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15 jaar
Bruist!
Stef Bos

‘Mensen hebben
de behoefte om
geraakt te worden’

www.bielars.com

REN VOOR
RKE
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EUR • G R ATIS

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

VO O R D E

De mooiste merken
de beste prijzen
UW IDEALE BRIL, LEESBRIL OF ZONNEBRIL VINDT U BIJ ONS!

RD

Uitgebreide collectie

GRATIS

PARKEREN

REN VOO

Geen verwijzing nodig
Geen lange wachttijden

EUR • G RATIS
RKE

Gediplomeerde optometristen

ED

PA

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlensspecialisten en oogmodeadviseurs levert de allerbeste
oogzorg!

Bij Bielars Optiek en
Optometrie mag u rekenen
op de nieuwste oogmode van
topmerken als Henry Jullien,
Lindberg, LaFont, Orgreen,
Dita, Bbig kinderbrillen,
Red kinderbrillen, Eyevan,
Vinyl Factory, Tulip.
Designvol, modieus
én voorzien van een
hoogwaardige kwaliteit.
In ons assortiment vindt
u onder andere brillen,
leesbrillen én zonnebrillen
voor dames, heren en
kinderen.
Nieuwsgierig geworden
naar onze collectie?
Kom dan eens langs!

ED

Bielars Optiek en Optometrie
uit Breda levert advies op
maat, persoonlijke service
door gediplomeerd personeel
en een breed assortiment.
Er is voor ieder wat wils.
Wilt u contactlenzen, dan
zijn deze in meerdere
varianten te verkrijgen.
Zoekt u een bril, dan
hebben we voor elk gezicht
de perfecte bril.

D

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

Bij DR Metal Design
kunt u terecht voor al
uw staal design werk.
Wij werken nog steeds
elke dag met veel plezier
en passie aan onze
producten!

En dat zie je in het
eindresultaat!

Wij ontwerpen en maken onder andere:

STALEN DEUREN & KOZIJNEN
TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES
MEUBELS OP MAAT
Neem contact met ons op voor een
vrijblijvende offerte of kom langs in onze
showroom. Deze is geopend op afspraak.

Everdenberg 341,
Oosterhout
06-48487982
info@drmetaldesign.nl
www.drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

BIJ

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

U krijgt van ons vijf jaar lang gratis hoortoestelbatterijen 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 hoortoestelmerken, die leverbaar zijn in Nederland.
Kooijman Hoortoestellen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 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
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
KOM LANGS
verbetering aan te brengen door een
WE HELPEN JE
hoortest uit te voeren en het geluid van
GRAAG AAN EEN
de hoortoestellen daarop aan te passen.
GOED GEHOOR
U krijgt van ons 5 jaar lang gratis
hoortoestel batterijen. Dit bespaart u
al snel € 350,- in kosten. Daarnaast
krijgt u 5 jaar service gratis van ons.

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING
1 INTAKE
- Gehooronderzoek
- Luisteronderzoek
- Medische indicatie

2 OPLOSSING
- Kosten
- Vergoeding

3 ERVARINGSPERIODE
- Aanmeten
- Controle
- Eindcontrole
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264

4 NATRAJECT
- Onderhoud
- Nacontrole

| www.kooijmanhoortoestellen.nl

COLOFON
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new ﬁat tipo € 22.190
67

Sneeuw, kou, regen, gure wind... we hebben het allemaal
voor de kiezen gekregen deze winter. En wat hebben we
prachtige winterse foto’s voorbij zien komen. Wij zitten echter
al met het voorjaar in onze bol. Want de twintigste begint echt
alweer de lente en... Bruist viert deze maand haar 15-jarig
jubileum. Je leest er alles over verderop in dit magazine.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

win

Like ons op Facebook.com/bredabruist

Adv. 1-1 pag. New Tipo BRUIST.indd 1

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
09-02-2021
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Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en nieuwe
mogelijkheden. Laten we hopen dat de zon niet alleen
letterlijk gaat schijnen, maar dat we het met z’n allen ook
ﬁguurlijk weer een stuk zonniger in gaan zien. Alles lijkt
immers een stuk minder zwaar als het zonnetje schijnt en
we de dikke lagen winterkleding van ons af kunnen pellen.

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Breda
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
11:44
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.

De bruisende ondernemers in jouw regio doen er zeker ook
alles aan om het spreekwoordelijke zonnetje in huis te zijn.
Vol frisse voorjaarsmoed staan zij weer klaar om jou zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Hoe ze dat doen? Dat lees je
uiteraard in deze nieuwste editie van Bruist. En vergeet niet:
na regen komt zonneschijn!

OOSTERHOUT

NSENBEEK

Inhoud

Mail naar
bruist.nl
nl@nederland
l
be
of
0
076-711534

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

Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fiat@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fiat
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VOORWOORD/MAART
?
ADVERTEREN

Veel leesplezier

BREDA

Lea en Marcel Bossers

GINNEKEN

23

Foto: Ron Eskens
soowpictures.nl
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw
regio? Zo hebben we ook Ginneken Bruist en Prinsenbeek Bruist.

BRUIST/LIFESTYLE

Wandelen doet
wonderen!

Gemakkelijk overtollige kilo’s kwijtraken, ontspannen en stress verminderen, hart- en
vaatziekten voorkomen of zelfs een depressie verminderen. Het kan allemaal door
simpelweg te gaan wandelen. Dus trek de stoute (wandel)schoenen aan en ga ervoor!
Een stevige wandeling van slechts dertig minuten
verlaagt de bloeddruk, maar dat geldt ook voor drie
wandelingen van tien minuten. Dat is voor iedereen
haalbaar, zelfs voor degenen die de hele dag op
kantoor zitten. Wandelen zorgt voor een gezonder
lichaam. Je hebt meer energie en bent niet meteen
uitgeput als je twee trappen gelopen hebt. Met een
uur stevig doorlopen (vijf kilometer per uur) verbrand
je ongeveer 240 kilocalorieën. Wie een half uur per
dag wandelt, kan in twee maanden tijd ruim een kilo
kwijtraken zonder al te veel extra inspanning.

Lichaamsbeweging wordt bij een depressie steeds
meer genoemd als een gezond alternatief voor pillen.
Een dagelijkse wandeling van een half uur in een
stevig tempo kan het afweersysteem versterken en
een verkoudheid onderdrukken. Als je regelmatig
aan lichaamsbeweging doet, word je niet alleen
minder vaak ziek, maar je verkoudheid is ook minder
ernstig en duurt korter. Dagelijks wandelen, daar
kan geen pil tegenop.

Samen of alleen
Wandel jezelf ﬁt, gezond en gelukkig! En dat kan
prima in je eentje. Jij bepaalt dan hoe lang je wilt
wandelen en in welk tempo je loopt. Maar samen
met anderen is natuurlijk zeker zo leuk. Ga op
zondag gezellig met je gezin een lange (bos)wandeling maken. Je kunt dan én van elkaar
genieten én gezond bezig zijn. Zo voelt wandelen niet
als een verplichting. Door samen met een vriend of
vriendin stevig door te wandelen en ondertussen
uitgebreid bij te kletsen, sla je zelfs twee vliegen
in één klap.

Bij het wandelen gebruiken we spieren en belasten
we botten en kraakbeen. Hart en longen worden er
sterker van en je geheugen wordt beter. Wandelen
is ook goed voor de biologische klok, waardoor
inslapen en doorslapen beter zullen gaan. Zelfs de
kwaliteit van de slaap zal verbeteren.

ERVAAR OOK
HET POSITIEVE
EFFECT VAN
WANDELEN
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Weerstand
Wandelen verbetert je stemming, maar dat geldt
sowieso voor lichaamsbeweging in het algemeen.

U
Goede (wandel)schoenen nodig of iemand die je een steuntje in de rug geeft?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Voor losse bloemen,
boeketten, planten,
bruidswerk, rouwwerk,
plantarrangementen voor
huis of kantoor bent u
bij ons aan het juiste
adres.
Met zijn drieën doen
wij er alles aan om u de
beste beleving te geven,
zowel in de winkel als
bij u aan de voordeur!
En vers is bij ons ook
echt vers.

DE MOOSTE
BOS
haal je bij o
ns.
Kom langs!

Wil jij goed en veilig leren rijden? Dan moet je bij Kootstra Rijopleidingen zijn. Of je nu komt voor
je auto- of motorrijbewijs, je bromﬁets-, C1- of aanhangwagenrijbewijs, het enthousiaste team van
Kootstra doet er samen met jou alles aan om dat rijbewijs te halen.
Kwaliteit
Naast alle rijlessen biedt Kooistra Rijopleidingen ook
camper- en caravantrainingen. 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 sinds kort ook de
mogelijkheid wordt geboden om te lessen in een
elektrische auto. “Wij zijn een van de eerste in de regio
waar dit kan. Elektrisch rijden is de toekomst en daar
spelen wij maar al te graag op in.”

