
GINNEKEN MEI 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.GINNEKENBRUIST.NL

BAVEL
ULVENHOUT
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‘Televisie is natuurlijk
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Rokjesdag in zicht?  
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl Zweefparasol ‘Sombrano S+’

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens



VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

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 zorg-
verzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen eigen bijdrage 
voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden. 

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over 
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden 
wordt er geen eigen risico berekend. Ook kunnen 
bij ons slechthorenden terecht die hoortoestellen 
bij een andere audicien hebben aangeschaft maar, 
niet tevreden zijn. Wij kunnen, tegen een kleine 
vergoeding, proberen een verbetering aan te 
brengen door een hoortest uit te voeren en
het geluid van de hoortoestellen daarop 
aan te passen. 

 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

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

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole



Weer een mooi project 
afgerond! 

Klant tevreden, wij 
tevreden.

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

Damien Rietvink
Eigenaar

Bij DR Metal Design 
kunt u terecht voor al 
uw stalen designwerk.

 
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.
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Bruisende lezer,

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het 
woord corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar 
helaas, we ontkomen er niet aan, want het virus heeft 
momenteel nu eenmaal invloed op alles wat we doen.

Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed. 
Laten we ons daar dus maar op focussen. Positief is 
bijvoorbeeld dat alle ondernemers die wij elke maand weer 
spreken, bruisen van de creatieve ideeën om hun zaak 
toch gewoon draaiende te houden.

Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten. 
Waar een wil is, is een weg en die weg wordt momenteel 
gelukkig maar al te vaak op creatieve wijze bewandeld.

Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende 
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit 
jouw regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je 
dan zoal terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/MEI

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 

regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en Prinsenbeek Bruist.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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HET MOMENT
OM CALORIEËN 

TE TELLEN IS NU 
AANGEBROKEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust 
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnen  -
krijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om 
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde 
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilo calorieën nodig 
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid 
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat 
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat. 

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter 
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het 
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je 
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager 
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om 
de vetverbranding op gang te houden. 

No more koolhydraten
Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het mini-
maal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere 

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de 
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de 

extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieet-
goeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten 
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete 
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede 
koolhydraten zoals volkoren producten. 

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend! 
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol 
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam. 
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je 
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Run baby run 
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is 
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets 
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per fi ets 
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker 
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met 
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

BRUIST/LIFESTYLE

Rokjesdag in zicht? 
Maak je niet dik!
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RINGBAAN ZUID 251 - TILBURG - MEIJSWONEN.COM

BUITEN IS HET NIEUWE BINNEN. DAAR-

OM HEEFT MEIJS WONEN OOK DESIGN 

IN HUIS VOOR BUITENSHUIS. ZOALS DE 

JACK SOFA COLLECTIE VAN ETHNICRAFT. 

OMDAT HET VOORJAAR IS, DE ZON ONS OP-

VROLIJKT EN DE AVONDEN WEER LANGER 

WORDEN. NAAST EEN TUINTJE IN JE HART, EEN 

HART IN JE TUINTJE. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJS WONEN.

BUITEN-BUITEN-
BEENTJEBEENTJE
TEAK JACKTEAK JACK
OUTDOOR  OUTDOOR  
LOUNGE CHAIR LOUNGE CHAIR 

--
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

We gaan weer
naar buiten!

BRUIN ZONDER ZON
Deze ultralichte sunless tan mousse 
is ontwikkeld om je in korte tijd aan 
een mooie teint te helpen. Kies de 
gewenste kleur (light/medium of 

dark), laat de zelfbruiner tot zes uur 
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.

www.hawaiiantropic.com

win

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

Dompel je onder in de geur 

van het voorjaar met deze body wash

op basis van perzikenbloesem.

Deze body wash van O’right 

bevat ingrediënten die de huid 

intens verzorgen en hydrateren.

EXTRA LIEFDE
Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten 

die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.

Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.

www.plantje.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWS

We gaan weer
naar buiten!

