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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.
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Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat 
is volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er 
ook heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij 
zal blijven. 
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Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel 
er normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te 
beleven is, staat december dit jaar veel meer in het teken 
van de gezelligheid thuis. En daar kun je dan ook maar beter 
het beste van maken. Versier je huis sfeervol, probeer de 
heerlijkste recepten, kijk een van de vele mooie fi lms op tv 
en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan 
klaar om er weer een hele mooie maand van te maken. 
Met de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom, tal 
van heerlijkheden voor thuis, de meest prachtige feestelijke 
outfi ts, versiersels voor je huis en ga zo maar door. En net als 
wij hebben zij een zeer belangrijke boodschap voor je: hele 
fi jne feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2021!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBERCOLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN
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Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.

Maak het thuis nog 
gezelliger!
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Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Wij zijn een zelfstandige polikliniek voor cardiologische zorg. Ons streven is dat patiënten met 
hart- en vaatziekten al binnen 24-48 uur bij ons terechtkunnen. Wij staan voor de beste 
innovatieve zorg met optimale service en persoonlijke begeleiding. Voor meer informatie over 
ons centrum kunt u terecht op onze website: www.cardiologiecentra.nl.

Onze zorg klopt! BRUISENDE/ZAKEN

Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
 Binnen 24 uur een consult
  Als u klachten heeft die zouden kunnen passen bij een 
hartziekte, dan wilt u zo snel mogelijk weten of deze klachten 
daadwerkelijk van uw hart komen en hoe ze eventueel 
behandeld kunnen worden. Daarom kunt u al binnen 24 uur 
bij ons terecht voor een consult. Alle nodige onderzoeken en 
het evaluatiegesprek kunnen indien mogelijk al binnen twee 
uur plaatsvinden. 

Tijdens het evaluatiegesprek zal de cardioloog met u de 
diagnose bespreken en zo nodig een behandelplan opstellen. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor preventief onderzoek of 
een second opinion.

  De belangrijkste klachten bij hartziekten zijn:
    Pijn op de borst
  Hartkloppingen
  Kortademigheid
  Wegrakingen / onwelwording 
  Vermoeidheid

Cardiologie Centrum Zeeland
Buitenruststraat 16, Middelburg  |  0118-689340
zeeland@cardiologiecentra.nl  |  www.cardiologiecentra.nl

  Verwijzing via de huisarts
  Heeft u een of meerdere van de genoemde 
klachten? Ga dan naar uw huisarts. Deze zal 
besluiten of het nodig is dat u wordt 
doorverwezen naar ons centrum. Indien u door 
uw huisarts wordt doorverwezen, wordt de door 
Cardiologie Centrum Zeeland geleverde zorg 
volledig vergoed door uw verzekeraar. Wij 
hebben contracten met alle zorgverzekeraars in 
Nederland.

  24/7 bereikbaar
  Patiënten en verwijzers kunnen voor informatie te 
allen tijde contact met ons opnemen. Wij zijn 24 
uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. 
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De leukste
Een fotograaf die de mooie momenten 

van een feest vastlegt kennen we al.
Van der Fotograaf pakt het anders aan: 

zij rijden de Italiaanse Piaggio APE bij 
je naar binnen. Deze sfeervolle photobooth, 
verstopt in een ‘Sisi-autootje’, zorgt meteen 
voor een attractie op je feest of bruiloft én 

verzamelt alle leuke herinneringen van jouw 
avond. 

“Als mensen terugkomen uit Italië en met name 
uit Toscane, zijn ze vaak op slag verliefd. Op het 
land, maar vooral op de sfeer. Niet gek dat veel 
feesten en bruiloften in deze stijl worden 
gehouden. Dit complete plaatje wilden we ook 
creëren met de Piaggio”, vertelt Michael 
enthousiast. “Ook op de Piaggio APE wordt 
men op slag verliefd.”

Met dit plaatje in gedachten bouwde Michael 
een oude Piaggio om tot photobooth. Er is 
gekozen voor een vintage look: de buitenkant in 
een pastelgroene kleur met houten en chromen 
accenten en ook het logo past bij de vintage stijl. 
Zelfs over het materiaal om de Piaggio in te 
richten is nagedacht. De binnenkant is bekleed 
met warm Toscaans olijfhout, hierin zitten de 
camera, printer en het touchscreen verwerkt. 
“We gebruiken materiaal dat past bij de streek en 
sfeer. Het gaat om het gevoel dat de Piaggio APE 
meeneemt, én hij moet er voor iedereen zijn!”

