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‘Iedereen was laaiend 
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Laat de  
lentekriebels 
maar komen!
Ze geven je lichaam 
een energieboost 
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Cadeaushop met PostNL in Groenstraat

DE CADEAUSHOP MET POSTNL IN GROENSTRAAT

Nanouk Miegielsen (23) uit Prinsenbeek heeft sinds 17 februari 
een cadeauwinkel met PostNL-pakketpunt in de Groenstraat in 
Prinsenbeek. Present & More heet de zaak naast Bier & Borrels. 

HAAL HET PERFECTE CADEAU IN HUIS 
Op zoek naar een verrassend en orgineel cadeau? Je vindt hem bij PRESENT & MORE!

Prachtige 
schilderijen 
op glas

De jonge onderneemster staat te popelen om volledig open 
te kunnen, maar heeft nog te maken met de lockdown. 
Ze heeft veel mooie spullen ingekocht, van sieraden en 
badproducten tot ‘homedeco’.
 
Die gaat ze vanaf woensdag verkopen via click & collect; 
op Facebook Present & More en Instagram 
@presentandmore zet ze de komende tijd foto’s van 
cadeau-artikelen die kunnen worden besteld en afgehaald.

Wat betreft het PostNL-punt gaat ze hetzelfde bieden 
als in het verleden kantoorboekhandel ‘In the Mood’ 
deed. Behalve pakketpost omvat de service ook het 
overschrijven van kentekens. ‘Zo is er weer een leuke 
winkel bij in het dorp, mét een postkantoor.’
 
Nanouk krijgt bij haar werk in de winkel hulp van 
een medewerkster.

HAAL HET PERFECTE CADEAU IN HUIS 
Op zoek naar een verrassend en orgineel cadeau? Je vindt hem bij PRESENT & MORE!

Groenstraat 16, Prinsenbeek  |  06 12501006 PRESENT & MORE  |  PRESENTANDMORE

Steeds verrassende 
artikelen

Heerlijke 
geuren



Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
Hoort u het geruis van de bladeren in de bomen nog?

Als u het idee heeft dat u minder goed hoort, 
kunt u uw gehoor gratis en geheel vrijblijvend door 
ons laten testen. 
En weet u dat u bij Hoorservice Schram
• Gratis voor de deur kunt parkeren
• Uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• Aan huis geholpen kunt worden
• Ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Dat heeft u 
goed gehoord!
Aangezien wij graag de tijd nemen 
om u goed te adviseren, werken wij
alleen op afspraak. Hoorservice Schram

Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover 

Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 

www.hoorserviceschram.nl

Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
Hoort u het geruis van de bladeren in de bomen nog?

Als u het idee heeft dat u minder goed hoort, 
kunt u uw gehoor gratis en geheel vrijblijvend door 
ons laten testen. 
En weet u dat u bij Hoorservice Schram
• Gratis voor de deur kunt parkeren
• Uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• Aan huis geholpen kunt worden
• Ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Dat heeft u 
goed gehoord!
Aangezien wij graag de tijd nemen 
om u goed te adviseren, werken wij
alleen op afspraak. Hoorservice Schram

Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover 

Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 

www.hoorserviceschram.nl

adv162x162-HoorserviceSchram-herfst-glossy.indd   1 11-09-19   11:58

Groot Ypelaardreef 169 - Breda
(Tegenover Winkelcentrum De Burcht)

T. 076-5649706

www.hoorserviceschram.nl

Laat nu uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

NIET HOREN IS 
OPVALLENDER DAN 
EEN HOORTOESTEL

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.

Gehoorverlies? 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.

Achter-het-oor hoortoestel 
(AHO)

Luidspreker-in-het-oor 
hoortoestel (LIHO)

Completely-in-canal 
hoortoestel (CIC)

In-het-oor hoortoestel 
(IHO)

Wij helpen u graag 
 met de juiste keuze!

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.

