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Vrijgezel Alex stelt  zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In februari hebben we speciale aandacht voor: Alex Jongerden.

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Alex stelt  zich voor
“Hoe mijn vrienden mij zouden om-
schrijven? Als een leuke vent met wie het 
altijd gezellig is, denk ik. Met mij erbij is 
het in ieder geval nooit saai.” En dat blijkt 
ook wel als Alex enthousiast zijn verhaal 
vervolgt. “Ik houd wel van wat humor op 
zijn tijd. Daarnaast ben ik meestal wel te 
porren om op pad te gaan, al is 
het gewoon maar even gezellig 
naar de kroeg met vrienden.”

Je zou Alex kunnen omschrijven 
als een sociaal dier. Ook van 
een toekomstige partner zou hij 
het fi jn vinden als zij lekker sociaal is. 
“Natuurlijk is het mooi meegenomen als ze 
er leuk uitziet, maar daarnaast vind ik het 
belangrijk dat een vrouw inhoud heeft 
zodat we ook een goed gesprek kunnen 
voeren, niet te materialistisch is en ook 
haar eigen leven heeft naast ons leven 
samen. Respect hebben voor elkaar, elkaar 
accepteren hoe we zijn en elkaar ook 
vrijlaten als we even ons eigen ding willen 
doen, dat hoort er voor mij ook bij.”

Alex zoekt

LEEFTIJD 
48 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
173 CM

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

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Maar het allerbelangrijkste is volgens Alex 
dat er meteen een goede klik is. “Je moet 
een goed gevoel bij elkaar hebben.” Die 
klik moet er overigens niet alleen zijn met 
Alex zelf, maar ook met zijn vrienden en 
natuurlijk met zijn twee zoons (van zestien 
en achttien). “Anders werkt het niet. Maar 

zo moeilijk zijn ze niet hoor”, 
voegt hij lachend toe.

Nog wat weetjes over Alex: “Ik 
houd van sport en ben groot 
fan van Ajax. Ik vind het niet 
alleen heerlijk om zelf te 

sporten, maar ook naar sport kijken doe ik 
graag. En dan is er nog de muziek. Mijn 
vader is muzikant, dus de liefde voor 
muziek heb ik al van jongs af aan mee-
gekregen, vooral de muziek van Elvis 
Presley spreekt mij erg aan. Geef mij een 
microfoon en ik breng al zingend elk 
feestje op gang. Ik zei het toch al, met mij 
is het nooit saai!”



VOORWOORD/FEBRUARI

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

Wees lief voor elkaar!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Februari: de maand waarin we massaal de liefde 
vieren. Hopelijk zonder dat het coronavirus op wat 
voor wijze dan ook roet in het eten gooit. Want juist 
nu is de liefde zo ontzettend belangrijk. Niet alleen 
het verliefd zijn of het hebben van een relatie, maar 
ook de liefde en aandacht voor alle mensen om je 
heen. Iedereen verdient immers een beetje extra 
aandacht.

Stuur dit jaar op Valentijnsdag voor de verandering 
dus niet alleen een kaartje naar je grote liefde, 
maar verras ook je ouders, dierbare vrienden, die 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Het eerste waar je over na moet denken is het menu. 
Wat zet je op tafel om tot een hoogtepunt van de 
avond te komen? En dan bedoelen we niet alleen op 
culinair gebied. In de winkel zijn ingrediënten te koop 
die van zichzelf iets erotisch hebben. Neem nou 
bijvoorbeeld aardbeien (zeker in combinatie met 
slag room) of vijgen (symbool voor het vrouwelijk seks-
orgaan). Andere ingrediënten bevatten bestand delen 
die extra stimulerend werken,  zoals oesters (die 
bevatten zink wat je libido verhoogt) en asperges (die 
bevatten foliumzuur wat de histamineproductie een 
boost geeft en daarmee het krijgen van een orgasme 
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade 
(zorgt voor een gevoel van geluk, opwinding en 
euforie) en honing (verhoogt het testosterongehalte 
in je bloed).

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

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

Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar, 
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te 
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.