In de Piaggio kun je je eigen gang gaan en 
met props, passend bij het feest, de gekste 
foto’s maken met je vader, vriendin of oma. 
Terwijl je dat doet, loopt Michael rond om 
het feest zelf te fotograferen. 
“In de Piaggio krijg je veel grappige, 
geposeerde foto’s, maar daarnaast willen 
mensen ook vaak het feest herinneren 
zoals dat was”, vertelt Michael. “Die 
combinatie leveren wij!”

photobooth

combinatie leveren wij!”

BRUISENDE/ZAKEN

Van der Fotograaf  |  michael@vanderfotograaf.nl  |  06 39 56 82 08  |  www.vanderfotograaf.nl

KIJK OP

WWW.VANDERFOTOGRAAF.NL 

VOOR MEER INFORMATIE

EN FOTO’S

photobooth op drie wielen
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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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com
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Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

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.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

BoBo’s
Box

LEZERSACTIE 
Op zoek naar een heerlijk cadeau voor de 
feestdagen? BoBo’s Bonbons heeft speciaal
voor alle lezers van Bruist een leuke actie.
Met de code BRUIST bestel je deze box tijdelijk met gratis 
verzending! Deze box bevat 18 handgemaakte bonbons, 
3 Bastogne fudges en 3 BoBo's Troefjes.
Bestel op www.bobosbonbons.nl  |  Boschstraat 66  |  Breda

Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 

een echte sfeermaker 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #
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DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.

ZYXWV
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076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

Ook voor breien en haken ben je 
bij ons aan het juiste adres. 

Er is een prachtige collectie wol van 
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi 

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Ook voor al je 
creatieve cadeautjes

Fijne fröbel-dagen 

en een mooi 2021!

Wij zijn gesloten 
van 25 december 
tot 5 januari.
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS

19



DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur

Het bedrijf werd vijfentwintig jaar geleden 
opgezet door Ellies vader Christ die 
onderaannemer en allround timmerman is 
geweest en toen voor zichzelf is begonnen. 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 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 allemaal handwerk. We 
kiezen er bewust voor 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 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
2120



BINNEN/BUITEN

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is het Wereldlichtjesdag. 
Wereldwijd komen mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken 
waarbij zij om 19.00 uur een kaarsje 
aansteken, zodat de wereld een 
beetje lichter wordt voor mensen 
die hun kind hebben verloren.
In 2006 is Wereldlichtjesdag ook
in Nederland geïntroduceerd. 
Begonnen in Apeldoorn zijn er 
inmiddels meer dan honderd locaties 
waar mensen welkom zijn om samen 
overleden kinderen te herdenken. 
Hartverwarmende bijeenkomsten 
die dit jaar helaas een heel andere 
vorm krijgen door corona. Apeldoorn 
kiest ervoor om dit jaar op zondag 
13 december geen bijeenkomst te 
organiseren met publiek maar 
een livestream die is te volgen via 
www.uitvaartmetbeeld.nl/
wereldlichtjesdag.

D AGJE UIT
WERELDLICHTJESDAG

In 1840 in Engeland is paleontologe Mary 
Anning op zoek naar fossielen. De dagen van 
haar grootste ontdekkingen liggen in het 
verleden en ze verkoopt nu doodgewone 
fossielen aan toeristen om zichzelf en haar 
moeder te kunnen onderhouden. Wanneer 
Roderick Murchison arriveert, laat hij zijn 
vrouw Charlotte bij haar achter, zodat ze kan 
herstellen van een tragedie. Mary kan niet 
weigeren omdat ze het geld nodig heeft. 
Hoewel hun persoonlijkheden in eerste 
instantie botsen, komen de twee vrouwen er-
achter dat ze niet alleen zijn en ontwikkelen 
ze een intense relatie. AMMONITE is vanaf 
10 december te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
AMMONITE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.
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Sint Janstraat 149, Sprundel  |  info@caoomen.nl
0165-382830  |  www.caoomen.nl

Winterbanden:
wel of niet?

Wij zijn CarXpert:
Persoonlijke service, klantgericht, 
garanties op reparaties en 
onderdelen, up-to-date 
kennis, erkende apparatuur 
en vaste scherpe prijzen.