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

WE
LESSEN OOK
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN
AFSPRAAK!
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WANDELEN DOET WONDEREN

LOWA produceert hoogwaardige outdoorschoenen door de
liefde voor de natuur te combineren met innovatieve
technologieën. Het merk staat al sinds 1923 garant voor de
beste pasvorm, optimaal comfort en de hoogste kwaliteit.
LOWA garandeert veiligheid en duurzaamheid en sluit geen
compromissen bij het uitkiezen van de materialen.
www.lowa.nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt
met kokosolie en guave. De olie verwent
de huid met vocht en geeft haar een
natuurlijke glans. De gelachtige olie heeft
geen factor, is licht en verfrist de huid met
een delicate tropische geur. Ook als de zon
niet schijnt is deze olie geschikt als
lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

Maak kans op
een SodaStream
bruiswatertoestel.

Maak van fris kraanwater
zelf heerlijk bruiswater in
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid
bubbels bepalen (licht,
medium of intens).
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Maak kans op dit self tan
pakket van That'so.
Wil je ook in de winter een
met
lekkere bruine teint? Dat kan
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magazine uit jouw regio.
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
van deze leuke actie!
zijn
zodat zij ook op de hoogte
Tag je vrienden in dit bericht,
ndbruist.nl.
erla
ned
ag@
svra
prij
r
#THATSO naa
Of stuur je gegevens o.v.v.

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

VOOR NACHTEN VOL PASSIE
PROEF DE ZON
Love Song is een frisse en
geurige, zalmkleurige pinot noir.
De subtiel mousserende rosé
wijn uit 2018 is heerlijk als
aperitief, bij vers fruit of een
salade met aardbeien en
brie. De wijn is bijzonder
van smaak met veel fruit
en komt uit de West-Kaap
in Zuid-Afrika. Deze regio
staat bekend om haar
hoge kwaliteit wijnen.
www.wijnwinkellenord.nl

Deze webwinkel is gevuld met heel veel spannende dingen
voor in de slaapkamer. Neem gerust een kijkje, start met de
voorpret en bestel snel voor heerlijk genot tussen de lakens!
www.kissandplay.nl
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STEEL DE SHOW
Deze Union classic is nu voor dames verkrijgbaar in een
prachtige, lichtblauwe kleur! Het slanke aluminium frame is
ijzersterk en maakt de Flow tot een stevige stadsﬁets, met
bagagedrager en fraaie stalen spatborden. De Flow kan
geheel naar jouw wensen worden geleverd, van terugtraprem
tot een 7-speed met handremmen. www.union.nl
15
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DITJES/DATJES

Op zoek naar een
eyecatcher in die ene
ruimte? Met vakmanschap
en oog voor detail
gemaakt? Persoonlijk,
creatief en vakwerk zijn onze
kernwoorden. Benieuwd
naar wat wij voor jou kunnen
betekenen. Neem contact
op met onze timmerman
Pim; 06 180 937 58
of stuur een email naar;
info@kastenvanzukini.nl

Voor elke
ruimte een
kast op maat

Het mooie van wandelen is dat je het altijd

en overal kan doen.
Hoe lang of kort je ook loopt, je verslaat altijd
iedereen die op de bank blijft liggen!
Wandelen is goed voor het geheugen.
Het is belangrijk dat je je hoofd in drukke tijden regelmatig
leegmaakt. Begin met een braindump: schrijf je gedachten
op in een dagboek. Gedachten in je hoofd zijn namelijk
chaotisch, maar op papier zijn ze te overzien.
Je kunt je hoofd ook leegmaken met de kracht van ademhaling.
Feng shui spreek je uit als fang sjweej.
Samen wandelen is romantisch. Hoog tijd dus om in het
weekend samen eindeloze strandwandelingen te maken.
Het is belangrijk om van bewegen een onderdeel te maken
van je dagelijkse activiteiten: de trap in plaats van
A B C D E F G
de lift en op de ﬁets naar werk, school of winkel.
H

Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl
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BRUIST
BESTAAT
EN SLAAT VLEUGELS VERDER UIT

’s-HertogenboscH

truFFeL!

GEniEtEn bij dELiSSiMo
& ’t MiSvERStAnt

november 2013 gratis meenemen!
www.nederlandbruist.nl

Bruisende
Bosschenaar

winterse

Addy vAn dEn
KRoMMEnAcKER

GELUKMAKERS

In maart 2006 kwam voor de eerste keer het
magazine Breda Bruist uit. Het was meteen de
start van uitgeverij Nederland Bruist. Ondernemersechtpaar Marcel en Lea Bossers staat aan het roer
van Bruist. Deze maand, maart 2021, bestaat Bruist
15 jaar. Marcel blikt terug en kijkt vooruit.
Je herkent Bruist aan het unieke vierkante formaat, de kleurrijke
covers en sfeervolle uitstraling. De uitgaven liggen doorgaans in
diverse winkels, wachtruimtes en andere locaties waar veel
mensen komen. Op dit moment worden de magazines meer
huis-aan-huis verspreid, maar zodra het weer kan liggen ze
op de vertrouwde punten.
Inmiddels is Bruist een multimediaal platform, maar de nadruk
ligt nog steeds op print. Daar ziet Marcel altijd nog voldoende
groeikansen. “De afgelopen 15 jaar zijn de edities van Bruist
enorm gegroeid: naar maandelijks 38 regio’s, waarvan 3 in
Spanje, 5 in België en 30 in Nederland. Veel uitgevers stoppen
met print, maar bij Bruist komen er elk jaar nieuwe edities bij.
Tegen de stroom in dus.”
19

“Bruist is bedacht door een eigenaar van een
cafetaria in Breda”, vertelt Marcel. “Hij wilde
adverteren, maar vond de bestaande media
niet geschikt. Daarom begon hij met een eigen
magazine dat helemaal gericht was op lokale
ondernemers en leuke tips uit hun stad.”
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Bruist werd meteen een eclatant succes en de
toenmalige eigenaar en bedenker maakte er een
franchiseformule van die in de beginjaren zorgde
voor een mooie groei in diverse steden. Marcel
Bossers werkte in 2007 voor BN DeStem en
merkte dat Breda Bruist een geduchte concurrent
was van deze krant als het ging om adverteren.
Toen hij erachter kwam dat Bruist een franchiseformule was, werd de ondernemer in hem
wakker.

Liefde
Marcel kocht in 2008 in eerste instantie vijf
Bruist-regio’s, maar al in 2009 nam hij de gehele
formule over. Het aantal regio’s groeide verder en
er kwam een eigen salesteam. In 2012 besloot hij
te stoppen met de franchiseformule en alleen nog
maar eigen edities uit te brengen. Vervolgens
kwam 2013, het jaar dat Marcel de liefde van zijn
leven ontmoette, Lea. Zij werd al snel betrokken
bij Bruist. Marcel zegt: “Met haar ervaring op het
gebied van organisaties, heeft ze er mede voor
gezorgd dat er een betere structuur in de
organisatie kwam. Daardoor heb ik mij extra
kunnen focussen op sales. Ook zijn we begonnen
met een abonnementenformule voor onze
adverteerders.”

100 edities
Het ondernemersechtpaar heeft de ambitie om snel
door te groeien naar 50 maandelijkse edities en dan naar
100 maandelijkse edities. Deze zomer staat bijvoorbeeld
Torremolinos Bruist in de planning, de derde Spaanse
editie. Marcel: “Zo’n groei kan alleen lukken als onze
huidige adverteerders tevreden zijn en blijven. Eind 2020
zijn we daarom begonnen met het nog meer ontzorgen van
onze klanten. We bedenken nu kant-en-klare campagnes
voor hen. Dit wordt zeer positief ontvangen. Ondernemers,
vooral uit het MKB, kunnen zo op de juiste manier
adverteren waardoor hun naamsbekendheid groeit.”

Sales Academy
“Dit jaar zijn we gestart met onze Sales Academy”,
vertelt Marcel vol passie. “In een intensief traject van
zes maanden leren we commerciële talenten hoe het vak
‘verkopen’ in elkaar zit, met als doel een baan in de
buitendienst bij Bruist. In januari 2021 zijn we met de
eerste groep aan de slag gegaan en vanaf mei komt er een
nieuwe lichting.” Ook stagiaires krijgen de kans om in dit
traject mee te gaan met uitzicht op een baan als junior
media adviseur.
Met een groeiend, krachtig team van op dit
moment 35 medewerkers, gaat Nederland
Bruist vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Trots gaan Marcel, Lea en team Nederland Bruist
op naar 15 nieuwe bruisende jaren. En op naar
100 edities Bruist per maand.