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 gaat, 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
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Bruisende lezer,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de 
eerste zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al 
doen verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan 
weer in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer 
naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen samen 
het beste van zien te maken, want bij de pakken neer gaan 
zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel zelf 
de slingers ophangen!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 

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 Anouk Jacobs

 Like ons op Facebook.com/prinsenbeekbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
Prinsenbeek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij  
van glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

PRINSENBEEK

BREDA

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

COLOFON

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 
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De complete behandeling vindt plaats op één locatie! 
U wordt behandeld met persoonlijke aandacht.
Met behulp van implantaten zit uw gebit weer vast. Spreken, 
eten en lachen zonder hand voor uw mond is ook voor u 
mogelijk. Spontaan losraken van uw gebit is verleden tijd.
Kunstgebitten worden op maat gemaakt, en op uw wensen 
afgestemd.

Bent u bang voor de tandarts? We staan garant 
voor een vriendelijke en persoonlijke benadering. 

We helpen u graag!

Wilt u weer zorgeloos lachen? Neem contact met ons op.

LAST VAN UW GEBIT?  EEN TANDARTSBEZOEK LANG UITGESTELD?  
SCHAAMT U ZICH VOOR UW TANDEN?

Weer stralend lachen!
Na 18 jaar samenwerking op afstand is Inge nu ook werkzaam in 
Prinsenbeek. Tevens blijft Inge werkzaam in haar eigen praktijk 
in de Hoge Vucht. Inge van der Gaag is gespecialiseerd in het 
maken van protheses op implantaten (klikgebit). Tandarts-
implantoloog Mark van den Goorbergh plaatst de implantaten.

NU SAMEN ONDER ÉÉN DAK!
TANDARTSPRAKTIJK VAN DEN GOORBERGH 
EN TANDPROTHETICUS INGE VAN DER GAAG

Markt 15, Prinsenbeek  |  076-5410096

Iedereen verdient een mooie glimlach!

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

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!”

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

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 eersten in de regio 
waar dit kan. Elektrisch rijden is de toekomst en daar 
spelen wij maar al te graag op in.”

WE 
LESSEN OOK 
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!
11



   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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.

PROEF DE ZON
Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen maakt Pinkyrose het 

verschil tussen een gewoon drankje en een superieure limonade of 
cocktail. Drink Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & 

Orange direct gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl.
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Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

www.svensophie.com

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

Aandacht voor 
been- en ondermode is
 aandacht voor jezelf. 

Bij Sven & Sophie beseffen 

wij dat als geen ander. 

Daarom biedt onze winkel 

meer dan alleen een ruim 

assortiment eersteklas 

producten van toonaangevende 

merken. 

LEKKER VROLIJK DE LENTE IN!
Bij Sven & Sophie zien we weer een beetje licht in de corona tunnel richting de zomer

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

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

Expose yourself!

Het HappySocks 
alternatief

Laat de Tarzan 
  in je los

+  B O X E R S

LEKKER VROLIJK DE LENTE IN!
Bij Sven & Sophie zien we weer een beetje licht in de corona tunnel richting de zomer

Ondergoed 
voor 

optimaal 
comfort

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

Björn Borg biedt één van de meest 
toonaangevende boxershorts en slips collecties. 

De Björn Borg boxers met de iconische logoband is 
bij menig man geliefd!

Calvin Klein lingerie voor dames 
is iconisch en staat gelijk aan 
een klassiek ontwerp en een 

onevenaarbare kwaliteit.
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DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Frankenlaan 1, Prinsenbeek
edith@praktijk-elva.nl

06-13707455
www.praktijk-elva.nl 

  PraktijkElva

Edith Oonincx 

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

kunt voor diverse wellness 
massages, klachtbehandeling, 

zwangerschapsmassage, cursus 
babymassage en SensiPlus Therapie. 

Een totaal pakket voor de nodige 
ontspanning en juiste balans tussen 

lichaam en geest.
 
ZWANGERSCHAPSMASSAGE
 
ONTSPANNINGSMASSAGES

 
FIBROMYALGIEMASSAGE

SENSIPLUS THERAPIE

            Op zoek naar
  ontspanning met een 
             zwangerschapsmassage?