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

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

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

Verleidelijke tips 
voor een diner voor twee

Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar, 
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te 
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.

voor een diner voor twee

BRUIST/LIFESTYLE
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

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

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

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

de gelukkigen!

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

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

1110



EINDELOOS FIETSEN
De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden, 
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor 

optimaal comfort. De elektrische fi ets heeft een krachtige middenmotor 
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.

En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit, 
kun je eindeloos blijven fi etsen. www.gazelle.nl

Verras  de
allerliefste

De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden, 
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor 

optimaal comfort. De elektrische fi ets heeft een krachtige middenmotor 
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.

En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit, 

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

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio. 

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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.

win
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SHOPPING/NEWS

Verras  de
allerliefste

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

GENIETEN VAN BLOND
Deze blonde Bourgondiër is mooi in balans, 
vertrouwd en gedurfd gebrouwen. Vol, fris 

in de neus en met een lange nasmaak 
danst deze klassieker in je mond, met fruit 

en bitter die het ritme bepalen. Lamme 
Goedzak weet hoe je het leven moet 

vieren en is ook heerlijk om samen met 
jouw valentijn van te genieten.
www.scheldebrouwerij.com

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.

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

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 het magazine uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #

LIEFDEVOLLE SMAKEN
Lovechock heeft voor jou en jouw Valentijn twee chocoladerepen 
met de smaken speculaas & mandarijn en abrikoos & gember. 

Heerlijke winterse varianten die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke rauwe cacao bevatten. Deze limited edition wintersmaken 

zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl
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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  |  
1514



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
  Vrijdag 5 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
      simpel: geef aandacht aan klimaatverandering door de 
  verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Mannen die hun vrouw een kus geven in de ochtend,
    leven 5 jaar langer.
  17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees die dag een keer
      extra aardig voor je medemens. Groet de buurman!
 Koop een bloemetje voor je moeder! Alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
  Vrouwen krijgen liever een A4’tje vol met woorden recht
 uit het hart, dan een kaart met alleen een naam erop.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
  naar zijn of haar foto kijken, kan pijn verlichten en stress
  verminderen. In ieder geval het proberen waard!
  Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
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(DUO)ROL-GORDIJNENop maat gemaakt
20%

KORTING

Maak kennis 
met onze (duo)
rolgordijnen
collectie

John & Nicolette

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

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

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

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

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

WERKPLEK NAAR 

EEN HOOG VITAAL 

NIVEAU!

Comfortabel thuiswerken, 
 het moet en het kan!

Inmiddels is thuiswerken structureel geworden. 
Op kantoor is de werkgever verplicht om een 
arboproof werkplek te verzorgen. Thuis ook, 
maar ik zie dat dit vaak nog niet het geval is 
waardoor er fysieke klachten ontstaan. Je blijft 
langer zittend werken, in een verkeerde houding 
op een stoel die niet lang lekker zit waardoor 
klachten op de loer liggen. Al snel zijn de 
klachten zo pijnlijk dat je naar de fysiotherapeut 
moet. Dat kost geld en tijd, die je beter kunt 
besteden aan een geschikte bureaustoel met 
persoonlijk advies!

Welke stoel het beste bij je past is voor 
iedereen anders. Een goede bureaustoel zorgt 
ervoor dat je lichaam en vooral je ruggen-
wervels ondersteund in beweging blijven, 
doorbloed worden en van zuurstof voorzien. 

Daarnaast kunnen er stemklachten ontstaan 
na lang praten. Als stemtherapeut behandel 
ik stemproblemen. Een verkeerde houding 
en droge lucht zorgen voor uitdroging en 
verhoogde spanning in de spieren rondom 
de nek, het strottenhoofd en de stembanden 
en geeft klachten als schrapen, heesheid en 
stemmoeheid. 

Ik behandel dit in mijn logopediepraktijk 
middels gerichte stembehandeling in 
combinatie met werkplekadvies. De 
combinatie van beide specialismen is 
uniek en doeltreffend is mijn ervaring.  

Kijk op www.logopediebruning.nl 
voor vragen over stemproblemen.