Bezoek ook
www.nederlandbruist.nl en
www.belgiebruist.be
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Laat uw woning, bedrijf en auto
reinigen door Maid it Luxury

AGJE UIT
KEUKENHOF

M AID I T L U X U RY L A AT A LL E S WE E R STRALEN!
Na haar studie bouwkunde begon Bohey Coppens met een nieuwe
opleiding tot juridisch administratief dienstverlener en makelaar. Mede
geïnspireerd door haar familie, net als zijzelf ras ondernemers, startte
ze in 2019 daarnaast haar eigen schoonmaakbedrijf Maid it Luxury.
“Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen
hobby”, vertelt Bohey. “Ik kwam op het idee om een eigen
schoonmaakbedrijf te beginnen vanwege mijn aanleg tot
smetvrees. Mede daardoor richt ik me ook op zaken die je
niet zonder machines kunt reinigen, zoals stoffen meubilair en
autobekleding reiniging. Ik heb aanvragen vanuit het hele land,
dat doe ik namelijk op locatie.”

VAN SMETVREES EN ONDERNEMINGSZIN
NAAR EIGEN SCHOONMAAKBEDRIJF

Energie De klanten variëren van particulieren en televisiepersoonlijkheden tot kantoren en sportscholen. “In principe is
heel veel mogelijk, zoals opleverschoonmaak, gespecialiseerde
reiniging en desinfectie van cleanrooms; voor het laatste heb ik
een speciale opleiding gevolgd. Ik besteed werk uit, maar doe
zelf ook nog veel: schoonmaak en content maken, marketing en
het boekhouden. Dat doe ik allemaal zelf. Ik haal energie uit het
ondernemerschap!”

06-27133632 | info@maiditluxury.nl | www.maiditluxury.nl
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De geschiedenis van de Keukenhof
O P Q gaat
R terug
S tot
T deUvijftiende eeuw
toen gravin Jacoba van Beieren
V W X Y Z
groente en fruit uit het Keukenduin
haalde. In 1641 werd kasteel
Keukenhof gebouwd en het
landgoed groeide uit naar een
oppervlakte van ruim tweehonderd
hectare. Twee landschapsarchitecten richtten in 1857 de tuin
rondom het kasteel opnieuw in
en in 1949 ontstond het plan om
hier een tentoonstelling van
voorjaarsbloeiende bloembollen
te organiseren. Het lentepark
Keukenhof was een feit. In 1950
ging het park voor het eerst open
en het was direct een succes. Van
20 maart tot en met 9 mei vindt
alweer de 72e editie plaats met als
thema: a world of colours
De verkoop van tickets gaat via
www.keukenhof.nl. Tickets zijn
uitsluitend online verkrijgbaar en
geldig op een vaste datum in een
vooraf vastgesteld tijdslot.

FILMPJE KIJKEN
BULADÓ

BINNEN/BUITEN

De elfjarige Kenza woont samen met haar
vader Ouira en opa Weljo op een autosloperij
in de binnenlanden van Curaçao. De twee
mannen zijn elkaars tegenpolen: Ouira is een
kordate, rationele politieagent, terwijl Weljo
zich identiﬁceert met de oorspronkelijke
bewoners en de spiritualiteit van het eiland.
Wanneer de relatie tussen Ouira en Weljo
steeds verder op de spits gedreven wordt,
zoekt Kenza naar haar eigen weg tussen
de twee uitersten. Geleidelijk stelt ze zich
steeds meer open voor de mystieke en
geruststellende tradities van haar opa.
BULADÓ is vanaf 5 maart te zien op
Netﬂix.

BOEKJE LEZEN DE THERAPEUT
Eindelijk komt de wens van Alice en Leo uit:
ze nemen hun intrek in een woning in The
Circle. Alice heeft niet eerder in een grote
stad gewoond en moet even wennen. Toch
wil ze er het beste van maken. Ze leert
haar buren steeds beter kennen en ontdekt
dat haar woning een schokkend geheim
herbergt: Nina, de therapeut die er voor
Alice en Leo woonde, werd er vermoord.
Ze wil achterhalen wat er is gebeurd, maar
niemand wil haar meer vertellen over de
precieze gebeurtenissen. Haar buren lijken
iets voor haar verborgen te houden en
binnen The Circle blijkt alles lang niet zo
perfect als het lijkt...
DE THERAPEUT van B.A. Paris is vanaf
15 maart verkrijgbaar.
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BLOG/FAJAHLOURENS

CAR DETAILINGS SUPPLIES

Kan ik plaatselijk vet verbranden?
Dit is de meest gestelde vraag die ik krijg. Nee,
dat kan niet. Helaas hebben we zo goed als
geen invloed op de plaats waar we het meeste
vet willen verbranden. Dit hangt namelijk af
van je lichaamstype.

HET ADRES VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN:

LAKCORRECTIE | LAKBESCHERMING
(WAX, GLASCOATING & PPF)
LEERHERSTEL | INTERIEURREINIGING
DECHROMEN | LAMPEN TINTEN
Daarnaast zijn allerlei onderhoudsproducten
verkrijgbaar in onze webshop.

Lichaams

types

Er zijn drie verschillende lichaamstypes: ectomorf, mesomorf
en endomorf. De lichaamstypes hebben een verschillende
lichaamsbouw, reageren anders op voeding en beweging en
hebben elk een andere stofwisseling.
Ectomorf: smalle schouders en heupen, dunne benen en
armen, komt moeilijk aan in gewicht, vaak lange, ‘rechte’
mensen en als ze vet opslaan, is dit meestal alleen op de buik.
Mesomorf: brede schouders, aanleg voor spieren, volle benen,
atletisch, komt overal tegelijk aan en valt overal tegelijk af.
Endomorf: brede heupen, smalle schouders, brede
botstructuur, smalle enkels en polsen, traag metabolisme,
komt makkelijk aan en valt moeilijk af. Het kan ook zijn dat je
tussen twee lichaamstypes in zit.
Check in het Killerbody Lifestyle boek welk type
jij bent en ontdek welke oefeningen en voeding
bij jou passen om je doelen te behalen.

WWW.JSCARCARE.NL | 06-20310805

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE

Theater.nl en Bruist
slaan de handen
ineen!
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 en het Belgische grensgebied. Zo blijf je perfect op de hoogte
van het brede cultuuraanbod en maak
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen!

�

COMPLEET THEATERUITJE
Theater.nl houdt je dagelijks op de
hoogte van het laatste theaternieuws,
recensies en natuurlijk de mooiste
theatervoorstellingen die je direct
kunt reserveren via de website.
Daarnaast kun je bij ons terecht voor
een compleet theateruitje. Wat denk
je van een etentje voor- 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 maan
delijks geven we prachtige prijzen
weg zoals voorstellingstickets of twee
weken gratis streamen, want voor het
bekijken van een theatervoorstelling
hoef je tegenwoordig de deur niet
meer uit.
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Stef Bos
mist het theater

THEATER.NL

Zanger en liedjesschrijver Stef Bos kijkt met gemengde gevoelens terug op de
afgelopen periode. Maandenlang stond alles stil. Maar juist nu hebben mensen de
enorme behoefte om geraakt te worden.
Stef Bos mist het theater. “Ik speel er echt
heel erg graag.” Normaliter is hij daarom
ontzettend vaak op het podium te vinden.
Maar corona gooit nu al bijna een jaar lang
roet in het eten. Het is een situatie die hij
nog nooit eerder heeft meegemaakt. Op
verschillende momenten in het jaar ligt alles
maandenlang stil.

fotografe Lieke Anna

‘DE REKENING
VOOR CORONA
MOETEN WE MET
Z’N ALLEN NOG
GAAN BETALEN’

Hij komt zelf niet echt in de problemen door
de sluiting van de theaters. Toch doet het
hem alsnog best veel. Hij ziet hoe jonge
makers en technici het nu echt zwaar hebben. Die kunnen niet meer optreden en ook
geen ervaring meer opdoen. “Voor de meeste
artiesten geldt dat je moet blijven spelen om op
niveau te blijven. Dat is een rekening die we
met z’n allen nog moeten gaan betalen.”
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Een paar maanden mocht er weer worden gespeeld
voor klein publiek. Eerst moesten de bezoekers
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Daarna
mochten maximaal dertig mensen in de zaal. Dat
bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals twee
keer op een avond dezelfde show moeten spelen.
Dat is niet makkelijk voor Stef die al zijn energie in
een voorstelling gooit. “Ik ben het maar gaan zien
als een wielrennersetappe”, vertelt hij. “Dus niet te
vroeg pieken!”
Maar tijden van beproeving hebben niet alleen maar
negatieve kanten, zo merkte hij. Juist nu hebben
mensen een enorme behoefte om geraakt te worden.
“Dat merk je ook in de zaal. Ik heb er even op moeten
oefenen, maar na een tijdje had ik hem. Dat iedere
toon raakt in het publiek.”
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Niet te vroeg pieken

U

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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Bij Schietecat
moet je zijn
Schietecat Tweewielers, al 66 jaar dé ﬁetsenspeciaalzaak van Breda.
En dat merk je aan alles. Niet alleen aan de bijzonder uitgebreide
collectie, maar zeker ook aan de vakkennis en de topservice waar ze bij
Schietecat om bekendstaan.

