. De massage bestaat vooral uit 
lange rustige en cirkelvormige strijkingen. Een hot stone massage 
draagt bij aan het zelfherstel van het lichaam, voert afvalstoffen af, 
stimuleert de organen en brengt het lichaam meer in balans.

TIP
Spaar met een 

klantenkaart

voor € 20,- korting

op een massage 

naar keuze.

Oliemassage  Traditionele Thaise Oliemassage wordt vaak 
ook aromatherapie genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van essentiële oliën. Ook hier volgt men de energiebanen. 
De massage wordt door veel mensen als zeer ontspannen 
ervaren.Tijdens de massage draagt u uw eigen ondergoed 
of door ons beschikbaar gesteld ondergoed voor eenmalig 
gebruik. De massage vindt plaats op een originele Thaise 
massagetafel, afgescheiden door gordijnen. De massage kan 
naar wens worden uitgevoerd met een 2 handen of 4 handen 
techniek. Voorafgaand aan de oliemassage dient u een warme 
douche te nemen om de poriën te openen.
 

Dat wil jij toch ook! Dat kan bijvoorbeeld 
met de onderstaande massages.
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OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:
Ginnekenstraat 19 Breda, 076 - 521 44 27
(Schuin tegenover HEMA)

www.svensophie.com

Nieuw bij Sven & Sophie
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. 

Een kunstgebit 
om in te lijsten
Een kunstgebit dat prachtig oogt en comfortabel 
zit, is een waar kunstwerk. Als u een prothese 
nodig heeft of een slecht passend of verouderd kunstgebit bezit, 
kunt u zonder verwijzing een afspraak maken. Gun uzelf een gebit 
om in te lijsten, een lach die gezien mag worden en een oplossing 
die pijn en ongemakken verhelpt.

Normaal gesproken bestaat de 
behandeling uit zes afspraken.

1. Intakegesprek en eerste 
afdrukken  Tijdens dit bezoek 
worden de eerste proefafdrukken van 
de beide kaakdelen gemaakt. Daarmee 
kunnen speciale ‘lepels’ gemaakt 
worden.

2. Defi nitieve afdrukken  Met behulp 
van de lepels worden de defi nitieve 
afdrukken van uw beide kaakdelen 
gemaakt. Hiermee worden de 
randlengte en de pasvorm van uw 
nieuwe kunstgebit vastgelegd.

3. Beetbepaling  Met een beetbepaling 
wordt duidelijk hoe de kaken ten 
opzichte van elkaar staan en hoeveel 
ruimte er in de mond aanwezig is voor 
de prothese. U kunt uw esthetische 
wensen kenbaar maken en overleggen 
over de kleur en vorm van de te 
gebruiken tanden. Het is belangrijk 
om foto’s van vroeger mee te nemen 

om een natuurlijk eindresultaat te 
behalen.

4. Proefprothese  Tijdens deze afspraak 
wordt gecontroleerd of de tanden 
mooi staan en de kiezen goed op 
elkaar sluiten. De tanden en kiezen 
staan nog op een wasplaatje waardoor 
de pasvorm van de prothese nog niet 
optimaal zal zijn.

5. Plaatsen van de prothese  De 
prothese is klaar, wordt in uw mond 
geplaatst en op esthetiek, pijnplaatsen 
en spraak gecontroleerd.

6. Nacontrole  De pasvorm en 
functie van het kunstgebit worden 
gecontroleerd. Waar nodig worden 
correcties uitgevoerd. De behandeling 
is afgerond. U komt jaarlijks terug voor 

de reguliere controle.

Bent u benieuwd naar wat wij voor 
u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

De specialisaties van de praktijk 
liggen op het gebied van 

implantaten, protheses, frames 
en gedeeltelijke protheses. 
Het beroep tandprotheticus 
bestaat al enige decennia en 

is sinds 1989 een beschermde 
beroepstitel. 

Mensen kunnen bij mij ook 
terecht voor controles en 

reparaties.
 

Wij zijn dagelijks telefonisch 
bereikbaar.

Snelle service bij reparatie.
U krijgt een advies op maat met 
een kosten- en vergoedingen- 

begroting.
Een eerste consult is bij ons 

altijd gratis!

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

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

Megastore in 
Roosendaal

5.000 m² inspiratie

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

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

Megastore in 
Roosendaal

5.000 m² inspiratie
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

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

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

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

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

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

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

DIRK/ZEELENBERG

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

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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DE LEKKERSTE PIZZA’S

Voor de allerlekkerste pizza’s van Breda ga je naar Pizza Cantina! Hier kun je terecht voor 
heerlijke, verse, huisgemaakte pizza’s gebakken in onze eigen steenoven! 