Ondernemer: Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom NL  |  06-10202148   
info@gezondzittendwerken.nl  |  www.gezondzittendwerken.nl

Comfortabel thuiswerken, 
 het moet en het kan!

“EEN KLACHT BEGINT ALS 
GEFLUISTER, MAAR EINDIGT 
ALS GESCHREEUW”

Comfortabel thuiswerken, 
Kan ik wat voor je betekenen?
Ik ben zelfstandig dealer van diverse 
fabrikanten en garandeer een goede 
prijs-kwaliteit met persoonlijk advies. 
Kom langs in mijn home showroom 
om diverse stoelen te ervaren. 

Zorg goed voor jezelf en maak er 
een gezond zittend jaar van!

GRATIS ONLINE
WERKPLEKCHECK
VOOR THUISWERKERS
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DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur

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

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

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

Christan Traprenovatie zo bijzonder maakt.

DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur
BRUISENDE/ZAKEN

‘BIJ ONS KIES JE 
VOOR KWALITEIT!’

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

www.christan-traprenovatie.nl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ALS JE ME ZIET
Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly 
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane 
onderzoeken samen een oude zaak waar 
de beruchte crimineel Jacob Ness bij 
betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel 
een stuk gevaarlijker dan ze verwacht 
hadden als blijkt dat de bewoners van het 
stadje waar ze terechtkomen duistere 
geheimen verborgen houden. Flora dacht 
altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen 
mee het graf in had genomen, maar is dat 
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar 
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid 
achter de man die haar leven voorgoed 
veranderde.
ALS JE ME ZIET van Lisa Gardner is 
vanaf 25 februari verkrijgbaar.

De WK afstanden, die eigenlijk eind 
februari plaats zouden vinden in 
Beijing, zijn verplaatst naar Thialf in 
Heerenveen. Van 11 tot en met 14 
februari staat in deze schaats-
tempel de 21e editie van deze 
Wereldkampioenschappen op de 
agenda. Thialf is hiermee de eerste 
ijsbaan die de afstandskampioen-
schappen voor de vierde keer 
organiseert. De schaatsers gaan 
tijdens de wedstrijden in een 
bubbel, om de kans op corona-

besmettingen tot een minimum te 
beperken, en de wedstrijden 
worden waarschijnlijk zonder 
publiek ge reden. De WK afstanden 
zijn ook meteen het slot van het 
internationale langebaanseizoen dat 
vanwege de coronapandemie veel 
kalenderwijzigingen heeft ondergaan.
Kijk voor meer informatie op
www.thialf.nl.

D AGJE UIT
WK AFSTANDEN 
2021

Malcolm en Marie zijn een stel dat net een 
fi lmpremière heeft bezocht. Onderweg naar 
huis babbelen ze over van alles en nog wat, 
tot ze aan de praat raken over hun voor-
malige partners. Een gesprek dat luchtig 
begint, maar al snel serieuzer en daarmee 
feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt 
uit in een discussie die hun relatie op het 
spel zet. Opkomende namen uit Hollywood, 
Zendaya (Spider-Man) en John David 
Washington (Tenet), spelen de hoofdrollen. 
Het drama komt van regisseur Sam 
Levinson, onder meer bekend van de 
actiethriller Assassination Nation uit 2018. 
MALCOLM & MARIE is vanaf 5 februari 
te zien op Netfl ix.

FILMPJE KIJKEN
MALCOLM & MARIE

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIIIIIIIIIIH

GFEDC

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

B

I

A

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
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Bij IJgenwys en Anders werken vakkundige 
begeleiders die met lef voorbij elke beperking 

kijken. Wat is jouw talent en wat wil jij 
leren? Houd je van buiten werken, omgaan 

met dieren, doe je liever onderhoud of 
groenvoorziening? Misschien werk je liever 
binnen in de schoonmaak of catering? Een 

puzzel maken of een vlieggordijn? Voor bijna 
iedereen is er een passend aanbod. 

Wij begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering. 
Wij luisteren naar je, ook als je eens een baaldag 
hebt. We werken samen, zijn creatief en helpen jou 
vooruit in je doelen in de beschermende omgeving 
van IJgenwys en Anders.

