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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



VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

U krijgt van ons vijf jaar lang gratis hoortoestel- 
batterijen bij aanschaf van een hoortoestel.

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid 
erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht en tijd 
voor de klant, luisteren naar de problematiek van de klant en 
continuïteit van de audiciens zijn van groot belang gebleken. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige audiciens 
in West-Brabant. We kunnen daardoor een keuze maken uit 
alle hoortoestelmerkendie leverbaar zijn in Nederland. 
Kooijman Hoortoestellen heeft contracten met alle zorg-
verzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen eigen bijdrage 
voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden. Dit is 
afhankelijk van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 
Ina Kooijman kan u daar alles over vertellen. Zelfs voor bij 
Achmea en Friesland verzekerden wordt er geen eigen risico 
berekend. Ook kunnen bij ons de slechthorenden terecht, 
die hoortoestellen bij een andere audicien aangeschaft 
hebben maar niet tevreden zijn. Wij kunnen, 
tegen een kleine vergoeding, proberen een 
verbetering aan te brengen door een 
hoortest uit te voeren en het geluid van 
de hoortoestellen daarop aan te passen. 

U krijgt van ons 5 jaar lang gratis 
hoortoestelbatterijen. Dit bespaart u 
al snel € 350,- in kosten. Daarnaast 
krijgt u 5 jaar gratis service van ons. 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

Brabantplein 4, Breda   | 076-5204264   | www.kooijmanhoortoestellen.nl



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

  nederlandbruist 
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THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
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Prinsenbeek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij  
van glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

PRINSENBEEK
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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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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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VOOR DE LEKKERSTE VIS MOET JE BIJ VAN NUNEN ZIJN!

Dé visspecialist van Breda
Vishandel Van Nunen

Nicky is met recht trots op de zaak die hij eerder dit jaar heeft 
overgenomen. “Een goedlopend bedrijf met een mooi product! 
Hiervoor werkte ik zelf ook al jaren ‘in de vis’, dus ik weet precies 
waar ik het over heb.” En of je nu komt voor een vers visje, salade, 
broodje of bijvoorbeeld gebakken vis, bij Vishandel Van Nunen 
verkopen ze het allemaal. “Alles vers bereid in eigen keuken van 
de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat is dan ook meteen waardoor wij 
ons weten te onderscheiden en waardoor zoveel klanten steeds 
weer naar ons terug blijven komen!”

Topservice
Behalve kwaliteit staat bij Van Nunen ook het leveren van de best 
mogelijke service zeer hoog in het vaandel. “Klanten worden bij 
ons altijd hartelijk ontvangen en wat voor vraag ze ook hebben, we 
proberen deze uiteraard altijd zo goed mogelijk te beantwoorden.”

Vis… Nicky Tom krijgt een 
lach op zijn gezicht als hij 

het erover heeft. “Vis is 
zo’n ontzettend veelzijdig 

product, je kunt er van alles 
mee doen!” Een passie die 

hij maar al te graag deelt 
met de klanten van zijn 

Vishandel Van Nunen 
in Breda.

VOOR DE LEKKERSTE VIS MOET JE BIJ VAN NUNEN ZIJN!

Haagweg 159, Breda  |  076-5210145  |  www.vishandelvannunen.nl 

Dé visspecialist van Breda
Vishandel Van Nunen

vishandel van nunen

Voor de 
feestdagen

hebben wij heerlijke 
feestelijke schotels 

voor u!
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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

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

ZZYYXXWWVV
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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/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

 

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

ZZYYXXWWVV
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Wil jij goed en veilig leren rijden? Dan moet je bij Kootstra Rijopleidingen zijn. Of je nu komt voor 
je auto- of motorrijbewijs, je bromfi ets-, C1- of aanhangwagenrijbewijs, het enthousiaste team van 
Kootstra doet er samen met jou alles aan om dat rijbewijs te halen.

Dé rijschool voor 
“Zo’n tien jaar geleden begon ik mijn eigen rijschool”, 
vertelt eigenaar François Kootstra. “Destijds eigenlijk 
met de bedoeling om het kleinschalig te houden maar 
inmiddels zijn we uitgegroeid tot een rijschool met maar 
liefst achttien rij-instructeurs. Goed opgeleide, ervaren 
en vriendelijke instructeurs welteverstaan, want wij 
vinden het niet alleen belangrijk om onze cursisten 
kwaliteit te kunnen bieden maar ook een fi jne 
leeromgeving waarin ze zich op hun gemak voelen.”