Steeds meer landen kennen verkeersregels over 
het gebruik van winterbanden. Sommige landen 
hebben een vaste periode waarin winterbanden 
verplicht zijn, in andere hangt het af van het 
winterse weer. 

Tips voor

Autobedrijf C.A. Oomen in Sprundel is al 58 jaar hét allround adres voor het 
onderhoud van alle merken auto’s, (schade)reparaties en de verkoop van 
betrouwbare occasions. U kunt er eveneens terecht voor apk-keuringen, 
airco-onderhoud, ruitreparaties, banden en nog veel meer. 

VERKEERSTIPS/C.A.OOMEN

Winterbanden:
wel of niet?

Dan moet je dus in ieder geval bij SNEEUW, IJS 
OF GLADHEID op winterbanden rijden. Meestal 
in combinatie met andere winteruitrusting, zoals 
voldoende antivries-ruitensproeiervloeistof en 
goede ruitenwissers. 

De winterband is ook in Nederland met zijn 
relatief zachte winters en vlakke wegen de 
veiligste band. De ANWB adviseert ze dan ook 
voor automobilisten die IEDERE DAG op hun auto 
moeten kunnen vertrouwen en voor wie met de 
auto op WINTERSPORT gaat. 

Sommige automobilisten overwegen slechts twee 
winterbanden te nemen voor de aangedreven 
wielen. DIT IS RONDUIT ONVEILIG. Twee 
sets verschillende banden met verschillende 
eigenschappen op één auto leveren 
onvoorspelbaar rijgedrag op.

         Speciaal voor jou 
                  een handige tip: 
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EEN KERST 
ZOALS WE 
DIE VAN 
VROEGER 
KENNEN...
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Mocht dit laatste het geval zijn, dan kun je misschien 
wel wat inspiratie gebruiken. Daarom delen we 
maar  al  te  graag dé kersttrends van 2020 met je. 
Wie  weet zit er wel een trend tussen die bij jou 
past. Zo niet... gewoon doen wat je zelf mooi vindt 
en je eigen trend creëren!

Trend 1: Donker en warm
Denk bij deze stijl aan een prachtig eiland, vol groene 
bossen, zwart zand en vulkanen. Bij deze stijl staan 
groene tinten centraal, aangevuld met lime en oranje. 
We zien schalen met mos, aan de muur hangende 
boeketten, kerstballen met velours en op tafel zien 
we zwart aardewerk.

Trend 2: Natuurlijk
Voor liefhebbers van natuur in huis is deze stijl 
perfect. Alles draait om puur natuur en aandacht 
voor de aarde. Denk aan veel keramiek, terracotta 
potten en bijzonder gevormde vazen. Deze vazen 

Vind jij het ook hoog tijd om je huis ‘kerstproof’ te maken met één van deze nieuwe trends? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Klaar voor de kerst
Het is weer die tijd van het jaar: de tijd om je hele huis in kerstsferen te hullen. 

Haal jij daarvoor de dozen met de kerstversiering van voorgaande jaren van zolder, 
of ga je shoppen voor een compleet nieuwe kerstlook?

stijl  je af met katoentakken en verschillende soorten 
droogbloemen. Zo ontstaat een eigentijdse stijl.

Trend 3: Fluweel
In deze stijl geven de warme kleuren, gemixt met 
duurzame en tijdloze materialen en geometrische 
vormen, je een behaaglijk en retro gevoel. Bij deze 
hippe stijl zorg je voor verwondering door het 
plaatsen van glazen kerstballen met gouden glitters, 
fl uweel en roze pailletten op tafel.

Trend 4: Zoals vroeger
Maak er een authentieke kerst van met tijdloze, 
rode en donkerblauwe accenten. Een kerst zoals we 
die van vroeger kennen, gezellig samen thuis met 
een knisperend haardvuur en een mok warme 
chocomel binnen handbereik. Bij deze stijl mogen 
sneeuwvlokachtige ballen, stolpen, sneeuwbollen 
en houten kersthangers met dierenhoofdjes niet 
ontbreken!

BRUIST/WONEN
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4 tips voor een stralende huid
We zijn inmiddels beland 
in de laatste maand van 
het jaar. En ondanks dat 

het dit jaar wat anders 
dan anders zal zijn, hopen 
we dit met onze dierbaren 

te kunnen vieren. 