Wanneer je zwanger bent is het een spannende, maar vaak ook 
een heel mooie, bijzondere en intensieve tijd. Er verandert veel 
in je lichaam. Zowel fysieke als hormonale veranderingen, en 
uiteraard de invloed op de bloedsomloop. Veel vrouwen krijgen te 
maken met zwangerschapsklachten. Veel voorkomende klachten 
zijn pijn in de rug en nek, vocht vast houden, bekkenklachten, 
kramp in de kuiten en slecht slapen.

Het is dus ook een tijd om extra goed voor jezelf te zorgen. Een 
zwangerschapsmassage verbetert de bloedcirculatie, waardoor 
afvalstoffen het lichaam sneller verlaten. Daarnaast werkt de massage ontspannend, 
vochtafdrijvend, kalmerend en pijnverlichtend. Het geeft een geluksgevoel. Je komt 
even helemaal tot rust en je lichaam kan zich even helemaal ontspannen. De baby 
in je buik voelt je ontspanning en zal hierop reageren, door af en toe te schoppen 
of juist door ook te genieten van jouw rust. Een mooi contactmoment tussen jullie 
tweetjes. Door de aanwezigheid van een Prenatal-massagetafel kun je door de borst- 
en buikuitsparing genieten van de zwangerschapsmassage liggend op je buik. Als 
dat niet genieten is!

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

Ik zie u graag in mijn praktijk, Praktijk Elva.

Edith Oonincx 
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Exclusiviteit en 
functionaliteit in één

Flowing Art ontwikkelt, 
produceert en installeert 

decoratieve gietvloeren bij 
particulieren en bedrijven.

 
Waar Flowing Art zich in onderscheidt 
is dat ze ook plinten en wandpanelen 

kunnen maken van hetzelfde materiaal 
als uw gietvloer.

U krijgt dan dezelfde uitstraling op 
de muur als op uw gietvloer. 

Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer. 
Ook mooie printafbeeldingen voor aan 

de wand vindt u bij Flowing Art.

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt 
zijn met epoxy, zoals ingegoten 

mosselschelpen, bent u bij Flowing Art 
aan het juiste adres.

Kom vrijblijvend eens kijken in onze 
showroom. Het liefst op afspraak.

Ampèreweg 6, 
Hoogerheide (NL)

+31 (0)164-606148
info@fl owingart.eu
www.fl owingart.eu
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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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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN VOGELEILAND
De opstandige Marianne haat haar ouders, 
school en de maatschappij. Ze loopt van 
huis weg en gaat met de oudere Berend 
op het onbewoonde Vogeleiland wonen. 
Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne 
zwanger raakt en moet bevallen. Ze raakt 
in paniek en wil terug naar de bewoonde 
wereld. Berend realiseert zich dat hij in de 
cel zal belanden als hun verhaal naar buiten 
komt. Vanaf dat moment wordt Marianne 
zijn gevangene. Jaren later kampt Nicole, 
het zusje van Marianne, nog steeds met 
het trauma van haar verdwijning. Een 
schokkende gebeurtenis doet de hoop 
oplaaien dat haar zus nog leeft.
VOGELEILAND van Marion Pauw is vanaf 
8 april verkrijgbaar.

Nederland staat niet voor niets 
bekend als fi etsland. Veilige, 
comfortabele fi etspaden, lekker 
vlak en je fi etst zo van het ene 
landschap in het andere. Neem 
bijvoorbeeld de Giethoorn de 
Wieden fi etsroute. Deze fi etsroute 
vanuit Giethoorn voert dwars door 
Nationaal Park Wieden-Weerribben. 
Dit moerasgebied is ontstaan door 
turfwinning rond de dertiende eeuw. 
Het overgebleven land viel ten prooi 
aan overstromingen. Zo ontstonden 
de meren die je onderweg volop 
tegenkomt. Plassen die door 
vervening ontstaan zijn, noemt men 
hier ‘wieden’. Naast Giethoorn rijd 
je ook langs Belt-Schutsloot, een 
pittoresk waterdorp. De plaatselijke 
bevolking leefde er jarenlang van 
turfwinning. Toen de turf op raakte, 
schakelden ze over op rietteelt.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandfi etsland.nl