DÉ TWEEWIELERSPECIALIST VAN BREDA

BRUISENDE/ZAKEN
die wij leveren is kwalitatief zeer hoog, net als onze
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die we in
onze eigen werkplaats uitvoeren. Wat we doen moet
gewoon goed zijn en dat waarderen onze klanten!”

“Schietecat Tweewielers is een echt familiebedrijf”,
begint eigenaresse Mayke Schietecat haar bevlogen
verhaal. “Mijn opa begon het bedrijf zo’n 66 jaar
geleden, daarna hebben mijn ouders het jarenlang
gerund en sinds een aantal jaar sta ik aan het roer.
Maar mijn vader denkt op zijn tijd nog steeds graag
met mij mee, dus los van mijn eigen ervaring kan ik
ook nog uit zijn kennis en ervaring putten.”

Vertrouwen
Mayke vindt het erg belangrijk dat klanten vertrouwen
hebben in Schietecat. “Ik wil dat mensen denken: ‘bij
Schietecat moet je zijn, want daar zit je altijd goed’.
Met ons team doen we er dan ook elke dag weer alles
aan om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Of ze nu komen voor een nieuwe ﬁets
of voor een reparatie of onderhoud, iedereen is bij
ons welkom!”

Kwaliteit
Wat voor ﬁets je ook zoekt, bij Schietecat Tweewielers
slaag je gegarandeerd. “Van stadsﬁetsen tot
(elektrische) scooters en van vouwﬁetsen en
compacte ﬁetsen tot e-bikes en elektrische steps
en alles ertussenin, we verkopen het allemaal. Ik
durf ons assortiment wel uniek en zeer uitgebreid te
noemen. Bovendien verkopen we vrijwel uitsluitend
de betere merken, dus we staan ook nog eens voor
kwaliteit.” Die kwaliteit stopt trouwens niet bij de
ﬁets, scooter of step die ze verkopen. “Ook de service

Eigenaar: Mayke Schietecat | Korte Boschstraat 3, Breda | 076-5212830 | www.schietecat.nl
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Lekkage of
problemen aan uw dak?
maXus onderhoud & Dakwerken heeft altijd de juiste oplossing

maXus

Onderhoud & Dakwerken

MAAK NU
EEN
AFSPRAA
K:
06-22852
468

Ruim 15 jaar is Scott van
maXus Dakwerken een begrip
in Oosterhout en omgeving. Bij
maXus is geen enkele dakklus
onmogelijk.
Het geeft ons enorme
voldoening om voor elke klus
de juiste oplossing te vinden
en te bieden.
LOOD- EN ZINKWERK
REPARATIE DAKGOOT
REPARATIE DAKWERK
VERNIEUWEN DAKWERK
Scott houdt van een
servicegerichte aanpak, dit ziet
hij dan ook terug in de resultaten
en in de positieve reacties die
hij krijgt vanuit zijn klanten.
Voor zowat al uw dakwerk,
lekkage, herstel of
vernieuwing moet u
bij maXus zijn!

Arkelstein 1, Oosterhout | dakwerken@maxusonderhoud.nl | 06-22852468 | www.maxusonderhoud.nl
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BEAUTY/NEWS
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Lekkere lentegeuren
1. (MALIN+GOETZ) Tomato Candle 260 g, € 54,- www.retreat.nl
2. La Vie est Belle Soleil Cristal van Lancôme, vanaf € 86,30 www.douglas.nl
3. La Belle Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 66,75 www.douglas.nl
4. Flowerbomb Mariage Eau de Parfum van Viktor & Rolf, vanaf € 94,- www.debijenkorf.nl
5. The Legendary Jicky Eau de Parfum van Guerlain, € 129,- www.guerlain.nl
6. La Nuit Tresor Dentelle de Roses van Lancôme, € 74,25 www.lancome.nl

Fris, fruitig, zwoel, sensueel of bloemig, you name it!
Met deze geuren ruik je het voorjaar en hiervan word je
meteen vrolijk! En dat is nu nét wat we nodig hebben.

7. Replica Matcha Meditation Eau de Toilette van Maison Margiela, € 96,- www.debijenkorf.nl
8. H24 van Hermes, vanaf € 75,- www.hermes.com 9. Molecule 01 + Patchouli, € 139,- www.debijenkorf.nl
10. Bella Vita van Guess, vanaf € 35,- www.iciparisxl.nl 11. Gorgeous! van Michael Kors, vanaf € 58,97 www.douglas.nl
12. Costa Azzurra van Tom Ford, vanaf € 109,- www.debijenkorf.nl
13. Geurkaars Carriere Frères La Rose aime La Menthe, € 42,- www.celeste-parfums.nl
14. Loewe Agua Miami vanaf € 75,- www.debijenkorf.nl
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Unieke kast uit India
in mooie Ibiza look.
Noorderlaan 121 - 2030 Antwerpen - 03 541 96 37

Eén van onze toppers!
Verkrijgbaar in vele kleuren,
stoffen en opstellingen.

De jarenlange ervaring als styliste
hielp mij bij het inrichten van
Liv'in Room 121. Je vindt er unieke
en authentieke producten met
persoonlijkheid en karakter van over
gans de wereld.

Kom zeker eens langs!
Ann & team

BOHEMIAN CONCEPT STORE

RUIM 4000 M²
SAMENGEBRACHT
IN EEN UNIEK PAND.

Unieke kilim poefs en tapijten uit
Marrakech. Meer aanbod in onze winkel.

OPEN: woensdag t/m zondag
van 10h tot 17h.

Liv’in Room 121

Stap binnen bij Liv’in Room 121 en het W0W-gevoel overvalt je! Gratis parkeren!

liv_in_room_121
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

LENGTE
163 CM

Vrijgezel Suus
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 maart hebben we speciale aandacht voor: Suus de Laat.
LEEFTIJD
27 JAAR

OGEN
GROEN

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.

De 27-jarige Suus is opgegeven door vriendin
Bohey Coppens van Maid it Luxury (zie elders
in het blad). “Eigenlijk is dit niets voor mij,
maar ik dacht ‘misschien moet ik het dan juist
doen’.” Het is tekenend voor de
instelling van Suus. “Ik onderneem
Suus
graag nieuwe dingen en ben altijd
wel in voor spontaniteit.”
Gedreven, eerlijk en direct: dat is
Suus zeker. De afgelopen jaren
woonde en werkte ze in Amsterdam en
inmiddels heeft ze twee universitaire studies
tegelijkertijd behaald. Sinds enige tijd woont
ze weer in Tilburg en zoekt ze een baan als
kandidaat-notaris. “Als ik weet wat ik wil, ga ik
er helemaal voor. Ik zit niet graag stil. Maar er
is altijd ruimte om plezier te maken: ‘Work
hard, play hard’. Een nieuwe partner mag
zeker niet lui zijn en het is ﬁjn als hij zijn leven

een beetje op orde heeft. Ik zit niet echt te
wachten op een feestbeest dat ik in toom
moet zien te houden of iemand die iedere dag
in de sportschool te vinden is!”

zoekt

Als we het over hobby’s hebben,
zegt Suus: “Ik begin nu koken
leuk te vinden en ben sinds
kort begonnen met paardrijden.
Normaal ga ik ook graag uit eten of
er een dagje op uit. Verder ben ik
heel sociaal en ik praat graag, soms zelfs wat
druk. Verder ben ik open-minded: ik vind niet
zo snel iets gek. Wat ik van een partner
verwacht? In ieder geval dat hij van aanpakken
weet en zijn eigen huishouden runt. Hij moet
ook gezellig kunnen kletsen en niet bang zijn
om zich open te stellen en over zijn gevoelens
te praten. En natuurlijk moet hij alle aandacht
hebben voor mij!”

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar suusdelaat@hotmail.com
www.instagram.com/suusdelaat_
39

Nog meer ruimte
voor creativiteit
Bij Stof&Wol vind je
120 m2 aan stoffen,
wol en fournituren.
We hebben een groot,
veelzijdig en bijdetijds
assortiment.

Belcrumweg 24 Breda
076-5327424
info@stofenwol.nl
www.stofenwol.nl
Openingstijden
dinsdag - vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

Het is al weer bijna 6 jaar geleden, de start van Stof&Wol op de
Belcrumweg 24. Met veel vertrouwen, maar ook een gezonde
dosis spanning, begon ik aan het avontuur van een eigen zaak in
stoffen, wol en fournituren. Dit bleek een schot in de roos en de
klantenkring groeide dan ook gestaag.