Voor iedereen
Iedereen is welkom om bij Kootstra Rijopleidingen lessen 
te komen volgen voor het auto-, motor-, bromfi ets-, 
C1- en/of aanhangwagenrijbewijs. “Wie eerst wil ervaren 
hoe onze instructeurs te werk gaan, kan gebruikmaken 
van een geheel vrijblijvende gratis proefl es auto. 
Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het lesgeven aan 
kandidaten met faalangst, autisme en ADHD waardoor 

dus ook daadwerkelijk echt iedereen bij ons terechtkan. Om 
alle vorderingen en dergelijke te kunnen volgen bieden wij 
onze kandidaten een online omgeving waarin wij dit 
allemaal bijhouden, zodat ook ouders bijvoorbeeld op de 
hoogte kunnen blijven van alle ontwikkelingen.”

Kwaliteit
Naast alle rijlessen bieden ze bij Kootstra Rijopleidingen ook 
camper- en caravantrainingen en daarnaast ben je er ook 
voor een theoriecursus aan het juiste adres. “Waarom je voor 
ons moet kiezen? Omdat wij staan voor kwaliteit, bij alles 
wat wij doen!”

Nieuw bij Kootstra Rijopleidingen is dat zij sinds kort ook de 
mogelijkheid bieden om te lessen in een elektrische auto. 
“Wij zijn een van de eersten in de regio waar dit kan. 
Elektrisch rijden is de toekomst en daar spelen wij maar al te 
graag op in.”

Dé rijschool voor 

BRUISENDE/ZAKEN

Kootstra Rijopleidingen  |  Mathenessestraat 59, Breda
Tel. 088-9800300  |  Eigenaar: François Kootstra
www.kootstrarijopleidingen.nl

Breda, Tilburg e.o.
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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.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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Fijne Feestdagen! 
Vrijdag t/m Zondag van 10:00 tot 16:00 kunt u tijdens of na een wandeling                            

genieten van onze winterse take away! 

Galderseweg 55 Breda     076-5653338      Reserveringen@dekogelvanger.nl
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Eigen risico gespreid betalen

UITSTEL IS 
NERGENS 
VOOR NODIG!

17 jaar werkervaring
Een oplossing in de vorm van een implantaat, prothese, frame of gedeeltelijke 
prothese, want dat is waar Inge zich in heeft gespecialiseerd. En met zestien jaar 
werkervaring weet ze precies waar ze het over heeft. “De oplossingen die ik bied 
zorgen niet alleen dat je pijnklachten verdwijnen, maar geven in veel gevallen je 
zelfvertrouwen ook een boost doordat je eindelijk weer een mooie glimlach kunt 
tonen.”

Gespreid betalen
In haar praktijk merkt Inge echter maar al te vaak dat mensen het aanmeten 
van een prothese uitstellen tot het eind van het jaar als ze zeker weten dat ze 
hun eigen risico op hebben gemaakt. “Tegen het eind van het jaar wordt het 
daardoor steeds drukker in mijn praktijk terwijl het voor mij natuurlijk veel fi jner 
zou zijn als het werk wat meer over het hele jaar zou worden verspreid.” En 
niet alleen voor Inge zou dat fi jn zijn, vooral ook voor de mensen die nu langer 
dan wenselijk met klachten blijven rondlopen. “Ook dat is nergens voor nodig. 
Wat veel mensen namelijk niet weten is dat ze hun eigen risico vooraf gespreid 
kunnen betalen, zodat ze niet in één keer het complete bedrag op hoeven te 
hoesten. Ik informeer mijn patiënten hier maar al te graag over, maar ze kunnen 
natuurlijk ook even contact opnemen met hun zorgverzekeraar om te informeren 
naar de mogelijkheden. Wel zo fi jn als je daardoor meteen je klachten kunt laten 
verhelpen.”

Eigenaar: Inge van der Gaag  |  Alard Duhamelstraat 78, Breda  |  076-5877020  |  www.tppvdgaag.nl

Eigen risico gespreid betalen
Veel mensen zijn 

ongelukkig met hun 
gebit, constante 

pijnklachten aan tanden 
en kiezen of een slecht 

passend kunstgebit. 
Nergens voor nodig, 

aldus tandprotheticus 
Inge van der Gaag. “In 
mijn tandprothetische 

praktijk kan ik een 
oplossing op maat 

bieden.”

BRUISENDE/ZAKEN

19



Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

www.svensophie.com

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

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. 