Doen wat je leuk vindt en wat bij je 
past!
De dag vliegt voorbij als je doet wat je leuk vindt, 
je nieuwe mensen leert kennen en nieuwe dingen 
leert. Een plek waar je gemist wordt als je er eens 
een keer niet bent.

Huiskamer
In de huiskamer bij IJgenwys en Anders is 
het mogelijk om ook een paar uur losse zorg-/ 
dagbesteding in te kopen. Ben jij mantelzorger 
en heb jij een afspraak of gewoon behoefte aan 
even ontspanning? Dan kan een zorgvrager op de 
koffi e komen. Hij of zij mag dan aansluiten bij alle 
activiteiten van IJgenwys en Anders. Vraag naar de 
mogelijkheden en prijzen.

Advies en begeleiding
Door de samenwerking met wijkzusters, dementie-
coachen, mantelzorgmakelaars, andere adviseurs 
en begeleiders kunt u met al uw zorgvragen bij 
IJgenwys en Anders terecht. Wij begeleiden u dan 
naar de juist hulp.

U kunt ook bij IJgenwys en Anders terecht voor 
eenmaaltijdservice waarbij elke dag een koelverse 
maaltijd wordt gebracht.

GERICHT OP DE ONTWIKKELING VAN ELK MENS!

ACTIVITEITENCENTRUM EN 
DAGBESTEDING

Markenland 96, Etten-Leur  |  076-5962598

 IJgenwys  |  info@ijgenwys.nl

www.ijgenwys.nl

Stichting IJgenwys en Anders is een 
kleinschalige zorginstelling die 
dagbesteding en doelgerichte 

activiteiten biedt aan mensen met een 
beperking. De stichting wil zo 

kleinschalig mogelijk werken. Het 
bestuur en de Raad van Advies 

bestaan uit vrijwilligers met hart voor 
de zorg. Dat betekent dat deze mensen 

geen vrijwilligersvergoeding en/of 
vakantiegeld ontvangen. Alleen 

gemaakte kosten worden vergoed.

ONZE SPONSORS

MELD JE NU AAN 
EN DRAAG JE 
STEENTJE BIJ!

GERICHT OP DE ONTWIKKELING VAN ELK MENS!
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Leef vanuit liefde
Als je je ogen sluit en je hart opent, dan verdwijnen je 
gedachten. Op dat moment ben je in je hart en dan zie je 
alleen liefde. We willen liefde zien met onze ogen, maar dat 
lukt niet. Alleen ons hart kan liefde zien. Laat je gedachten 
los, wees in dit moment en laat alles zijn zoals het is. Dat is 
liefde.

‘Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor 
de ogen onzichtbaar’, schreef Antoine de Saint-Exupéry 
in De kleine prins, één van mijn favoriete boeken. Zolang 
wij niet kijken met ons hart, maar de wereld om ons heen 
alleen aanschouwen door onze ogen, zullen we geen vrede 
vinden. Wees vandaag vriendelijk en verdraagzaam naar 
jezelf en naar anderen. 

Leef vanuit liefde.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Leef vanuit liefde en je zult je gelukkig voelen. 
Liefde heeft geen oordeel, liefde is. Liefde maakt 
je puur, vermindert pijn en problemen. Liefde is 
alles en alles is liefde. 

Michael  Pilarczyk
Spinveld 13a-2, Breda  

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

Wol-opruiming
Kortingen tot 50%. Diverse merken. 

Profi teer nu, op = op!

Laatste 
sale-dag

27 
februari!
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Karin Bloemen over 
klussen en haar jubileum

‘GEWOON EEN LEUK 
VERHALENBOEK 
OVER MIJN WERK’
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Ondanks corona is rasartieste Karin Bloemen druk 
bezig geweest. Zo speelde ze samen met de Old 
School Band een sfeervol muzikaal programma. En 
ook buiten het theater haalde ze nieuwe projecten 
van de plank. Karin quote Johan Cruijff: “Elk nadeel 
heb z’n voordeel.” Ze heeft dan ook hard gewerkt 
aan een droom die ze al jarenlang koesterde, 
namelijk een zangstudio. Daarvoor stonden zij en 
haar man afgelopen zomer bij de Praxis en de 
Gamma, waarover ze in geuren en kleuren vertelt: 
“Ja, heel gênant ja. En je zag mensen ook kijken: 
‘Wat mot jij  hier nou?!’ Alsof ik anders ben dan 
überhaupt elk ander mens!”