De perfecte
poetsroutine

Een stralend gebit is het visitekaartje van jouw gezicht; het ziet er verzorgd en
gezond uit. Maar hoe houd je je gebit mooi en gezond?

Groeiend assortiment

Poets je gebit tweemaal per dag, zo blijven jouw tanden
schoon en fris en bescherm je jezelf tegen de schadelijke
invloeden van tandplak. Tandplak bestaat uit bacteriën
en veroorzaakt gaatjes.

Wat ook vanzelf groeide in de loop van de
tijd is het assortiment. De eerste jaren was
er nog ruimte genoeg en was er dus altijd
wel een hoekje te vinden voor nieuwe
spullen. Maar van lieverlee begon de
ruimte toch echt een beperkende
factor te worden. Ik had het echter naar
mijn zin op de Belcrumweg en wilde daar
niet weg, Met veel passen en meten vond
ik dus telkens weer een oplossing.

Poets minimaal twee minuten per poetsbeurt, zo krijgen
de enzymen in de tandpasta de tijd om goed hun werk te
doen en je tandvlees en gebit goed te reinigen.
Houd altijd een vaste poetsvolgorde aan. Begin onderaan
aan de buitenkant, dan de binnenkant en dan de
kauwvlakken. Herhaal dit voor het bovengebit.

Gouden kans
Toen kwam er echter een mogelijkheid
voorbij die ik niet kon laten lopen. Mijn
buurtjes van het Verfhuys betrokken een
nieuw eigen pand en hun oude stek kwam
dus vrij. Met maar liefst twee keer zoveel
vloeroppervlak! En aan mijn geliefde
Belcrumweg. Ik besloot dus deze kans te
grijpen en de sprong te wagen naar een
groter pand.

LOOKING/GOOD

Besteed aandacht aan je tandvlees. Masseer tijdens het
poetsen zachtjes het tandvlees. Zet je borstel zo op het
tandvlees dat de borstelharen tussen de tand en het
tandvlees kunnen komen. Op die manier blijft je
tandvlees gezond en mooi roze.

Nog even werk aan de winkel
Omdat het weer een oud pand betreft (een
voormalig bananenpakhuis!) en een zaak
in stoffen en wol natuurlijk iets heel anders
is dan een verfwinkel, moet er nog wel wat
werk worden verzet voor de verhuizing een
feit is. Kom kijken in onze ruimere winkel
aan de Belcrumweg 30.

Vervang je tandenborstel op tijd. Als de uiteinden van de
borstelharen verder uitwijken dan de steel van de borstel
breed is, dan is het tijd om de borstel te vervangen.
Op www.nederlandbruist.nl vind je verschillende
ondernemers die jou kunnen helpen om indruk te maken
met jouw stralende gebit.

Lieve groet

41

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Jolien en Kees van Vliet

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).

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl

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.

Wij zijn klaar
voor het voorjaar
Onze nieuwe lentecollectie is er!

Spinveld 13a-2, Breda
076-5216827
www.vanvlietnaaimachines.nl

Tot snel in de winkel!
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MONDZORG TRIDENZO REINIGT UW GEBIT MET

DE EMS PROPHYLAXIS MASTER

Disfruta nuestras

tapas

De EMS PM is een nieuw en ‘state of the art’ reinigingsapparaat voor het gebit, waarmee aanslag,
plaque en tandsteen op effectieve, comfortabele en patiënt vriendelijke wijze van uw tanden en
kiezen worden verwijderd. Mondzorg Tridenzo werkt sinds enige maanden met de EMS PM.
Hoe gaat de behandeling met de EMS in zijn
werk? Onderscheid wordt gemaakt tussen de
behandeling van plaque en van tandsteen.
Plaque is een kleverig laagje op de tanden, dat
continu wordt aangemaakt - zelfs zonder te
eten. Tijdens de behandeling wordt de plaque
eerst zichtbaar gemaakt door het aanbrengen
van roze vloeistof op de tanden en het
tandvlees. Vervolgens wordt de plaque en de
eventuele aanslag van roken, koffie, thee en
rode wijn met de EMS AIRFLOW onder druk,
met warm water en fijne korreltjes verwijderd.
Deze behandeling is volledig pijnloos en geeft
een goed eindresultaat.
Tandsteen ontstaat als plaque langere tijd op
het gebit aanwezig is. Indien tandsteen niet
tijdig wordt verwijderd kan de tandsteen het
zachte steunweefsel rondom tanden en kiezen
wegduwen en zorgen de bacteriën in de mond
voor het terugtrekken en ontsteken van het

tandvlees. Voor het verwijderen van
tandsteen wordt de EMS PIEZON ingezet.
Er wordt een dun pinnetje tegen de
tanden geplaatst en in combinatie met
een sterke waterspray wordt de
tandsteen op effectieve wijze losgetrild.
De EMS Piezon wordt zowel boven het
tandvlees als dieper tussen tand en
tandvlees ingezet om de daar aanwezige
tandsteen effectief te verwijderen. U voelt
daar nauwelijks iets van, terwijl het effect
heel goed merkbaar is.
Voor het behoud van uw gebit is het
dus verstandig om plaque en tandsteen
regelmatig professioneel te laten
verwijderen. Bij Mondzorg Tridenzo bent
u hiervoor aan het goede adres, eventueel
in combinatie met een controlebeurt door
een van onze drie tandartsen.

VIJFHAGEN 43, 4812 XT BREDA
076-5324960 | WWW.TRIDENZO.NL
TRIDENZO MONDZORG
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(Oftewel: geniet van onze tapas!)
Écht Spaans
Geniet bij Tapasbar
Hacienda van
authentieke Spaanse
gerechtjes. Maar ook
onze bieren, wijnen en
zelfs de inrichting zijn
op en top Spaans.
Gewoon een heerlijk
avondje uit in een
ontspannen setting,
of het nu gaat om een
gezellig etentje of
wellicht een verjaardag
of bedrijfsborrel.

Baronielaan 320 Breda
076-5320184
www.tapasbarhacienda.nl
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We hopen
weer
jullie snel
te mogen
!
ontvangen

BRUISENDE/ZAKEN

Een begrip in tegels

TRENDIA IS VAN OUDSHER
EEN FAMILIEBEDRIJF.
DIT JAAR BESTAAT
DE ZAAK AL 80 JAAR.

Geef karakter aan je woning

Uniek assortiment aan steenstrips

Met een vernieuwde naam, showroom en assortiment is
er voor Trendia een nieuw tijdperk aangebroken. Je bent
er aan het juiste adres voor mooie vloer- en wandtegels
die passen bij de laatste trends op woongebied. Zo zie je
tegenwoordig bijvoorbeeld veel betonlook en houtlook
tegels. De showroom is ruimtelijk opgezet en zo ingericht
dat je meteen een goed beeld krijgt van het karakter dat de
tegels aan een woning geven.

Trendia is een speciaalzaak op het gebied van wanden vloertegels. Ook kun je er terecht voor een uniek
assortiment aan steenstrips. Vooral baksteenstrips
zijn tegenwoordig populair. Met deze steenstrips geef
je eenvoudig een industrieel karakter aan een ruimte.
Je vindt de steenstrips in de showroom of bestelt ze
online via Steenstripwinkel.nl.

Een compleet pakket
Naast prachtige tegels voor vloeren en wanden, kun je bij
Trendia ook rekenen op de allerbeste service. Frens en zijn
team weten alles als het op tegels aankomt en adviseren je
graag. Wanneer je tegels koopt bij Trendia, kunnen zij ook
vakkundige tegelzetters regelen of vloerverwarming laten
aanleggen. Je kunt dus rekenen op het complete pakket als
het op nieuwe tegels aankomt.

De grote showroom van Trendia is dé plaats om
inspiratie op te doen voor het nieuwe interieur van
jouw woning. Frens en zijn team staan voor je klaar
om jou te voorzien van deskundig advies.

KOM LANGS!

Frens en zijn
team staan voor
je klaar met het
juiste advies.

Trendia is een echt familiebedrijf en al meer dan 80 jaar
een begrip in Breda en omstreken. Voorheen stond het
bedrijf bekend onder de naam Tegel Super Hoornick. Met
de nieuwe naam gaat Trendia mee met de moderne tijd.
Tegenwoordig staat Frens Hoornick als derde generatie
aan het roer van het bedrijf. Samen met zijn gezellige team
verwelkomt hij je graag in de vernieuwde zaak.
v.l.n.r. Frens en Marion Hoornick, André Martens, Peter van Oostveen.