TIP
ook leuk als 

cadeautje voor 
tijdens de 

feestdagen 

COLUMN/HUIDTHERAPIE 

www.instituutmarlotte.nl
info@instituutmarlotte.nl
De Heikant 6, Sprundel

0165-387081

WINNAAR
AWARD Beste Image 
Skincare Specialist 
regio West-Brabant 

2018 & 2019!

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

of een medische make-up. Deze make-up zorgt 
ervoor dat je huid blijft ademen, niet verstopt 
geraakt en bevat ook geen irriterende 
ingrediënten. Daarnaast blijft minerale 
make-up op je huid liggen en gaat cosmetische 
make-up (die je koopt in drogisterij, parfumerie 
of supermarkt) in je poriën zitten. 

4. Me-Mask time
Een masker geeft in korte tijd een directe 
boost aan de huid. Ideaal dus voor als je 
snel resultaat wilt hebben! Een masker 
op basis van Vitamine C, peptiden en 
fruitzuren is mijn favoriet. Afgestemd 
natuurlijk op de behoefte van jouw 
huid. 

Overweeg je misschien al langer om de 
stap naar huidverbetering te maken? 
Dan is nu het perfecte moment. 

We hebben tal van leuke ‘holiday’ 
(actie)sets waarmee de stap naar 
een mooie en gezonde huid nu 
voordeliger is dan ooit! 

Start nu met huidverbetering! 
Maak een afspraak voor een 
vrijblijvend intakegesprek 
inclusief huidscan.

1. Exfolieer voor een mooie glow!
Elke huid biedt een dikke laag dode 
huidcellen. Dit is om ons te beschermen, maar 
een teveel aan dode huidcellen helpt niet mee 
aan een frisse huid. Het veroorzaakt een 
grauwe, doffe huid. Het is verstandig om 
regelmatig (dagelijks) de dode huidcellen te 
verwijderen om een mooie, egale en stralende 
huid te behouden. Kies liever voor een 
product met fruitzuren of enzymen en geen 
korrel. Deze kan namelijk je huid beschadigen. 

2. Hydrateer je huid
Wanneer je huid gedehydrateerd is (een tekort 
aan vocht), verliest je huid meteen haar glans. 
Zonde! Want juist nu wil je stralen. Een 
gedehydrateerde huid kan ontstaan door 
verkeerd productgebruik, de huid te veel 
blootstellen aan droge lucht of als je huid aan 
de buitenkant beschadigd is. Een goed 
gehydrateerde huid is veel elastischer en heeft 
minder fi jne lijntjes. Hiervoor zijn producten 
met (voldoende) hyaluronzuur een must. 

3. Kies voor een gezonde make-up! 
Dat make-up onze huid kan irriteren en kan 
zorgen voor meer pukkels, weten de meeste 
mensen wel. Maar dat er een goed en gezond 
alternatief voor bestaat, dat weet nog lang 
niet iedereen. We spreken dan over minerale 

4 tips voor een stralende huid
Wat kan jij doen om te stralen tijdens de feestdagen? 
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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com
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 Maak er een feestje van!

44

1

2

6

44

3

7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.nl
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS
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 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk en onderhoud van 
uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot belang. Het weer is onder andere van 
grote invloed op de kwaliteit van het schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient 
uw huis een vakman. Wij werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op 
de langere termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u ervan op aan dat hoge 
kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken als vanzelfsprekend zijn.

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

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN

Antwerpseweg 8 Rijsbergen  |  06-29502104  |  info@totalbodyworx.nl  |  www.totalbodyworx.nl

De sportschool, 
waar je jezelf kunt zijn!

BLIJF FIT MET FITNESS
- INDIVIDUEEL of BEGELEIDING

- PERSONAL TRAINING
- SCHEMA LIGT VOOR U KLAAR! 

7 dagen per week open
Gratis parkeren 36 jaar ervaring!36 jaar ervaring!

RESERVEER
via de website 

of bel
06 295 02 104

2 WEKEN GRATIS
PROEF SPORTEN
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ONTSPAN EN JE 
KUNT DE WERELD 
WEER AAN

Geef jezelf dus eens een pauze cadeau, die heb je 
wel verdiend. Helemaal in december, de maand 
waarin het traditioneel draait om samen genieten. 
Zorg er om te beginnen voor dat ‘thuis’ een leuke 
plek is. Een gezamenlijke brainstorm levert vaak 
leuke ideeën op die alle huisgenoten ontspannend 
en gezellig vinden. Maar afwisseling tussen tijd 
samen en tijd voor jezelf zal je extra goed doen.