Grootse jubileumshow
Ook zijn er nieuwe plannen, waaronder een grote 
jubileumshow. In 2023 zit Karin namelijk veertig jaar 
in het vak. Het moet een theatrale show worden met 

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

Theatervoorstellingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: toewijding en creativiteit. 
Het zijn deze twee kwaliteiten die artiesten ook tijdens de coronacrisis volop hebben ingezet. 

We spraken met Karin Bloemen over het afgelopen jaar en over haar toekomstplannen.

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

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

THEATER.NL

Karin Bloemen over 
klussen en haar jubileumklussen en haar jubileum
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COLUMN/HUIDTHERAPIE 

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

0165-387081

In de strijd tegen acne
Door de jaren ervaring met acne 
weten we dat het heel 
belangrijk is om zowel de 
binnen- als de buitenkant te 
behandelen. Onze huid is 
immers ons grootste 
uitscheidingsorgaan. Ook 
spelen hormonen hierbij 
uiteraard een rol.  

Qua behandelingen behalen we 
mooie resultaten met 
chemische peelings, reinigende 
behandelingen en met 
microneedling voor de (acne)
littekens die overblijven. 

Afgestemd op jouw huidtype en de ernst van de acne. 

Daarnaast speelt de thuisbehandeling ook een zeer belangrijk rol in het behalen 
van resultaat. Zo’n vijftig tot zeventig procent van het resultaat kan je thuis 
behalen door de juiste producten te gebruiken!

Wist je trouwens dat onze acnebehandelingen door veel 
zorgverzekeraars worden vergoed? Onze huidtherapeut valt onder de 
paramedische zorg en mag behandelingen gericht op acne (littekens) 
uit blijven voeren tijdens de lockdown.

Heb je last van acne en al van alles geprobeerd? 
Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek en we maken een passend 
behandelplan op maat voor je!

WINNAAR 
award beste IMAGE 
Skincare specialist 

2018, 2019 & 2020! 

Charlotte Ros,
Huidtherapeut

Een veelvoorkomend huidprobleem in de praktijk. Zo’n 85% van de jongeren tussen de 15-25 jaar in 
Nederland heeft er wel mee te maken. 

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)
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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 stijl

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

Industriële en landelijke
 woonaccessoires

Dinsdagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur

Showroom 
op afspraak 

open

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

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

we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je 
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het 

afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip, 
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd. 

Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen. 
Even pas op de plaats. 

We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race 
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en 

rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel 
jongeren met burn-outklachten geweest en een op 

de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker. 

Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens 
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens, 

maar zeker ook voor de natuur. 

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

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
33



1. Stronger With YOU Absolutely (for him) van Emporio Armani, vanaf € 81,-  www.armanibeauty.com
2. Kiss Kiss Tender Matte 775 van Guerlain, € 40,-  www.guerlain.nl

3. Rose Shower Oil van Aromatherapy Associates, € 33,-  www.babassu.nl 
4. Lingeriesetje van Chantelle, BH € 79,95, Broekje € 39,95  www.chantelle.com

  5. Scented candle Baies van Dyptique, vanaf € 34,-  www.skins.nl
6. Cinnamon Mint Toothpaste van Marvis, € 9,10  www.celeste-parfums.nl 
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7. Rouge Smoking van BDK Parfums, € 150,-  www.retreat.nl
8. Kure Bazaar Nagellak Masai, € 17,50  www.shizo.nl

9. Sì Passione Intense Eau de Parfum van Armani, vanaf € 78,-  www.debijenkorf.nl
10. ROUGE van COMME des GARÇONS, € 145,-  www.debijenkorf.nl 

 11. Tas Crossbody van The Little Green Bag, € 119,95  www.thelittlegreenbag.nl
12. Moon Masterpiece Powder Lipstick van Mac Cosmetics, € 20,50  www.maccosmetics.nl

 My Valentine We blijven nog steeds thuis, maar dat betekent niet dat we Valentijnsdag 
aan ons voorbij laten gaan. Voor jou de mooiste rode Valentine beauty gifts 
om iedereen van wie je houdt mee te verrassen, inclusief jezelf...