Vroeger was een sok gewoon een sok. Praktisch en 
zonder poespas. Die functionaliteit is een blijvertje, 

maar de laatste jaren zijn looks minstens zo belangrijk 
geworden. Kleding is dé manier om jezelf te uiten. Te 

onderscheiden. Expose yourself!

VOOR DE LEUKSTE CADEAUS
Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de feestdagen.

Het HappySocks 
alternatief

Met deze merken ben je de mode altijd 
een stapje voor. Fantasievolle panty’s in 

verschillende maten. 

 Het Nederlandse 
merk voor kleurige 

en originele gebreide 
winteraccessoires. 

Barts, alles wat jouw 
winterhart begeert.

VOOR DE LEUKSTE CADEAUS

Ga je er ook voor 
kwalitatief goed 

ondergoed nu in een 
voordeelpakket!

Speciaal voor 
koukleumen

De bonte wereld van 
  Emilio Cavallini en   
  Oroblu aan je benen

Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de feestdagen.

HELLO 
MOON
LIGHT 

Ga je ook voor 
  een voordeelpak
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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.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ENJOY LOCAL, SHOP LOCAL!

KOM NU 
KIJKEN 

Er zit vast wat 
voor je bij!

HAVE A BEAUTIFUL DECEMBER 
WITH A RING TO REMEMBER!

Stijlvol-Stoer
Groenstraat 15 Prinsenbeek 

076-541 36 47
www.stijlvol-stoer.nl

 stijlvolstoer
 stijlvolstoerprinsenbeek

Kleding en accessoires 
voor dames

Anotherwoman 
Chabobags - CdlC 

Enjoy -Geisha - 
Go Dutch Label 
IXXXI -Maicazz

My Pashion 
Poools - Rebelz   

Red Button - ZIZO  

Bekijk het uitgebreide 
assortiment in onze 

winkel! IXXXI
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN

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  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET”       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
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 Tolweg 9, Ulvenhout  |  076-5640280 
info@westbrabant.glassinside.nl 

www.glassinside.nl

Het Like Steel-concept van 
Glass Inside geeft een nieuwe 
en populaire mogelijkheid aan 

interieur-glas. 

Deuren en wanden omkleed 
met een stoere en robuuste 

stalen uitstraling. Het perfecte 
alternatief voor het stalen 

kozijn. 

Deze vriendelijk geprijsde 
Like Steel-omkadering van
Glass Inside kent zoveel 

mogelijkheden. 

Maak nu een afspraak 
en bel: 076-5640280

Frankenlaan 1, Prinsenbeek
edith@praktijk-elva.nl

06-13707455
www.praktijk-elva.nl 

  PraktijkElva

Edith Oonincx 

Praktijk Elva is een praktijk in 
huiselijke sfeer, waar u terecht 

kunt voor diverse wellness 
massages, klachtbehandeling, 

zwangerschapsmassage, cursus 
babymassage en SensiPlus Therapie. 

Een totaalpakket voor de nodige 
ontspanning en juiste balans tussen 

lichaam en geest.
 
ZWANGERSCHAPSMASSAGE
 
ONTSPANNINGSMASSAGES

 
FIBROMYALGIEMASSAGE

SENSIPLUS THERAPIE

         Op zoek naar een 
 snelwerkende 
    effectieve therapie?

SensiPlus® therapie pakt allerlei klachten aan. Mentaal, emotioneel, fysiek en 
energetisch. Denk aan onder andere allergieën, chronische pijn, vage klachten, 
ADHD, burn-out, stress, verdriet en/of pijn. Tijdens een behandeling wordt je lichaam 
uitgemeten met een biosensor en krijg je inzicht in je klachten.

Vaak komt het er op neer dat je een knop moet omzetten zodat je anders in het leven 
gaat staan, waardoor de klachten kunnen verdwijnen. Zo activeer en stimuleer je het 
zelfgenezend vermogen.

Sensi® therapie is een snel werkende therapie die heel snel resultaat kan geven. Vaak 
hebben mensen maar 1 tot 3 behandelingen nodig. Let op: de Sensi®therapie is geen 
vervanging voor een arts, maar kan heel goed gevolgd worden naast een behandeling 
van een arts. Mocht het nodig zijn, dan zal ik mensen adviseren om een arts te 
raadplegen.