D AGJE UIT
GIETHOORN DE 
WIEDEN FIETSROUTE

Na het tragische verlies van hun zoon 
verlaten de gepensioneerde sheriff George 
Blackledge en zijn vrouw Margaret hun 
ranch in Montana. Ze willen hun jonge 
kleinzoon redden uit de klauwen van een 
zeer gevaarlijke criminele familie, geleid door 
matriarch Blanche Weboy. Als ze ontdekken 
dat de Weboys niet van plan zijn het kind te 
laten gaan, hebben George en Margaret 
geen andere keus dan te vechten voor hun 
gezin tot het bittere einde. Deze thriller en 
misdaadfi lm is geregisseerd door Thomas 
Bezucha (bekend van de fi lms Big Eden en 
Monte Carlo). LET HIM GO is vanaf 2 april 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
LET HIM GO

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Nog even geduld! We hopen jullie snel te kunnen laten weten wanneer we 
opengaan. Wij hebben er in ieder geval weer zin in en hopen jullie aankomend 
seizoen weer te mogen begroeten voor een hapje, drankje en heel veel gezelligheid!

Herontdek ons!

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela - Torremolinos (Málaga)
+34 647 09 79 57  |  info@deklikspaan.com
www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur boven de zaak.

   ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT 
 Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk 
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo direct vanaf je strandbedje.     Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor De Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

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

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

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

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

twaalf volledig uitgeruste 
opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

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

Je volgt les in kleine groepjes, 
zodat we een persoonlijke 

aanpak kunnen garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

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

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding 
Nagelstyliste

MASTER 
workshop

ONE 
workshop
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Zirkonia implantaten zijn op 
dit moment de mooiste en de 
beste implantaten met resultaten 
die amper onderdoen voor het 
natuurlijke gebit.

Zirkoniumoxide is een materiaal 
waarop het lichaam niet reageert 
en geen afstotingsverschijnselen 
vertoont, in tegenstelling tot metalen 
implantaten.

Bovendien is zirkoniumoxide 
uiterst sterk.

Onze praktijk is gespecialiseerd 
in het plaatsen van keramische 
implantaten met daarop vrijwel 
onzichtbare kronen.

Voor meer info:
keramiek@dentalshape.com

100% ceramic

 
DE MOOISTE EN BESTE IMPLANTATEN IN JE GEBIT?       

JIJ WIL TOCH OOK

KIES VOOR ZIRKONIA

Welkom bij

DENTALSHAPE
Uw tandartspraktijk bekwaam
in keramische restauraties op 

implantaten.

Gespecialiseerd in keramische 
kronen, waarmee wij u graag 

van dienst zijn.

Ook bieden wij de mogelijkheid 
voor metaalvrije dentale prothesen.

Graag adviseren wij u.

Dentalshape Holland
Tandartspraktijk

Boerhaaveplein 9b,
Bergen op Zoom

Guido Lambrechts
praktijkeigenaar

ultra-biocompatible

100% ceramic

strong

 
DE MOOISTE EN BESTE IMPLANTATEN IN JE GEBIT?       

KIES VOOR ZIRKONIA
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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 grens-
gebied. 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. 

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 grens-
gebied. 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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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

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

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

THEATER.NL

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’
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Stijlvol-Stoer
Groenstraat 15 Prinsenbeek 

06-43128387 
www.stijlvol-stoer.nl

 stijlvolstoer

Kleding en accessoires 
voor dames

Anotherwoman 
Chabobags - CdlC 

Enjoy -Geisha - 
Go Dutch Label 

IXXXI - Je suis Aimée - 
Maicazz - My Pashion 

Poools - Rebelz   
Red Button - Roberto 

Sarto - ZIZO  

Bekijk het uitgebreide 
assortiment in onze 

winkel!
KOM NU 
KIJKEN 

Er zit vast wat 
voor je bij!

NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN!
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1. Beautiful Magnolia van Estée Lauder, vanaf € 61,-  www.debijenkorf.nl
2. Treat love & color van essie, € 12,99  www.essie.nl

3. Caring shimmer lip oil van essence, € 2,39  www.essence.eu
4. La Vie est Belle Soleil Cristal van Lancôme, vanaf € 86,30  www.lancome.nl

5. Hydrating Liquid Marseille Soap van Compagnie de Provence, vanaf € 22,80  www.babassu.nl
6. 52 vragen card deck van a Beautiful Story, € 19,95  www.abeautifulstory.nl

7. Couture Color Clutch Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 100,-  www.ysl.com
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Frisse pastels!

1
6

7

5

2

3

4

8. Rose Lilly of the Valley Bath Bomb van Only You, € 3,50  www.iciparisxl.nl
9. Clean it Zero 3-in-1 Cleansing Balm + Pore Clarifying, € 25,95  www.douglas.nl 

10. Ecatasy Balm van Armani Beauty, € 30,-  www.debijenkorf.nl
11. Olympéa Florale van Paco Rabanne, vanaf € 61,30  www.douglas.nl

12. Flora Salvaggia van Guerlain, vanaf € 88,-  www.guerlain.nl
13. Fermented Skincare Reinigingsmelk van Florena, € 12,99  www.fl orena.nl

14. Squalan Rose Quartz Face Roller, € 39,-  www.squalan.com

BEAUTY/NEWS

Frisse pastels! In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!

8
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9

11

10

13

14
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 Groeiend assortiment 
 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. 

  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. 

  

Nog meer ruimte 
voor creativiteit
Het is al weer bijna zes 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.

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.

Lieve groet

Belcrumweg 24 Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden 
dinsdag - vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 

Ram 21-03/20-04
De sterren staan gunstig, dus voel je vrij 
om risico’s te nemen. Er staat je rust te 
wachten. Verheug je op een vrij weekend 
of vakantie met het gezin.

Stier 21-04/20-05
Een keer terughoudender zijn en 
afwachten in je carrière loont. En neem 
je voor om lekker actief bezig te zijn met 
je dagelijkse oefeningen!

Tweelingen 21-05/20-06
Het kan zijn dat er misverstanden ontstaan 
in je relatie, maar onder schat de situatie 
niet. Luister eens naar de mening van een 
ander en niet altijd naar die van jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
Je straalt deze maand positieve energie 
uit en geniet van de aandacht van de 
mensen om je heen. 

Leeuw 23-07/22-08
Een maand vol harmonie met je (nieuwe) 
liefde. Je voelt je positief en beleeft het 
ene na het andere avontuur.

Maagd 23-08/22-09
Problemen verdwijnen na het overwinnen 
van een moeilijke start dit jaar. Zoek 
gezelschap als je je niet lekker voelt.

Weegschaal 23-09/22-10
Deze maand zal je carrière weer tot 
leven komen. Zet je huidige tempo door, 
dan zullen je doelen snel binnen 
handbereik liggen. 

Schorpioen 23-10/22-11
De schorpioen zal zich geliefder voelen 
dan ooit. Het vinden van een soulmate, 
romantiek, liefde én nachten vol passie 
zijn aanwezig in de maand april.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zult meer tijd besteden aan het 
afronden van je werk en ondertussen 
vind je het niet eens erg. Daarnaast zul 
je interessante avonturen beleven. 

Steenbok 22-12/20-01
Geniet deze maand samen met je geliefde 
van de harmonie. Ben je alleen, wees dan 
niet getreurd, er komt iemand op je pad. 

Waterman 21-01/19-02
Je carrière stopt maar niet met groeien en 
bloeien. Besteed ook wat meer aan  dacht 
aan de familie, dit zal je goed doen. 

Vissen 20-02/20-03
Er komt een stabiele periode aan. Op je 
werk wordt jouw volledige aandacht geëist, 
dus blijf er wel bij met je hoofd.