Even pauze
Bewegen helpt tegen stress. Ga heerlijk een dag naar 
zee of naar het bos. Zolang je afstand van anderen 
bewaart, kun je lekker de buitenlucht in voor je 
dagelijkse portie beweging. Tegelijk ook prima voor 
de broodnodige vitamine D! Wandelen, fi etsen, 
dansen, springen op de trampoline... Ben je lekker 
uitgewaaid óf niet in de stemming om de kou in te 
gaan? Kruip dan lekker met een goed boek en een 
kopje thee op de bank. Hoe je invulling geeft aan dit 

Lukt het jou niet om uit jezelf dat moment van rust te pakken? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers in jouw regio die je daarbij kunnen helpen.

Take a break!
Als je last hebt van onzekerheid, angst of stress in deze tijd, dan ben je zeker 

niet de enige. Ook al is het normaal dat je deze gevoelens ervaart, het is
toch belangrijk om voldoende rust te pakken. Juist nu...

momentje van rust, is geheel aan jou. Het is immers 
jouw cadeautje voor jezelf. Zet je telefoon op stil en 
geniet van die welverdiende rust. Morgen  mag  je 
weer verder en je zult merken dat het na zo’n pauze 
ineens weer een stuk soepeler gaat.

Lekkerder in je vel
En dat is niet het enige voordeel. Door voldoende 
ontspanning zie je er namelijk ook nog eens jonger 
en stralender uit. Bovendien ben je vrolijker, wat 
ook een positieve uitwerking heeft op de mensen 
om je heen. Lukt het je om wat voor reden dan ook 
nu echt even niet om jezelf een hele dag pauze 
cadeau te doen, elke dag een moment voor jezelf 
van minimaal een half uur heeft ook al nut. Doe 
dat ene half uur niets wat moet, maar alleen dingen 
die jij echt leuk vindt. Je zult zien dat je ook 
daardoor al beter functioneert, lekkerder in je vel zit 
en weer het gevoel hebt dat je de wereld aankunt.

BRUIST/LIFESTYLE
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Kapsalon Blond & Donker is een heren- en dameskapsalon gevestigd in de 
gezelligste winkelstraat van Etten-Leur. Onze kracht is dat wij vinden dat iedereen 
het verdient om mooi te zijn. We hanteren een scherpe prijs en werken met en 
zonder afspraak. Wij zijn klantvriendelijk en hebben passie voor ons vak.

De nieuwe kapsalon van Etten-Leur

De haarstylisten die werken bij Kapsalon Blond & Donker bezitten al deze aspecten. Wij 
zijn vakbekwaam door onze ruim vij� ien jaar ervaring. Wij zijn laagdrempelig, transparant en 
klantgericht. Dankzij onze kennis bent u bij ons aan het juiste adres om de salon naar wens en 
stralend te verlaten.

Prijzen:
Dames wassen, knippen en drogen   € 22,50 
Heren wassen, knippen en stylen basic   € 19,50
Olaplex herstel behandeling   € 35,50 

Blond & Donker Top Deal: 
Knippen en kleuren   € 49,95

Blond & Donker Verwen Deal: 
Skin luxe, wasmassage, treatment en föhnen   € 99,00

Naast kappersbehandelingen bieden wij ook schoonheidsbehandelingen en 
voedingssupplementen aan. 

Met en zonder afspraak!
076 - 220 10 10

Of kijk snel op de site www.blondendonker.nl

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 101 ETTEN-LEUR  |  WWW.BLONDENDONKER.NL  |  

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

2020 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar gaan we naartoe en 
waar staan we nu?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

“Het leven is een avontuur om te 
ondergaan, een mysterie om te ontdekken, 
een kans om te benutten, een uitdaging die 
we moeten aangaan. Het leven is zowel de 
reis als de bestemming. Het leven is zo 
mooi. Ontwaak, leef.” 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2021. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

www.michaelpilarczyk.nl

Michael  Pilarczyk
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Joba Interiors
 Veldstraat 11, Zundert  |  06-16775556  |  www.jobainteriors.nl

Industriele en landelijke
 woonaccessoires

Dinsdagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur

Showroom 
op afspraak 

open

Bremstraat 156 St.Willebrord  |  06 57 32 80 12  |  0165 388215  |  www.farawebwinkel.com  |   fara.mode  |   Fara

Vind je het lastig om jezelf elke ochtend weer in een leuke 
outfi t te hijsen? Weet jij niet zo goed welke kleur, snit of stijl 
bij je past of wil jij je eigen stijl (her)ontdekken? Bij Styling by 
Fabiënne ben jij aan het goede adres om voortaan als de beste 
uitziende versie van jezelf voor de dag te komen!