BEAUTY/NEWS
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Sint Janstraat 149, Sprundel  |  info@caoomen.nl
0165-382830  |  www.caoomen.nl

Veilig rijden
in de winter

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

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.OOMENVERKEERSTIPS/C.A.OOMEN

Eerst krabben, dan instappen, starten en 
wegrijden. Zet de blower op de warmste 
stand en richt deze op de voorruit. Doe de 
centrale dashboardroosters even dicht, dan 
gaat er meer lucht naar de voorruit. Ga pas 
rijden als je goed zicht hebt! 

Wegrijden in de tweede versnelling. Is 
het wegdek bedekt met sneeuw, rijd dan 
in de tweede versnelling weg. Dan is de 
kans op doorslippen een stuk kleiner. Ben 
zuinig met gas geven en laat de koppeling 
langzaam opkomen. Als je een automaat met 
sneeuwstand hebt, gebruik die dan. 

Schaf een set goede winterbanden aan. Deze 
zorgen voor voldoende grip op glad wegdek 
en verkorten je remweg. In sommige landen 
is het zelfs verplicht om in de winter te rijden 
op winterbanden. Uiteraard zijn deze bij ons 
verkrijgbaar en adviseren wij u graag hierover.

Pas je snelheid aan en houd te allen tijde 
voldoende afstand. Maak van de geadviseerde 
twee seconden rustig drie of vier. Dat geeft 
je de mogelijkheid om – als je voorganger 
plotseling remt – dat op te vangen zonder zelf 
te remmen, door van het gas te gaan.
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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

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 rechtstreeks 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! 

gourmet of steengrill rechtstreeks van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMET 
compleet 

de luxe voor

€ 20,-

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

Bestel eenvoudig je vlees online

Like ons op 
www.facebook.com/EttenLeurBruist
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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 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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LOOKING/GOOD

Verleid jouw Valentijn!
14 februari, Valentijnsdag. De dag waarop we de liefde vieren. Heb je misschien een spannende 

(online) date? Of ga je dineren met jouw grote liefde? Op deze dag wil jij er sowieso op je 
allermooist uitzien. Bruist geeft make-up ideeën voor Valentijnsdag om verliefd op te worden!

Bij Valentijnsdag denk je automatisch aan rode lippen, want 
rood is de kleur van liefde en passie. Rode lippen zijn sexy en 
stralen zelfverzekerdheid uit. Combineer jouw opvallende 
lippen met rode nagels om het effect nog meer te versterken. 
Wedden dat de date tegenover je naar je blijft staren?

Je kunt ook kiezen voor een natuurlijke basis met lange, 
verleidelijke wimpers. Dan hoef je bijna niet meer te fl irten, 
want je wimpers doen al het werk voor je. Een lichte smokey 
eye (de perfecte ‘slaapkamerogen’) is altijd verleidelijk voor 
op een date. Kleur zowel de oogleden als de waterlijn in met 
oogpotlood en dep een klein beetje bruine oogschaduw boven 
én onder de ogen. Krijg jij geen indrukwekkende wimpers met 
alleen mascara? Voeg dan enkele nepwimpers toe voor een 
dramatische oogopslag.

Heb je deze Valentijnsdag geen romantische (online) date in 
je agenda staan? Vier de liefde dan met een vriendin, want 
waar zouden we zijn zonder hen? Zoek je als verrassing nog 
een leuk cadeautje? Ga dan voor een mooie rode lippenstift, 
gecombineerd met dezelfde opvallende nagellak. Want die 
romantische date gaat er vast ooit van komen en dan zijn 
jullie mooi voorbereid! 

Op www.nederlandbruist.nl vind je verschillende ondernemers 
die je kunnen helpen om indruk te maken op jouw Valentijn.