HOROSCOOP

April, een maand vol harmonie

Ram
De sterren 

staan gunstig 
dus voel je vrij 

om risico’s 
te nemen.
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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.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Wil je reageren? Stuur dan een reactie met pasfoto naar info@immedicaltravel.com

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

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

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’
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LOOKING/GOOD

Voorjaarsschoonmaak
voor je uiterlijk

Vooral je gezichtshuid heeft het de afgelopen winter zwaar 
te verduren gehad. Kou, wind en centrale verwarming 
hebben een uitdrogend effect. Een fris lentehuidje begint 
met een scrub. Laat die kleine korreltjes hun werk doen en 
je huid ziet er weer als herboren uit. Verwen je huid daarna 
met een vochtinbrengend masker en breng iedere dag 
een vocht inbrengende crème aan. Je zult zien dat droogte- 
lijntjes verdwijnen en dat je huid er weer fris uitziet.

Professionele hulp
Laat je huid elk seizoen tenminste één keer grondig 
reinigen door de schoonheidsspecialiste. Heb je het gevoel 
dat je huid slapper wordt of meer rimpels krijgt, informeer 
dan bij haar ook eens naar een collageenbehandeling.

Lente make-up
Vervang donkere kleuren door zachte, liefl ijke pastels. 
Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos en 
maak je ogen op met zachte pastels. Vervang je zwarte 
mascara door een bruine of een paarse mascara. Kies 
zachte, crème achtige tinten voor je lippen. Hiermee maak 
je iedere lentelook af. 

Zet je wintergeur in de kast en pas je parfum aan op het 
voorjaar! Ga voor een frisse, bloemige fragrance. Laat 
geen zintuig onbenut en geniet van je nieuwe, frisse ik.

Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris en licht is. Versterk het luchtige 
lentegevoel door extra aandacht aan je uiterlijk te besteden na de lange, gure winter.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, 
zoals een hoger energieniveau, betere focus, meer rust 
in je hoofd, beter slapen, minder stress en het is ook nog 
eens goed voor je lichaam. En het kost je maar twee keer 
tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 
mensen in Nederland en België elke dag de Meditation 
Moments-app. Met tienduizend top reviews. Probeer het 
zelf tien dagen en ontdek wat het met jou doet. Download 
hem gratis in de app stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

Het
magische
medicijn
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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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BIOLOGISCHE 
SINAASAPPELS 

BEVATTEN 
GEMIDDELD 
27% MEER 

VITAMINE C
Bij de productie van biologisch voedsel wordt 
namelijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met 
het welzijn van milieu, dier en mens. Zo mogen vee-
houders alleen biologisch voer gebruiken voor hun 
dieren en mogen er geen chemische bestrijdings-
middelen worden gebruikt. Tal van regels waar streng 
op wordt gecontroleerd. Voldoet een product aan alle 
eisen om biologisch te worden genoemd, dan is het 
te herkennen aan het EU bio keurmerk.

Reden om voor biologisch te kiezen is voor veel 
mensen de wens om verantwoord bezig te zijn. 
Sommigen kiezen echter ook voor biologisch omdat 
ze denken dan veel gezonder bezig te zijn. Dit gaat 
helaas niet altijd op, want in principe zijn biologische 
producten vrijwel net zo gezond als niet-biologische 
producten. Echter, sommige biologische producten 
bevatten hogere gehaltes vitamine C en mineralen. 
Bovendien zitten er geen chemische hulpstoffen in. 
Dus iets gezonder is het in sommige gevallen wel!

Ook lekker en gezond biologisch eten? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Duurzaam, verantwoord... Die termen vliegen je hoe langer hoe meer om de oren. Restaurants 
gebruiken deze woorden zelfs als hun paradepaardjes. Maar hoe kun je zelf eigenlijk duurzaam 

en verantwoord bezig zijn? Een goede eerste stap hierbij is: kies voor biologisch!