Eigenaar: Frens Hoornick | Spinveld 60, Breda | www.trendia.nl | 076 - 521 38 60 | info@trendia.nl | www.trendia.nl
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Wellness in je eigen
badkamer
Momenten van pure ontspanning zijn in deze tijd meer dan welkom om weer even
helemaal op te laden. Helaas zijn op dit moment de meeste wellnessresorts tijdelijk
gesloten. Maar dat geeft niet. Want ook jouw eigen badkamer tover je met wat
simpele ingrepen om tot een (kleine) privéspa.
Om te beginnen moet het sfeertje kloppen. Geen
storende elementen die jou op wat voor manier dan
ook af kunnen leiden, maar juist een opgeruimde,
schone badkamer met niet te veel kleurtjes. Niet voor
niets is het in wellnesscentra meestal wit dat de
boventoon voert. In je eigen badkamer kun je dit
bijvoorbeeld versterken door te kiezen voor witte
handdoeken en een witte badjas.

namelijk niet weten hoeveel telefoons zo al aan hun
einde zijn gekomen.

Lekker in bad
Sommigen zullen het helaas alleen moeten doen
met een douche, maar ook die kan met het juiste
sfeertje en een relaxte mindset aanvoelen als pure
wellness. Maar als je over een bad beschikt, heb
je natuurlijk helemaal geluk. Hoe zalig immers om
weg te zakken in de warme bubbels en even
helemaal nergens aan te denken. Nu begrijpen we
dat niet iedereen de luxe van een eigen bubbelbad
heeft, maar wist je dat er tegenwoordig vrij simpele
oplossingen zijn (die ook helemaal niet zoveel
hoeven te kosten) om jouw bad toch om te toveren
tot een bubbelbad? Met een speciale bubbelbadmat kun je in een mum van tijd genieten van jouw
eigen bubbels. Muziekje erbij, (geur)kaarsjes aan
en reken maar dat je weer helemaal tot rust komt.

Licht en geluid

ZALIG OM WEG
TE ZAKKEN
IN DE WARME
BUBBELS

Ook licht en geluid spelen vaak een belangrijke rol.
Is de verlichting in jouw badkamer fel en niet
dimbaar? Uitlaten dan die lampen. Kies liever voor
het zachte, warme licht van kaarsen. Investeer ook
in goede (spat)waterdichte boxjes zodat je een
bijpassende playlist in de badkamer kunt afspelen
om helemaal in de relaxmodus te komen. Natuurlijk
kun je ook gewoon muziek afspelen via je telefoon.
Leg deze dan alleen niet op de badrand... Je wilt

Kan jouw badkamer wel een upgrade gebruiken?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je daarbij een handje kunnen helpen.
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JE MBEROEP
MAKEN?

NEEM JE
TOEKOMST IN
HANDEN: WORD
NAGELSTYLISTE!
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!

MASTER
workshop

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.

Maak kans op een Keuze Cadeaukaart
t.w.v. €20,-bij aankoop van Stress Support

DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!

Toe aan een nieuwe coupe? Of wil je misschien
een fris kleurtje in je haar of het gewoon wat bij
laten punten? Maak dan snel een afspraak bij
Haaridee @ Marloes. “Mijn doel is om al mijn
klanten weer blij de deur uit te laten gaan”,
aldus eigenaresse Marloes Kleinjan.

Basisopleiding
Nagelstyliste
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
verﬁjnde french manicure?
Dat lukt je na deze opleiding zeker!

Foliumzuur ondersteunt in spannende tijden

TOT
BINNENKORT!

Vraag naar de actiekaart in de
winkel
bij aankoop van
ProNails
Nederland

Stress Support

Marloes Kleinjan | Meidoornstraat 2, Breda | 06-41141564

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

KAG-nr: 431-

Kijk op cadeaubon.nl en wissel je kaart in voor één van de

ONE
workshop
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VOOR MEER
INFORMATIE

Bel 06-33901408
of kijk op
de website.

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HUIDVERBETERINGEN

Laat je handen en voeten weer stralen

Poelier Geert Frijters heeft
veertig jaar ervaring en in zijn
speciaalzaak geertkip.nl
verkoopt hij de lekkerste
kipspecialiteiten…
en nog veel meer!

Om je vingers bij

Geniet van een pedicure- en/of manicurebehandeling
van Salon La Beauté.

Alle producten zijn vers en worden
met liefde en aandacht gegrild.

PEDICURE/MANICURE
MAKE-UP
ONTHARING
MASSAGE

Wacht niet te lang met het behandelen van je voeten
en handen. Zo voorkom je ingrijpende problemen en
zorgen we ervoor dat je handen en voeten weer gezien
mogen worden. Kijk voor de pedicure- en/of manicurebehandelingen op mijn website!

af te likken...

GEGRILD

Joyce Stallen - van Hattum | Gouddonk 3, Breda | 06-33901408 | www.salon-labeaute.nl

Ook een glasheldere omgeving?
MVO Schoonmaakdiensten regelt het voor je!

HAPJES

MVO is een klein schoonmaakbedrijf, maar wel met 25 jaar ervaring. Al ons
personeel heeft ruime ervaring en wordt binnen het bedrijf goed opgeleid. Dit om alle
schoonmaakwerkzaamheden goed en verantwoord te kunnen verrichten. Onze kracht
is onze communicatie, goede afspraken omtrent werkzaamheden en tijden.

EXTRA AANBIE
DING
voor lezers va
n dit
magazine kijk
op
geertkip.nl/
bredabruist

TAPASSCHOTELS
k?
Wil je dit oo
een
Maak dan
afspraak
29
06 18 86 08

Rietschotten 1 ofﬁce 217, Oud Gastel | 06 - 18 86 08 29
info@mvo-schoonmaak.nl | www.mvo-schoonmaak.nl
52

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055 | 06-24940388
info@geertkip.nl
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HOROSCOOP

Maart geeft nieuwe energie

VAN OVERDENKING

Wees een inspiratiebron voor anderen,
wees het licht in de duisternis,
wees de lach om een traan op te vrolijken,
wees een student van het leven
en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij.
Omring jezelf met mensen die in je geloven,
die eerlijk en oprecht tegen je zijn.
Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt
opgeven en die jou tot de beste versie van jezelf
kunnen maken.
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Leef Je Mooiste Leven.

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Foto Youri Claessens

yk

Vissen
Maak nieuwe
plannen en
ga ervoor!

Ram 21-03/20-04
In 2021 zul jij er alles aan doen om te
slagen. Maar wees niet te streng voor
jezelf. Op liefdesgebied zal het de
komende tijd rustig zijn.

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen staan bekend om hun sterke
verlangens. Heb jij ergens je zinnen op
gezet, dan zal je het krijgen, hoe dan ook.

Deze maand is het lastig om hard en
geconcentreerd aan het werk te gaan.
Blijf zoveel mogelijk bij de les. Neem
een extra kop kofﬁe. Dit doet wonderen!

Tweelingen 21-05/20-06
Je barst van de energie! Er komen veel
nieuwe dingen en mensen op je pad. Zorg
dat je voldoende tijd hebt voor je hobby’s.

Kreeft 21-06/22-07
Houd jezelf bezig met je eigen plannen
en doelen. Durf groots te dromen. De
beloning die je wacht zal het waard zijn.

Je weet precies wat je moet doen om op
een goede manier met mensen om te
gaan. Denk trouwens niet te lang na over
het nemen van een beslissing.

Boogschutter 23-11/21-12
Jouw uitdaging deze maand: leer het
verleden te laten gaan. Je durft pas na
lang samenzijn iemand te vertrouwen.

Steenbok 22-12/20-01
Je zal veel liefde, harmonie en plezier
tegenkomen. Deze maand kun je ook
onverwachts gunstige ontwikkelingen
verwachten!

Leeuw 23-07/22-08
Dit jaar zal de nadruk op relaties en
romantiek liggen. Daarnaast barst je van
de fysieke en mentale kracht. Zet jezelf
eens in het middelpunt.

Waterman 21-01/19-02

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03
De uitdaging deze maand staat vooral in
het teken van het maken van je studiekeuze. Maak die plannen en ga ervoor!

Je bent deze maand erg actief wat betreft
carrière en zakelijkheden. Vergeet niet te
ontspannen en op tijd naar bed te gaan.
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Het leven is één groot experiment. Je
hebt veel behoefte aan gezelschap, maar
omdat je graag in de spotlights staat, wil
iedereen ook bij jou in de buurt zijn.

Mooie protheses
zijn er voor jong en oud

Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
in je badka
mer!

In de voetsporen van haar vader studeerde Inge van der Gaag in 1994 af
als tandtechnicus. Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan,
voltooide ze in 2003 haar driejarige opleiding tot tandprotheticus.
Aansluitend opende ze in Breda haar eigen praktijk.