WORKSHOP KLEUR- EN STIJLADVIES
Vind je het lastig om jezelf elke ochtend weer in een leuke outfi t te 
hijsen? Weet jij niet zo goed welke kleur of stijl bij je past of wil jij 
je eigen stijl (her)ontdekken? Bij Fara ben jij aan het goede adres 
om voortaan als de beste uitziende versie van jezelf voor de dag te 
komen! Tijdens een workshop met personal shopper Fara ontdek jij 
welke kleding en kleuren jou laten stralen.

“Ik verkoop mode, kleding & accessoires en ben peronal stylist.
Als jonge ondernemer ben ik enorm trots op mijn eigen bedrijf.”

Ontdek jouw stijlfeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Vermijd drukte.
#HOUDVOL

Blijf thuis.
#HOUDVOL
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Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!
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Mannen en hun auto’s... Het is en blijft een dingetje dat veel vrouwen niet kunnen 
begrijpen. Oké, dat een auto handig is om van punt A naar B te komen, dat 

snappen ze over het algemeen wel, maar verder...

Guys 
& cars

MAN/CAVE

Bij mannen gaat de liefde voor auto’s vaak veel 
verder. Zo is uit onderzoek zelfs gebleken dat maar 
liefst één op de vijf mannen meer van hun auto 
geniet  dan van hun partner. Twaalf procent gelooft 
zelfs dat hun partner jaloers is op hun auto. Niet zo 
vreemd als  je bedenkt dat uit hetzelfde onderzoek 
blijkt dat één op de zeven mannen het autowassen of 
een ritje maken als excuus gebruikt om hun partner 
te ontlopen.

Dit zijn niet de enige opvallende cijfers van dit 
onderzoek, het gaat zelfs nog verder. Twintig procent 
van de mannen vergelijkt hun auto met hun eigen 
persoonlijkheid en omschrijft hun grote liefde (de 
auto  dus!) als sexy en speels. Het zal je dan 
waarschijnlijk ook niet verbazen dat één op de vijf 
mannen hun auto een naam geeft en dat dit in zo’n 
veertig procent van  de gevallen een vrouwennaam 
is... ‘Slechts’ dertig procent kiest voor een wat meer 
mannelijke naam en zeventien procent houdt het bij 
een naam die vrouwelijk noch mannelijk is. Nu zijn 
we toch benieuwd... Heeft jouw auto ook een naam?
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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 - 15.00, zaterdag van 9.30 - 13.00 uur en zondag en maandag gesloten

Zoek niet verder! Stap eens binnen 
in de sfeervolle showroom van Dina 
Raamdecoratie en laat je inspireren. De 
zaak is al jaren een begrip in Etten- Leur 
en omstreken. Eigenaar John Trompert 
en zijn vrouw Nicolette heten je er van 
harte welkom!

• De nieuwste trends
• Ontzorgen van a tot z
• Karpetten op maat

Raamdecoratie die een 
verrijking is voor je interieur?  

‘SERVICE STAAT BIJ 
ONS CENTRAAL’

Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  076 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online (via bestelformulier), betaal via 
iDEAL en ontvang een code waarmee je het vlees uit onze automaat kunt halen! 

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMET 
compleet 

de luxe voor

€ 18,-

Ga naar onze site en bestel nu je vlees online (via bestelformulier), betaal via 

Bestel eenvoudig je vlees online

Bij de best barber in town 
gaan alle klanten perfect 

geknipt en geschoren
én tevreden weer naar huis.

Maak een afspraak voor o.a.:
Coupe knippen volwassenen

Wassen + coupe knippen
Coupe knippen tot 12 jaar

Tribals

Bij de best barber in town 

PERFECT
GEKNIPT

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

BINNENKORT IETS TE VIEREN?
U bent bij mij aan 
het juiste 
adres voor 
alle soorten 
taarten, 
cupcakes en 
gebak!