Wist je dat jij bij Pizza Cantina kunt afhalen en kunt bestellen, zodat je thuis van 
je pizza kunt genieten? Kijk voor meer info en het menu op www.pizzacantina.nl

Oranjeboomstraat 156 Breda  |  076-5620816  |  www.pizzacantina.nl

JUIST
NU!

BESTELLEN OF AFHALEN!Bel 076-5620816

Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie

Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling

Ooglidcorrectie    
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift - Halslift
Contourverbetering

Oorcorrectie
Labiacorrectie

Betrouwbare en betaalbare ooglidcorrectie.
Voor meer info024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Frans Straten

 Bovenooglidcorrectie 
 Door het slapper worden van de huid gaan je 
oogleden hangen. Hierdoor beperken ze je 
zicht en geven ze een vermoeide of een 
verouderde uitstraling. Verslapping van 
het bovenooglid kan worden gecorrigeerd 
tijdens een bovenooglidcorrectie. 

 Onderooglidcorrectie 
 Ook de huid onder je ogen kan gaan hangen, zo 
ontstaan de zogenoemde wallen. Stoor je je hieraan? 
Dan kun je een onderooglidcorrectie overwegen. 
Deze behandeling geeft je een uitgeruste en frisse 
uitstraling. Deze ingreep kan eventueel gecombineerd 
worden met een bovenooglidcorrectie. 

 Overweeg je een ooglidcorrectie? 
 Tijdens een persoonlijk consult met onze plastisch 
chirurg worden je wensen uitgebreid besproken en al 
je vragen beantwoord.

Neem gerust contact op met onze consulente voor 
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 024 - 845 05 06 of door middel 
van ons contactformulier. 

Ooglid-
correctie?

Stoor jij je aan je oogleden? Heb je bijvoorbeeld een vermoeide 
uitstraling of hoofdpijnklachten? Een ooglidcorrectie kan 
dan een goede oplossing zijn. Na een ooglidcorrectie
heb je weer een open en frisse blik.

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |   024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  
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 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag gesloten

Wij hebben kijk op gordijnen, raamdecoratie en 
vloeren. Om een goed advies te geven kan dat het 
beste bij u thuis, zo kunnen we uw stijl en smaak 
beter ervaren. 

De inrichting en het kleurgebruik in uw woning 
zijn ook van belang om een goed advies te 
kunnen geven. U hoeft niets zelf in te meten, dit 
doen wij. 

Ontzorgen van A tot Z is één van onze krachten.

Kwaliteit tegen een scherpe prijs!

Mooie vitrage voor de ramen?
Zoek niet langer! 

20% KORTING
ROLGORDIJNEN EN JALOEZIEËN

Roberto Bikes & Scooters

Valpoort 60, Etten-Leur

+31 (0)76 73 70 179

Roberto Bikes Testcenter

Neerloopweg 13, Breda

+31 (0)76 73 70 034

Roberto Fietsen aan De Mark

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 78 50 180

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

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

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

www.robertobikes.nl
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Heisprong 15, Prinsenbeek  
www.stichtingdedrielinden.nl

Bij veel van deze evenementen in de Jumbo Miegielsen-zaal biedt de stichting ook technische ondersteuning, 
zoals het verzorgen van licht en geluid. Soms is dat heel kleinschalig, een andere keer is het misschien iets 
uitdagender. Maar afwisselend is het altijd! Om het technische team van Stichting De Drie Linden te versterken 
zijn wij dan ook op zoek naar vrijwilligers die (zelfstandig) dat licht en geluid willen bedienen. Begeleiding en 
opleiding zijn mogelijk, want onze specialisten kunnen je volledig wegwijs maken in het regiehok. Daar heb je ook 
gelijk de mooiste plaats tijdens het evenement, met een goed overzicht. De intentie is om te werken in een pool 
met enthousiaste vrijwilligers, zodat ook de druk op jou als vrijwilliger beperkt blijft.

De Drie Linden zoekt 
technische ondersteuning

De Drie Linden is de ‘huiskamer van Prinsenbeek’. Tal van activiteiten worden er 
georganiseerd; door de beherende stichting zelf en door huurders van (bijvoorbeeld) 
de Jumbo Miegielsen-zaal. Denk aan cabaretvoorstellingen van landelijke en regionale 
cabaretiers, maar ook aan een activiteit rondom de Kinderboekenweek, de jaarlijkse 
Beekse Quiz en het lokale Bierfestival (met een regionale uitstraling).

Heb je interesse? Laten we dan eens 
een (digitaal) kopje koffi e drinken! 
Stuur een bericht naar 
contact@stichtingdedrielinden.nl.

Toine Kleemans
Namens stichting de Drie Linden
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

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

op je ligbedje aan het strand.
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1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

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

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

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

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

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

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

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

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

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

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

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.



Altijd de zomer in je bol…
Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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