Voorkom uitglijders
in je douche met BeterGrip
Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.
Xenz Antislip is de transparante coating (met antislip-korrel) voor in de douche. De coating is op
waterbasis en gebaseerd op oplosmiddelvrij materiaal. Daarnaast biologisch afbreekbaar. Indien
gewenst verwijdert u de antisliplaag weer. Verkrijgbaar in twee standaard versies, voor een breed
scala aan toepassingen.
INDUSTRIAL

De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels.
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig.
De aangebrachte AntiSlip coatings zijn hygiënisch
en voorzien van een ofﬁcieel certiﬁcaat voor AntiSlip
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.
Goodﬂooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen

veilige bedrijfsvloeren

Xenz is verkrijgbaar bij:

INDUSTRIAL

Waarin ben je gespecialiseerd?
“Eigenlijk in alles wat uitneembaar is in de mond. Ik vervaardig in nauw overleg
met de patiënt kunstgebitten, klikgebitten op implantaten en plaat- of frameprotheses.”

Uit hoeveel afspraken bestaat de behandeling als je aan een
kunstgebit toe bent?
“Normaal gesproken uit zes afspraken. Allereerst is er een intakegesprek waarin de
patiënt zijn of haar wensen kenbaar kan maken. Dan worden ook de eerste
afdrukken gemaakt. De definitieve afdrukken worden tijdens de tweede afspraak
gemaakt. Bij het derde bezoek worden de beethoogte en de stand van de tanden
bepaald. Vervolgens beoordeelt de patiënt de proefprothese. Als die goed zit, wordt
het echte kunstgebit geplaatst. De laatste afspraak is bedoeld voor controle.”

Wat mogen je patiënten verwachten?
veilige bedrijfsvloeren

Neem voor een offerte gerust contact op
met ons of check ons complete assortiment
antislip op: www.goodﬂooring.nl

www.goodﬂooring.nl

In Nederland dragen meer dan twee miljoen mensen een kunstgebit. Bij het woord
prothese wordt snel gedacht aan een doelgroep van vijftig jaar en ouder. Maar Inge
behandelt in haar praktijk ook jongere mensen, die bijvoorbeeld als gevolg van een
ziekte of ongeluk een prothese nodig hebben.

“Een kunstgebit dat niet alleen prachtig oogt, maar ook perfect past. Alles gaat in
overleg, alle wensen en ideeën zijn bespreekbaar. Service staat bij mij hoog in het
vaandel. Alleen het beste van het beste is goed genoeg voor mijn patiënten.”

Bent u benieuwd naar wat Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag voor u kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De specialisaties van de praktijk
liggen op het gebied van
implantaten, protheses, frames
en gedeeltelijke protheses.
Het beroep tandprotheticus
bestaat al enige decennia en
is sinds 1989 een beschermde
beroepstitel.
Mensen kunnen bij mij ook
terecht voor controles en
reparaties.
Wij zijn dagelijks telefonisch
bereikbaar.
Snelle service bij reparatie.
U krijgt een advies op maat met
een kosten- en vergoedingenbegroting.
Een eerste consult is bij ons
altijd gratis!
Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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Dé professional in paramedische voetzorg
Behandeling voet- en enkelklachten
Voetzorg bij diabetes, reuma, vaatlijden, sport
Oncologische voetzorg en overige risicovoeten
NATUURLIJK ÓÓK VOOR GEWONE VOETZORG

Nauwe samenwerking met fysiotherapie, medisch specialist, POH/
huisarts Ingeschreven in het Register Paramedische Voetzorg.
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Podologie
& voetzorg
sinds 1985

Behandeling op afspraak

Podologie en Voetzorg Erna Smans
Roeselarestraat 480, Breda | 076 - 587 35 50
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Maak kans op een

Keuze
Cadeaukaart t.w.v. € 20,Keuze
Cadeaukaart
bij aankoop van Stress Support
Foliumzuur
ondersteunt
in spannende tijden
oop van
Stress
Support

Vraag naar de
actiekaart in de winkel bij
in spannende
tijden
aankoop van Stress Support

Alles voor je planten
onder één dak
“Wij staan voor exclusiviteit en kwaliteit”, vertelt Rene Wawrzyniak trots. Samen met zijn
broer, vrouw en dochter runt hij ENRW Trading, speciaalzaak op het gebied van land- en
tuinbouwproducten. “Daarin zijn wij echt dé specialist.”
Aan ervaring geen gebrek

soorten kruiden om zelf thuis te kweken. Daarnaast
hebben we bijvoorbeeld ook een heel leuk aanbod
orchideeën en een zeer breed assortiment in potgrond
en allerlei soorten voeding om je planten in optimale
conditie te kunnen houden. Oftewel: alles voor je
planten onder één dak.”

De liefde voor planten en dergelijke is Rene en zijn
broer eigenlijk al met de paplepel ingegoten. “Toen
we klein waren, gingen we al met onze vader met
bloemen en planten langs de deuren, bemanden we in
het weekend een bloemenstand en verzorgden we ook
de aanleg en het onderhoud van tuinen.” Aan kennis
en ervaring dus zeker geen gebrek. Helemaal niet als
je bedenkt, dat ook dit bijzondere familiebedrijf zelf
alweer zo’n 25 jaar bestaat.

Jungle Meubelen
Sinds ongeveer twee jaar verkoopt ENRW Trading ook
producten van Jungle Meubelen. “Hardhouten meubels
die speciaal uit Indonesië worden geïmporteerd. Onder
onze klanten was er vraag naar mooie meubels voor in
de tuin en als ondernemer speel je dan uiteraard op zo’n
vraag in. Bovendien past het merk perfect bij wat wij
ook als onderneming uit willen stralen: exclusiviteit en
kwaliteit.”

Bijzonder assortiment
“Bij ons ligt de focus op de wat apartere producten.
Dus niet de dingen die je overal kunt kopen, maar juist
exclusieve planten, waaronder heel veel groenteplanten
die je niet overal vindt, echt mooie potten en allerlei

art in de winkel bij aankoop van

rt

aart in voor één van de

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl
Eigenaar: Rene Wawrzyniak | ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda | 076-5300702
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Bekijk onze zee aan
mogelijkheden!

Ginnekenweg146
BREDA
www.jaakvanwijck.nl

Een greep uit onze
vernieuwde collectie

Heb je als ondernemer te maken
met openstaande vorderingen
die maar niet betaald worden?
Geen probleem. Het deskundige
team van Deurwaarderskantoor
Van Dongen en Partners kan je
debiteurenbeheer van A tot Z
verzorgen. “Daarnaast zijn ook
particuliere klanten bij ons aan het
juiste adres voor juridisch advies”,
aldus Alexander van Dongen.

incassomarkt

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z
Serieuze speler
“Dankzij onze jarenlange ervaring in de incassobranche zijn wij
uitgegroeid tot een serieuze speler op de incassomarkt. Wij doen er voor
onze opdrachtgevers alles aan om te zorgen dat openstaande vorderingen
op een correcte, snelle en effectieve manier worden geïncasseerd. Doordat
wij zowel de incassowerkzaamheden als de gerechtelijke procedures en
eventuele beslagleggingen verzorgen, houden wij alles in eigen hand, blijft
de communicatie helder en zijn de lijnen kort.”

Graag begroeten we u in onze showroom en
vertellen we u meer over de mogelijkheden.

VIP-traject

De Broodtoren de plek voor de brunch, lunch &
de lekkerste kofﬁe.

Kwaliteit en service staan bij Van Dongen en Partners zeer hoog in het
vaandel. “Of het nu gaat om een grote of kleine opdrachtgever, maakt ons
niet uit. Wij proberen de belangen van alle partijen te behartigen om een
zaak zo snel en soepel mogelijk af te kunnen handelen. De kosten hiervan
komen volledig voor de debiteur. Ook in het geval van lage openstaande
vorderingen. Speciaal daarvoor bieden wij het zogenaamde VIP-traject,
het Verkorte Incasso Procedure traject, waarbij ondernemers al hun lage
openstaande vorderingen kosteloos aan ons kunnen overdragen en wij
binnen een maand betaling afdwingen of duidelijk advies geven over de
vervolgstappen. In alle gevallen geldt dat hoe sneller je een vordering aan
ons overdraagt, hoe groter de kans van slagen is.”