Nieuw bij 
MirCupia!
High Tea en 
High Tea 
Deluxe met bubbels.

mircupia  Hazeleger 41, Etten-Leur  |  06 - 29825080
mircupia@hotmail.com  |   mircupia  |  www.mircupia.nl

Deluxe met bubbels.
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SLECHTE 
GEWOONTES... 
ZE ZIJN TE 
DOORBREKEN!

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het doorbreken van je slechte gewoontes? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast wel een ondernemer die je daarbij kan helpen.

En ook al zijn we ons ervan bewust dat een gewoonte 
niet goed voor ons is, kennelijk zit het toch in onze 
aard om er lang aan vast te houden. We willen wel 
veranderen, maar ja, dat gaat niet vanzelf en kost 
energie. Zo moeilijk hoeft het echter niet te zijn...

Waarom doe je het?
Het belangrijkste bij het doorbreken van een 
slechte gewoonte is dat je voor jezelf helder maakt 
waar je het voor doet. Wil je bijvoorbeeld stoppen 
met roken, vraag jezelf dan af waarom dit voor jou 
zo belangrijk is. Pas als dat helder is en je er zelf 
ook helemaal achter staat, heb je een kans van 
slagen om die gewoonte te doorbreken. Mits je 
jezelf haalbare doelen stelt natuurlijk. Als jij 
verwacht om zonder enige hulp van de een op de 
andere dag te stoppen met roken, dan is dat 
meestal niet realistisch. Maar stel je jezelf een 

Tijd voor actie!

concreet en haalbaar doel, bijvoorbeeld dat je eerst 
het aantal sigaretten per dag wilt halveren, dan zul 
je sneller resultaat boeken, wat het makkelijker 
maakt om vast te houden aan je nieuwe gewoonte 
en vervolgens een nieuw doel voor jezelf te stellen.

Extra steun
Wat ook weleens wil helpen, is als je je omgeving 
betrekt bij je doel. Dat kan net dat extra steuntje in 
de rug zijn waardoor je het wel volhoudt. Net als 
het vieren van successen trouwens. Als je je eerste 
(korte termijn) doel hebt bereikt, doe dat dan niet 
af als vanzelfsprekend, maar sta er bewust bij stil en 
geniet ervan. Dat heb je immers verdiend, want zo 
makkelijk is het niet om gewoontes te doorbreken. 
Je bent er misschien nog niet, maar de eerste stap 
in de juiste richting is gezet. Op naar de tweede. 
En ook die mag je weer vieren!

BRUIST/BODY&MIND

Gewoontes, we hebben ze allemaal, zowel goede als slechte. De meeste zelfs 
zonder dat je het zelf doorhebt, want dat is nu eenmaal het ding met gewoontes: 

je doet ze onbewust.
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Weduwestraat 5c, Zundert
06-25328992
heleen.jochems@ziggo.nl
www.autorijschoolheleenjochems.nl

Heb jij een leeftijd van boven de 16,5 jaar? En wil jij op een fi jne 
manier begeleid worden om een veilige, zelfstandige en sociale 
weggebruiker te worden? Dan moet je zeker contact opnemen met 
Autorijschool Heleen Jochems! Bij Heleen telt maar één ding: dat jij 
je rijbewijs gaat halen!

Heleen is jarenlang als chauffeur werkzaam geweest. Aan ervaring op de weg dus geen 
gebrek. Het leek haar, na een gesprek met een rijinstructeur, fantastisch om andere 
mensen te leren om op de juiste manier deel te nemen aan het verkeer. Daarom startte 
ze haar eigen autorijschool. En met succes!

Heleen is erg sociaal en zorgt ervoor dat je 
keer op keer enthousiast de lesauto in stapt. 
Daarbij specialiseert ze zich graag in jeugd 
met bijzondere behoeften. Ze is gecertifi ceerd 
om leerlingen met autisme, ADHD of ADD te 
begeleiden en goed te leren autorijden. Samen 
met jou gaat Heleen ervoor zorgen dat je het 
traject, ongeacht de situatie waarin je verkeert, 
met een positief gevoel en een rijbewijs afsluit.