In combinatie met de Sensi® therapie coach ik mensen 
hoe ze beter om kunnen gaan met hun hooggevoeligheid 
(HSP). Zowel kinderen als volwassenen. Want vaak geeft het 
hooggevoelig zijn ook verschillende klachten, die voorkomen 
kunnen worden door juist in balans te zijn, en door er beter 
mee om te kunnen gaan. 

Voor meer informatie 
Kijk op www.praktijk-elva.nl, bel 06 13707455 
of stuur een mail naar edith@praktijk-elva.nl

Ik zie u graag in mijn praktijk, Praktijk Elva.

Edith Oonincx 

SensiPlus® therapie is een zeer effectieve therapievorm. Deze therapie is er op gericht 
om de mens zijn in totaliteit te behandelen. De SensiPlus® therapie richt zich op jouw 
gezondheid, en zoekt naar de oorzaken die voorkomen dat je gezond wordt en blijft. 
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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

1

6

5

Cr
ed

its
: I

ng
rid

 B
ur

ge
r v

oo
r w

ww
.c

ol
or

st
or

ie
s.

nl

2

 Maak er een feestje van!

4

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

11

5

9

 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. 

10

7

8 12

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

ProNails Nederland
Voorerf 27, Breda  
(0)76 75 04 867 
breda@pronails.nl 
www.pronails.nl

Ben je op zoek naar een 
opleiding tot nagelstyliste? Dan 
wil je natuurlijk de allerbeste 

opleiding vinden. Of het nu om 
een basisopleiding gaat of om 

een workshop om een specifi eke 
techniek te verbeteren; je wilt 
perfectie bereiken. ProNails 
helpt je verder in een van de 

twaalf volledig uitgeruste 
opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

expertise, die maar al te graag 
al hun kennis met je delen. 

Je volgt les in kleine groepjes, 
zodat we een persoonlijke 

aanpak kunnen garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

Wil je graag nagelstyliste worden, 
maar heb je nog geen ervaring? 
Dan is dit de perfecte opleiding 
voor jou! Je leert werkelijk álles; 
van een perfect uitgevoerde 
manicure tot een onberispelijke 
gel-, of acrylnagel. Correct vijlen, 
een kleur mooi aanbrengen of de 
verfi jnde french manicure? 
Dat lukt je na deze opleiding zeker!

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding 
Nagelstyliste

MASTER 
workshop

ONE 
workshop

 info@jscarcare.nl |  06-20310805  |  www.jscarcare.nl

It’s all in the details

Een behandeling bij J’s Car Care gaat verder dan het blote 
oog kan waarnemen. Een van onze behandelingen is het 
polijsten (reconditioneren) van de lak, hierdoor wordt de 
lak weer stralend en krasvrij. Met verschillende machines, 
polijstpads en polijstmiddelen zorgen wij voor een strak 
resultaat. Dit geeft meteen de mogelijkheid om de lak tot 
in de puntjes te beschermen, dit kan met een glascoating 
of Paint Protection Film(PPF). Daarnaast kunt u in de 
webshop alle producten vinden om zelf uw auto 
te onderhouden. Neem contact met ons op voor advies 
of voor het plannen van een afspraak.

MAAK NU EEN AFSPRAAK!BEL: 06-20310805

JE AUTO WEER ALS NIEUW MET DE BEHANDELINGEN VAN J’S CAR CARE
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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
Hobokenstraat 359, Breda  

06 - 46 2222 78 
 www.organizingopmaat.nl

Krijg weer de regie 
over je tijdsbesteding!

Ik leer jou een eenvoudige methode om weer overzicht te krijgen in alle 

taken en deze te prioriteren. Je leert hoe je de taken die uitgevoerd moeten 

worden handig kunt plannen in je agenda, hoe je effi ciënter kunt werken en 

hoe je ervoor zorgt dat alle taken van de takenlijst ook daadwerkelijk worden 

uitgevoerd. Je krijgt weer de regie over je tijdsbesteding en meer structuur in 

je leven!

Saskia van Leenen
Professional Organizer

Heb je veel moeite om gestructureerd de dag door te komen? 
Wil je heel veel, maar lukt het je niet om te starten of om een 
klus af te maken? Overal liggen takenlijstjes in huis en het lukt 
je maar niet om deze taken te prioriteren, deze te plannen in je 
agenda en om ze ook daadwerkelijk uit te voeren? 

Heb je behoefte aan ruimte 
en overzicht in je huis, 

administratie, agenda of op 
je werkplek?

Schrijf je dan in via de 
website voor een gratis 
kennismakingsgesprek! 
Of bel 06 - 46 2222 78.