Wij zijn nog steeds geopend voor bezorging of afhaal.
Bel even naar 076-7856611 en wij brengen de lekkerste
lunch van Breda bij u thuis of op kantoor
www.broodtoren.nl

Sterk in de

Bouwlingplein 44, Oosterhout
088 - 0106555

Heb jij ook openstaande vorderingen
of een juridische vraag?
Informeer dan naar de mogelijkheden.

www.vandongenenpartners.nl
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De vrijheid om altijd op vakantie te kunnen gaan!
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te koop.
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.
Geheel gemeubileerd
Recreatief verblijf
Prijs: € 12.499,1 slaapkamer
Badkamer met douche
Chalet is geschikt voor maximaal
2 personen
Oppervlakte 37m²

20

185

Geheel gemeubileerd
Recreatief verblijf
Prijs: € 16.499,2 slaapkamer
Badkamer met douche
Chalet is geschikt voor maximaal
3 personen
Oppervlakte 43 m²
Tuin met schuur

WhatsApp Lea
voor meer info
06 - 345 90 974

Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.
Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6, Diessen - Baarschot

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets.
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UW ALLROUND SCHILDER
VOOR BINNEN & BUITEN

BEL VOOR MEER
INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE OF
FERTE

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.

BEZOEK OP
LOCATIE MET
VRIJBLIJVEND
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BREDA | 06 20 20 34 09 | DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL
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pizza? lente!
BRUIST

Hallo
Wat ﬁjn dat je er
weer bent.

ONTDEK HET WIJNGEHEIM
VAN ZUID-AFRIKA...

akkerstraat 9 4811JL Breda | 076-5320751
| dolceesalato.nl
Volg ons op social media
@NederlandBruist en @BelgieBruist

Ons motto is Lief,
Leuk & Hip!
kje
een kij
Neem webshop
e
z
n
o
in
t
en laa !
assen
u verr

To Bedazzle is
dé webshop voor
al uw unieke
haaraccessoires.
Wij maken
haarbandjes,
speldjes en
elastiekjes
voor jong en oud.

BRUIST

Alle zonnetjes
in huis, ga naar
buiten en wakker
de lente aan!
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

NED
BELGIE
Neem eens een kijkje op www.secretsbytaboe.nl

BRUIST/RECEPT

Een heerlijke lasagne
met zalm en spinazie
Een makkelijk recept waarmee, je snel iets gezonds op tafel zet.
Verse lasagne met laagjes romige spinazie, zalm en plakjes tomaat. Kortom,
een heerlijke combinatie van vis, pasta en groenten.

4 PERSONEN - 30 MIN + 45 MIN OVENTIJD
INGREDIËNTEN
600 gr verse spinazie
300 gr verse zalmﬁlet
450 gr ricotta
125 ml melk
peper en zout
1 geperst teentje knoﬂook
boter of margarine
12 tot 16 lasagnevellen (250 gr)
2 tomaten in plakken
handje geraspte kaas

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak de spinazie in etappes in
een grote pan tot deze geslonken is. Snijd de zalm in dunne plakken.
Doe de spinazie in een zeef of vergiet en druk er met een lepel zo veel
mogelijk vocht uit. Schep de geslonken spinazie in een kom, voeg de
ricotta en melk toe en meng alles door elkaar. Breng op smaak met de
knoﬂook en een ﬂinke snuf peper en zout.
Vet een ovenschaal in en verdeel een beetje (circa 1/5 deel) van het
spinaziemengsel over de bodem. Leg hier 3 à 4 lasagnevellen op.
Verdeel hier wat van het spinaziemengsel (circa 1/5 deel) over en de
helft van de plakjes zalm. Dek weer af met lasagnevellen en schep er
weer een beetje van het spinaziemengsel over en 1 tomaat in plakken.
Herhaal dit nog een keer met het spinaziemengsel, de zalm en de
lasagnebladen en eindig met het spinaziemengsel met plakjes tomaat.
Bestrooi de zalmlasagne met kaas en zet ongeveer 45 minuten in de
oven tot hij gaar is.
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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 3-2-1.

boek
van Lisa

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Wij zitten al met het
voorjaar in onze bol.
Een nieuw seizoen met
nieuwe kansen en nieuwe
mogelijkheden. Heerlijk,
daar zijn we wel aan toe.
Lekker genieten en...
puzzelen helpt ook om
heerlijk te ontspannen.

9
4
2
5
8
7
3
6
1

Maak kans op dit

Staal

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je
in een ruk uit! Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopte Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle,
onafhankelijke vrouw die anderen de weg
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven!

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem.
Geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid met deze
Body Wash van O’right.

Zoek de zes letters in BRUIST!

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ywandelen. T
De oplossing van vorige maand was passie.
U
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q

n
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b
a
b
o
v
x
t

lezen
boek
staal
rusten

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 april
de oplossing in op onze site: www.breda-bruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

Laat uw gehoor vrijblijvend
en gratis testen!
Graag vragen we u van
tevoren een afspraak te maken.
Op deze manier hebben
we altijd genoeg tijd om u
goed te adviseren.

d waait
bomen

n wind en regen.
omen nog?

ort,
vend door

kunt kiezen

oor
uw geh
u
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t
a
!
La
TESTEN
GRATIS 9706
4
076-56

nt

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef
Groot Ypelaardreef
169 - Breda169
Breda (tegenover
(Tegenover Winkelcentrum
De Burcht)
Burcht)
Winkelcentrum De
076 - 5649706
T. 076-5649706

Last van

gehoorverlies?
Herkent u dat, dat u uw tv steeds iets harder zet? Dat u op een
druk feestje gesprekken niet goed meer kunt volgen? U kunt zich
natuurlijk de vraag stellen hoe erg dat is. Toch blijken de gevolgen
van zelfs een klein beetje gehoorverlies groter dan u wellicht denkt.
Gehoorverlies is niet iets om u voor te
schamen, er is bijna altijd iets aan te doen.
Uitstellen is begrijpelijk, het is voor veel
mensen moeilijk om te accepteren dat hun
gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw
gehoor in de tussentijd nog verder achteruit
uit, en dat is zonde. Het kan ook gevaarlijke
situaties opleveren. Een hoortoestel vertraagt
verdere achteruitgang van uw gehoor,
het stimuleert namelijk uw hersenen.
Dus waarom zou u nog langer wachten?
Twijfelen helpt niet, testen wel.
Bij Hoorservice Schram beloven we niets,
maar onderzoeken we alles. Kom langs,
dan zoeken we samen naar een oplossing
waarmee u écht geholpen bent!

Andre Schram

IRRITATIE Huisgenoten vinden
het niet altijd prettig als de radio
of tv zo hard staat. Ook luid
praten en steeds maar weer
herhalen is vervelend. Zo kan
wederzijdse irritatie ontstaan.
VERMOEIDHEID Als we niet op
ons gehoor kunnen vertrouwen,
kost het extra veel energie om
te volgen wat er om ons heen
gebeurt. Heel vermoeiend
en niet bevorderlijk voor het
humeur.
ONVEILIGHEID Een geluid lijkt
van ver weg te komen, maar
plotseling is die auto of motor
heel dichtbij. Dat kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
ONZEKERHEID Wie niet meer
goed hoort, mist niet alleen wát
er in een gesprek wordt gezegd,
maar ook hoe. Misverstand,
wantrouwen en onzekerheid
kunnen het gevolg zijn.

Maak kans op een:

Een hoortoestel is een
hulpmiddel dat u dagelijks
en veel gebruikt.
Het moet helpen in situaties
waarin u terechtkomt en
aansluiten bij uw wensen.
De juiste keuze van een
hoortoestel is dan ook van
wezenlijk belang.

Senheiser
2000t.w.v. € 179,95

Achter-het-oor hoortoestel
(AHO)

Groot Ypelaardreef 169 - Breda
T. 076-5649706 www.hoorserviceschram.nl

Luidspreker-in-het-oor
hoortoestel (LIHO)
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In-het-oor hoortoestel
(IHO)

Completely-in-canal
hoortoestel (CIC)
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horen
geluid
spreken
service

Wij helpen u graag
met de juiste keuze!

www.hoorserviceschram.nl

www.hoorserviceschram.nl
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apparaat
schram
trilling
hoortoestel

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 april de
oplossing in op onze site: www.breda-bruist.nl

NIET HOREN IS
OPVALLENDER DAN
EEN HOORTOESTEL

EEN BED MOET WEL GOED LIGGEN
OM LEKKER TE KUNNEN SLAPEN
BOXSPRING ETTEN-LEUR, HET ADRE S VOOR DE JUISTE BOXSPRINGS

Kom langs op
ons nieuwe adres
Markthof 11
Etten-Leur

LEVERING UIT
EIGEN FABRIEK

GOEDKOPE
BOXSPRINGS

“Wij doen dit werk al sinds 1992,
waarvan de afgelopen zeven jaar in
Etten-Leur. Jaren waarin we veel
ervaring hebben opgedaan, waardoor wij
onze klanten optimaal kunnen adviseren
bij de aankoop van een boxspring.”

GRATIS LEVERING IN
NEDERLAND EN BELGIË

Markthof 11, Etten-Leur | 076-5018945 | www.boxspringettenleur.nl
Maandag: 13.00 - 17.00 uur, dinsdag - zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag: gesloten