VOL ENTHOUSIASME DE WEG OP

Ervaar 

HET PLEZIER 
van een rijles

Vraag vandaag nog 
een proefl espakket 
aan voor slechts 

€ 100,- 
(4 rijlessen inbegrepen)

Voorsteven 100, Etten-Leur  |  Gevestigd in gezondheidscentrum De Keen 
076 501 59 75  |  estherjaspers@kpnmail.nl  |  www.mondzorgjaspers.nl

Wil jij een leven lang een gezonde mond?

mondhygiëniste

Wil jij een leven lang een gezonde mond?

mondhygiëniste
Esther Jaspers

Wij zijn 
verhuisd! Voorsteven 100 

te Etten-Leur

Willen jullie dat de grote dag
persoonlijker wordt?

Met meer humor? Meer gevoel?
Dat er geluisterd wordt naar jullie wensen?

Kijk dan eens op www.kalebabs.nl
info@kalebabs.nl / 06 5399 6002

Trouwambtenaar Kale Babs, Frank Boomaerts
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Verwarm de oven voor op 175 ºC. Snijd de korstjes van het volkoren- en witbrood en 
snijd het brood in blokjes van 1 cm. Doe het brood in de ovenschaal en rooster in 
circa 6 minuten goudbruin. Laat de oven aan.
Snijd de bleekselderij in boogjes. Schil de appel en snijd in blokjes. Snijd de blaadjes 
van de peterselie fi jn. Verwijder het vel van de worst en snijd het worstvlees in 
stukjes. Snipper de ui.
Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de worst en de ui 5 minuten. Voeg 
de bleekselderij, salie, rozemarijn en tijm toe aan het vlees en bak 2 minuten mee. 
Schep bij het brood.
Laat de roomboter smelten. Voeg de appel, peterselie, cranberry’s, fond en helft van 
de gesmolten boter toe aan de vulling. Verwijder het elastiek van de kalkoen. Schep 
de vulling in de holte van de kalkoen. Maak de holte dicht met cocktailprikkers.
Vet de braadslee in. Leg de kalkoen met de borst naar boven in de braadslee. 
Schenk de rest van de boter erover. Bestrooi met peper en zout. Bak de kalkoen in 
het midden van de oven in circa 135 minuten gaar. Keer na 105 minuten de kalkoen 
om. Haal de kalkoen uit de oven en laat 15 minuten rusten onder aluminiumfolie 
voor het aansnijden.
Serveer de gevulde kerstkalkoen met aardappelpuree, spruitjes en stoofpeertjes.

INGREDIËNTEN
2 sneetjes volkorenbrood

2 sneetjes witbrood
 1 stengel bleekselderij
 1 Golden Delicious appel

20 g verse platte peterselie
  2 braadworsten

1 ui
 3 tl gedroogde salie
 2 tl gedroogde rozemarijn
 1 tl gedroogde tijm

100 g ongezouten roomboter
75 g gedroogde cranberry’s

190 ml gevogeltefond
1 kalkoen (ca. 2,5 kg)

peper en zout
braadslee en aluminiumfolie

Lea & Marcel Bossers, directie Nederland Bruist
Nu we allemaal zoveel mogelijk binnen zitten, hebben we volop tijd om met het hele 

gezin thuis te genieten. We brengen het huis in kerstsfeer, we spelen gezelschaps-

spelletjes en koken de lekkerste gerechten. Met dit recept zet jij ook vrij eenvoudig een 

feestelijk kerstdiner op tafel. Geniet van elkaar en van de gezellige decembermaand.

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

RECEPT/VAN DE MAKERS

  Gevulde
kerstkal koen

8 PERS. 30 MIN + 135 MIN OVENTIJD
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-6-5.

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

PUZZELPAGINA

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

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

Maak kans op:

Hotstonemassage
t.w.v. € 30,-
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massages 
verzorgd 
producten 
gellak 

waxen 
spieren
ontspannen 
geniet
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Noorderstraat 104,  Sint Willebrord |  06-10296794 
 info@salon-justyou.nl  |  www.salon-justyou.nl

Wil je even ontsnappen aan de dagelijkse drukte? 
Kies dan voor een ontspanningsmassage. “Of een 
heerlijke hotstonemassage, waarbij ik gebruikmaak 
van verwarmde basaltstenen. Ik doe mijn best om 
juist wat meer bijzondere behandelingen aan te 
bieden, mijn salon moet wel speciaal blijven.”

€ 30,-

Een mom entje 
    voor jezelf
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Fiat Tipo 
it’s cool
it’s spacy
it’s only € 21.107

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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