Apen kiezen voor onbespoten
Ook apen blijken in veel gevallen liever biologisch te 
eten. In de dierentuin van Kopenhagen kregen de 
apen namelijk tegelijkertijd zowel gewoon geteelde 
bananen als biologisch geteelde bananen voor-
geschoteld. Het overgrote merendeel koos voor de 
biologische variant die vervolgens met schil en al 
werd opgepeuzeld.

Prijs-verantwoord
De prijs is vaak een van de doorslaggevende redenen 
om een product wel of niet te kopen. Dit geldt ook 
voor biologische producten die helaas over het 
algemeen net iets duurder zijn dan de huismerken 
van supermarkten (de prijs is vergelijkbaar met die 
van de A-merken). Dit is overigens verklaarbaar. Zo 
is  biologisch boeren arbeidsintensiever en is de 
opbrengst per vierkante meter kleiner... Maar je 
weet tenminste wel zeker dat je iets verantwoords in 
huis haalt!

BRUIST/LIFESTYLE

Biologisch... 
wel zo logisch!
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Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Kom gerust 

langs voor een 

proefsample!
Op is op!

Allergieën zoals hooikoorts 
komen in deze tijd veel voor.
Bij allergieën is er sprake van een ongewenste reactie 
van het immuunsysteem op een stof van buitenaf.
Bij hooikoorts zijn dit pollen die door de lucht 
waaien. Hooikoortsklachten kunnen zijn: prikkelende/
tranende ogen en niezen, maar ook huidklachten 
kunnen ontstaan.
Deze symptomen kunnen bestreden
worden met natuurlijke middelen 
die de afgifte van histamine 
remmen. Heel goed inzetbaar 
bij hooikoortsklachten, werkt 
acuut, niet versuffend en is 
in capsulevorm of in 
kauwtabletten verkrijgbaar.

Het is weer 
hooikoortstijd!

Stichting De Drie Linden  |  Heisprong 15, Prinsenbeek  |  www.stichtingdedrielinden.nl

We missen je heel erg 
in de ‘huiskamer’ van Prinsenbeek 

Maar weet dat we alweer volop bezig zijn met het verzinnen 
en vastleggen van activiteiten dus hopelijk tot gauw.

Want het is veel te stil!
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Scheid de eieren en klop de eidooiers met de poedersuiker schuimig. 
Voeg de geraspte sinaasappelschil, de kaneel en het merg van het 
vanillestokje toe aan het suiker-eimengsel en roer alles goed door elkaar.

Spatel daarna de geraspte amandelen en de gesmolten boter erdoor.
Klop nu het eiwit stijf en spatel dit ook voorzichtig door het amandel- 
eimengsel.

Vet de springvorm in en giet daar het deeg in. Bestrooi het geheel met 
de amandelschilfers. Bak ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde 
oven op 180 graden.

Meng ondertussen het sinaasappelsap met de likeur. 

Prik met een vork een paar gaatjes in de warme cake en besprenkel 
deze met het gealcoholiseerde sinaasappelsap.
Laat de cake afkoelen en bestuif met poedersuiker.

INGREDIËNTEN
8 eieren

250 g poedersuiker
1 sinaasappel (sap en schil)

een mespuntje kaneel
1 vanillestokje

250 g geraspte amandelen
50 g vloeibare boter

90 g amandelschilfers
2 cl sinaasappellikeur

springvorm 26 cm

8 PERSONEN - 15 MIN + 45 MIN OVENTIJD

Een feestje vieren, daar zijn we allemaal wel aan toe.
Deze sinaasappeltaart met amandelen zorgt altijd voor feestvreugde.

Een lekkerder Oranjegevoel zul je deze Koningsdag niet krijgen.

Een koninklijke 
sinaasappeltaart
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PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

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

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

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

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

m
ei

 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.p
ri

ns
en

be
ek

br
ui

st
.n

l

51



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

new fi at tipo
 vanaf

€ 19.990

Adv. 1-1 pag. New Tipo BRUIST.indd   1Adv. 1-1 pag. New Tipo BRUIST.indd   1 09-03-2021   14:3109-03-2021   14:31