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.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Strooi
liefde in het rond 

in plaats van
confetti
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DEZE SIMPELE TIPS 
KUN JE VANDAAG NOG

TOEPASSEN!

Ander kleurtje
op de muur

Meer levend 
groen in huis

Lekker bont

Nieuwe lamp 
in trendy goud

Eigenlijk is het heel eenvoudig om je interieur met de 
seizoenen mee te laten veranderen. Koop een paar 
nieuwe kussens voor op de bank, of een lekker warm 
kleedje, pas de kleuren van je kaarsen en bloemen 
aan en voilà: je hebt een andere sfeer in huis die 
helemaal past bij het huidige seizoen. Heb je een 
favoriete trendkleur? Kies deze kleur dan als basis en 
laat deze terugkomen in alle accessoires die je wilt 
vervangen. Probeer de accessoires in verschillende 
nuances van deze kleur te vinden. Zo combineert 
okergeel mooi met goud en cognac en houd je rust in 
je interieur. 

Vers kleurtje
Met een nieuw likje verf op je wanden creëer je in 
no-time een heel andere sfeer. Kies diverse kleur-
stalen uit, bevestig ze op de muur en bekijk het van 
een afstand. Overdag is de beste tijd om de kleur 
te  beoordelen, maar check de kleur vooral ook 
’s avonds. Bij kunstlicht zien de kleurstalen er weer 
heel anders uit. Tip: je hebt handige verftesters die je 

Nog meer tips en tricks nodig? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers 
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Er komt een moment dat je de inrichting en de kleuren in je huis een beetje zat bent. 
Dan is het de hoogste tijd voor een make-over! Bruist geeft je enkele tips en tricks 

waarmee je jouw huis op een eenvoudige manier kan (re)stylen.

op een stuk papier kunt rollen en daarna op de muur 
plakt. Het voordeel van een los papier is dat je het 
op verschillende plaatsen in je kamer kunt bekijken.

Decoratie
Ben je tevreden met je inrichting maar mis je toch 
wat sfeer, voeg dan planten toe aan je interieur. Veel 
(kleinere) planten bij elkaar is de laatste trend. En 
daar heeft iedereen wel ruimte voor in zijn kamer. 
Geen groene vingers? Kies dan voor vetplanten en 
cactussen, deze hebben weinig verzorging nodig. 
De  laatste tijd zie je veel grote planten op pootjes, 
wat voor een speels en luchtig effect kan zorgen.

Waar vroeger één schilderij boven je bank hing, zie je 
tegenwoordig steeds meer een verzameling van 
dingen. Of koop zo’n mooi open rekje waar je jouw 
favoriete accessoires op kunt presenteren. De trend 
is dat je decoratie niet in het midden van de muur 
hangt, maar meer naar links of rechts. Dat geeft net 
iets meer speelsheid in je kamer.

BRUIST/WONEN

Snelle make-over 
voor je interieur
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

Het is al maanden extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

  Overspoeld door mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
door aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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LETTERLIJK 
DRONKEN VAN 
VERLIEFDHEID

BRUIST/BODY&MIND

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgen je 
hersenen voor de aanmaak van adrenaline, het 
bekende stresshormoon. Dit hormoon geeft aan je 
zenuwstelsel door dat je hart sneller moet kloppen. 
Zo kan bij een verliefd persoon de hartslag oplopen 
tot 180 slagen per minuut. Dit is even hoog als bij 
iemand die een parachutesprong maakt.

Amfetamines onderdrukken het hongergevoel en 
jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor krijg je het 
gevoel alsof er vlinders in je buik zitten. Het liefdes-
hormoon oxytocine en alcohol veroorzaken allebei 
hetzelfde gevoel. Als je heel erg verliefd bent, voel jij 
je, net als na een glaasje te veel, minder angstig of 
geremd en je zelfvertrouwen krijgt een boost. Je voelt 
je letterlijk dronken van verliefdheid!

Het hormoon dopamine zorgt ervoor dat je niet meer 
realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je denkt dat 
jouw grote liefde de mooiste en geweldigste persoon 

Op zoek naar een verrassend valentijnscadeau voor jouw grote liefde?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers waar je het zeker kunt vinden.