HUIS

ADMINISTRATIE

AGENDA

WERKPLEK
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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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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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www.wobenzym.nl1. Een gunstig effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg Vitamine C naast 
 de aanbevolen dagelijkse inname van Vitamine C.

Wobenzym® sport: 
•  Voedingssupplement
•  Met vitamine C voor
  extra weerstand bij 
  lichamelijke inspanning1

•  4-5 dagen voor aanvang 
  van de training of tijdens de training

Wobenzym® plus: 
Enzymcomplex aangevuld
• met Vitamine D  
 voor het behoud van 
 soepele spieren 
• en vitamine C voor het 
 behoud van gezond kraakbeen

Je p� tn�  
     in beweging

Wobenzym Combi advertentie A5.indd   1Wobenzym Combi advertentie A5.indd   1 06-10-20   15:4106-10-20   15:41

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313

www.brockshomeopathie.nl

10% 
INTRODUCTIE

KORTING

06-52427776  |  info@claudia4beauty.nl
www.claudia4beauty.nl  |   claudia4beauty

Je huid weer in evenwicht!

Ook zo aan 

toe? Maak dan 

een afspraak!

Céjess Flooring  |  Eigenaar: Frederick Mann  |  Roosendaal  |  06-20955772  |  www.cejess.nl

Voor elk type vloer bieden wij de perfecte oplossing. Gietvloeren 
zijn overigens niet het enige wat Céjess Flooring te bieden 

heeft. Daarnaast verkopen we namelijk ook coatingvloeren en 
mortelvloeren. Bel dus gewoon eens voor een afspraak om de 
mogelijkheden bij u thuis of binnen uw bedrijf te bespreken.

Zeg ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving

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

NED

BELGIE

Aandacht
voor elkaar is het 

allermooiste
kerstcadeau

De ultieme
kerstverlichting is

natuurlijk een
sterrenhemel
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 Sinds begin dit jaar zijn Maik en Marian de trotse nieuwe 
eigenaren van SenseCity. “De kans om dit mooie bedrijf 
over te nemen kwam precies op het moment dat wij ons 
Magnesium Experience Center uit wilden gaan breiden. 
Zelf werken wij al jaren met magnesium en we 
merkten dat meer en meer mensen zich bewust 
worden van de kracht van dit mineraal. Via 
SenseCity kunnen wij hier nog meer mensen 
kennis mee laten maken.” 

 Goed voor lichaam en geest 
 “Naast zuurstof en water is magnesium de 
derde levensbehoefte van ons lichaam. Het 
speelt een rol bij meer dan driehonderd 
lichaamsprocessen (zoals het stimuleren van de vet-
verbranding, het voorkomen van bloedstolsels en het 
versoepelen van gewrichten) en zorgt voor geestelijke rust 
en meer energie. Helaas krijgen veel mensen dagelijks 

Eigenaren: Maik Lipsius en Marian van der Heijde  |  Ginnekenweg 11-13, Breda  |  076-785 74 65 
www.sensecity.nu

Ervaar de kracht van magnesiummagnesium
Magnesium is bewezen onmisbaar voor het welzijn van lichaam en geest. Iets waar 

Maik Lipsius en Marian van der Heijde zich maar al te goed van bewust zijn. “En die ervaring 
willen wij nu met zoveel mogelijk mensen delen bij SenseCity”, aldus Maik.

niet voldoende magnesium binnen waardoor een tekort 
ontstaat met alle gevolgen van dien. Dit tekort kan het 
snelst en het meest effectief worden aangevuld via de huid 
en dat is precies wat wij bij SenseCity doen. En dat dan ook 

nog eens in een zeer mooie en ontspannen 
setting waardoor het optimaal genieten is.” 

 Behandelingen 
 SenseCity heeft nog steeds dezelfde 
vertrouwde sfeer en uitstraling als voorheen. 
Het enige verschil is dat er nieuwe 
behandelingen zijn bijgekomen en dat ze 
deze allemaal combineren met magnesium. 
“Tijdens onze Magnesium Experience onderga

 je vijf magnesium behandelingen, die er voor zorgen dat je 
opgeladen, herboren, met meer energie naar huis gaat. Op 
onze website kun je precies vinden wat voor behandelingen 
dat zijn en wat we daarnaast nog meer bieden.”

 
Kom floaten!Kom floaten!