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam gebeurt van alles. 
Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen én veel energie en opwinding. 

Dit komt door hormonen en is lichamelijk te verklaren. Maar wat gebeurt er precies 
in ons lichaam als we verliefd zijn?

Dit doet liefde met jou

op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet met de 
werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ dat je 
dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid uitdooft en 
de dopaminespiegel in je bloed weer fl ink is gedaald, 
merk je eventuele slechte eigenschappen op.

Het gevoel van heftige verliefdheid zal in de meeste 
gevallen na anderhalf tot vier jaar verminderen. Op 
dat moment wordt óf de relatie verbroken óf de 
verliefdheid verandert in houden van. Dan worden 
andere dingen belangrijker, zoals steun, vertrouwen 
en geborgenheid die samen de basis kunnen vormen 
voor een langdurige liefdesrelatie. Endorfi ne neemt 
nu de belangrijkste plaats in. Dit hormoon lijkt op 
de rustgevende pijnstiller morfi ne en zorgt voor een 
ontspannen gevoel. Het neemt tevens angsten weg, 
zodat jij je prettig voelt in de buurt van je partner.

Verliefdheid is dus eigenlijk slechts een chemische 
proef die gelukt is. Dat is niet echt een romantisch 
idee. Maar uiteindelijk kan alleen díe  ene speciale 
persoon die chemie bij jou teweegbrengen.

Het hormoon dopamine zorgt ervoor dat je niet meer 
realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je denkt dat 
jouw grote liefde de mooiste en geweldigste persoon 

Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers waar je het zeker kunt vinden.
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INGREDIËNTEN
Voor het chocoladebeslag

3 eieren
75 g suiker

    180 g boter + extra
    180 g pure chocolade

    75 g bloem

Voor de ganache
    75 ml slagroom

    50 g pure chocolade
    10 g boter

Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade

1  mespuntje zout

2 PERSONEN - 1 UUR

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 
is een heerlijke afsluiter van een romantisch diner voor twee.

Een romantische
Gateau Chaud

Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade

Voor het chocoladebeslag

    180 g pure chocolade

    50 g pure chocolade

Voor het wittechocoladekruim

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 

Voor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruim

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 

Voor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruim

romantische
Gateau Chaud

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Klop voor het chocoladebeslag de eieren en suiker luchtig met een 
garde of mixer. Smelt de boter en los hierin de chocolade op. Meng het 
chocolademengsel door het eimengsel. Zeef de bloem erboven en 
meng het geheel. Doe het beslag in een spuitzak.

Breng voor de ganache de slagroom aan de kook en giet deze op de 
chocolade. Meng tot een gladde massa. Voeg de zachte boter eraan toe. 
Laat afkoelen en vorm de ganache tot bolletjes. Verwarm de oven voor op 
180 °C. Vet (ovenvaste) espressokopjes in met boter, spuit ze tot de helft 
vol met chocoladebeslag, leg er een bolletje ganache in en vul de kopjes 
verder tot drie vierde. Bak de taartjes circa 10 minuten in de oven.

Nog meer genieten? Voeg dan deze heerlijke wittechocoladekruim toe.
Verlaag de oventemperatuur tot 170 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier. 
Verspreid de witte chocolade erover, plaats de bakplaat in de oven en 
karamelliseer de witte chocolade licht. Laat afkoelen en draai tot kruim in 
een keukenmachine met een mespuntje zout. Strooi het gekarameliseerde 
wittechocoladekruim rondom de chocoladetaartjes op het bord.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-8.

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

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

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Geniet jij er ook zo van? Die 
huiselijke warmte, met de 

verwarming een standje hoger, 
de kachel aan of lekker onder 
een dekentje? Lekker knus op 

de bank blader je (online) door 
deze editie van Bruist. Los de 

puzzels op én maak kans op 
deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

perzik
zeep
wassen
lichaam

zacht
aroma
schuim
bloesem

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

  

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Maak kans op een

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

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Maak kans op deze

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

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

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