Maak nu een 
Maak nu een 

afspraakafspraak

076-785 74 65
076-785 74 65

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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Voor elke ruimte een passende kast

GRATIS
INMEET
SERVICE

JongWonen Kastsystemen is dé maatwerkspecialist in kasten met een grote winkel van 1.000 m². Wij bieden u oplossingen 
op het gebied van wasmachine- en drogerkasten, slaapkamerkasten, woonkamerkasten, boekenkasten, deursystemen, 
badkamerkasten, kantoorkasten, bijkeukenkasten, garderobes, schoenenkasten en keukenrenovatie.

Kasten op maat
Natuurlijk wilt u dat uw meubels geheel aan uw wensen voldoen. Daarom is het verstandig om ze op maat te laten maken. 
Heeft u specifi eke wensen betreffende de afmetingen en materialen? Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek maken 
we aan de hand van uw wensen een 3D-ontwerp, zodat u een duidelijk beeld krijgt en wij zeker weten dat we op één lijn 
zitten. Het is verstandig om vooraf een afspraak in te plannen, zodat we voldoende tijd voor u hebben.

Haagdijk 50, Breda  |  (076) 522 85 33  |  info@kasten.nl  |  www.kasten.nl

Elke vrouw is een powervrouw met 
ambities, daar is Julie Jabonillo, 
eigenaresse van FemmePatron.nl, van 
overtuigd. Met de mode die zij verkoopt 
via haar webshop hoopt deze ambitieuze 
onderneemster ook andere vrouwen weer 
meer zelfvertrouwen te geven.

Mode met een missie

“Neem dus snel een kijkje 
op FemmePatron.nl en 

ga voor je geluk en je 
ambities, want elke 

badass als jij 
verdient 

dat!”

“Ik vind dat vrouwen die weten wat ze willen en zelfver-
zekerd zijn, een heleboel kunnen bereiken door alleen al 
hun uitstraling”, vertelt Julie. “Er zijn zoveel kansen voor 
het grijpen, dus waarom grijp je je kansen niet! Elke dag 
zie ik weer talloze vrouwen die onzeker zijn en dat ook 
uitstralen. Zo zonde, want elke vrouw is een powervrouw 
met ambities, maar de meeste vrouwen vergeten dat of 
staan er niet echt bij stil. Ik wil ze dan ook weer stylen tot 
de powervrouw die ze in zich hebben.”

Dromen waarmaken
Vorige maand runde Julie FemmePatron.nl nog naast 
haar andere baan, maar binnen een maand is ze ermee 
gestopt om zich fulltime op haar webshop te kunnen 
richten. “Werken in loondienst is geen optie voor mij. 
Ik wil mijn passie elke dag kunnen beleven. Je kunt je 
met onze collectie dan ook van top tot teen in het nieuw 
steken en de bedoeling is dat het aanbod steeds verder 
wordt uitgebreid.” 

Advertentie feb19.indd   1 11-01-19   10:44

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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De positieve energie    van de Gouden Driehoek 
In de winkel van de Kristallen Wereld hebben Marcel en ik de Gouden Driehoek 
gekocht. De sfeer is meteen voelbaar in ons bedrijfspand en thuis. De Gouden 
Driehoek is een combinatie van Bergkristal, Amethist en Rozenkwarts. 
Wanneer je deze drie kristallen bij elkaar zet genereren ze een optimale positieve 
energiestroom. De energie van deze drie stenen sluit zo goed op 
elkaar aan dat men dit wonder de naam ´De Gouden Driehoek´ heeft gegeven. 

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  +31 611 153 479  |  info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl

Bergkristal ‘Steen van het Licht’ Reinigt de energie van de ruimte en de aura van 
mensen, planten en dieren. Rozenkwarts ‘Liefdevol en Zacht’ Zorgt voor vrede, 
liefde, gezelligheid in huis en positieve emotionele uitwisseling onderling. Amethist 
‘Balans en Spirituele Rust’. Zal negatieve spanningen en energieën neutraliseren 
en houdt je leefruimte energetisch schoon.

De positieve energie    van de Gouden Driehoek 

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  +31 611 153 479  |  info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl

Laat je inspireren 
door Jan

Hij geeft je advies
 op basis van jouw 

behoeften.
 De edelstenen zijn 

te koop als sieraden, 
theelichthouders, tafels

 of lampen.

Bedankt voor jouw 
advies Jan.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea 
Bossers

BRUISEND/BEZOEK
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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’

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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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.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze heerlijke

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.

warme 
plaid

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

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 in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.prinsenbeekbruist.nl
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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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