NATUURLIJK LEKKER
Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje 
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het 

sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent 

natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met 

kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent 
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke 

glans en verfrist de huid met een tropische geur. 
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt 

als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

LEZERSACTIE
Maak kans op een
sun care pakket
van That'so. 
Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl
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. #THAT'SO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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DITJES/DATJES

  Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
    effect op je gezondheid.
 In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
  omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
 Sommige groentes groeien beter wanneer je er 
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
 dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
  naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
 Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
  Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
    dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
   laidback vakantiegevoel.
 Met mooie cactussen in gekleurde manden
  versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
  Maak je tuin ’s avonds extra gezellig met
         leuke lampionnen en sfeerverlichting.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Make sure your    gift becomes a beautiful memory!

Maar uiteraard 
ook op bestelling 
gepersonaliseerde 
oesters naar eigen 
ontwerp. Ook tof en uniek 
voor zakelijk gebruik. 
Succes verzekerd! 

Te gebruiken als bijvoorbeeld 
amuse schaaltje, voor-

gerechtje, peper en zout, 
bonbonniëre, naamkaartje, 

pronkstukken, sieraden, 
wandbordje of badparels etc. 

Shop online en uiteraard 
staan wij klaar mochten we je 

ergens mee kunnen adviseren! 

En natuurlijk kun je hiervoor ook bij dolopkadoos.store terecht! 

Onze Nederlandse trots. 
Delftsblauw is hotter dan ooit!

Mooie zijden shawls, manchetknopen en zelfs cappuccino-theekoppen.
Ook kun je bij ons terecht voor kleine unieke kunstwerkjes, de handbeschilderde oesters. Wat een kadootjes! 

NEEM EEN KIJKJE 
IN ONZE WEBSHOP 

EN LAAT JE 
VERRASSEN!

17



De liefde voor goed eten vindt zijn 
oorsprong in de jeugd van beiden. 
Marcel keek en kookte als kleine 
jongen al gefascineerd mee met 
zijn moeder en begon op zijn 
vijftiende aan een koksopleiding. 
Als chef-kok werkte hij o.a. in 
sterrenrestaurants en luxe hotels 
over de hele wereld. Angèle is 
opgegroeid in het restaurantwezen: 
haar ouders hadden een restaurant 
in Breda. Zij kwam uiteindelijk in het 
internationale hotelwezen terecht. 
Marcel en Angèle ontmoetten 
elkaar in Thailand, waar zij beiden 
werkten voor concurrerende hotels. 
Ze voelden meteen een klik. “We 
deelden dezelfde droom, dezelfde 
passie. Sindsdien hebben we elkaar 
niet meer losgelaten.”

Een nieuw avontuur
“Na een jaar hebben we ons hele 
hebben en houden opgedoekt 
en zijn we vier maanden lang de 
wereld rond gereisd. We zijn toen 
langzaam maar zeker plannen gaan 
maken voor de toekomst.” In 2010 
streek het stel neer in Nederland. 

Ginnekenweg 317, Breda  |  06-51775417  |  shop@store317breda.nl  |  www.store317.nl

 het walhalla voor culinaire fi jnproevers
In december 2020 openden Angèle en Marcel de deuren van 
STORE 317 in de bruisende wijk ’t Ginneken te Breda. Een 

delicatessenwinkel met de lekkerste huisgemaakte producten 
voor thuis. Midden in coronatijd, maar voor dit gedreven stel maakte 

dat geen enkel verschil. Zij doen met evenveel enthousiasme 
 hun best om hun passie voor goed eten over te brengen aan 

de mensen die bij hen komen.

STORE 317
Amper twee jaar later, in maart 2012, openden zij 
Block 62, nota bene in het ouderlijk huis van Angèle 
aan de Ginnekenweg te Breda. “Dat was echt ons 
kindje. We gingen voor een totaalconcept: een unieke 
combinatie van een kleinschalige horecagelegenheid 
voor ontbijt, lunch en diner, bed & breakfast én de 
verkoop van huisgemaakte producten.” Met succes. 
Ze stopten op het hoogtepunt, specifi ek op 2 juni 
2018, de trouwdag van de ouders van Angèle. “We 
wilden onze ervaringen als ‘hospitality consultants’ 
delen met anderen.” De coronacrisis gooide in 2020 
echter roet in het eten. “Tijd dus om ons te bezinnen 
op ons volgende avontuur. Dat werd Store 317.”

Delicatessen belevingswinkel
“Store 317 is een delicatessenbelevingswinkel. Je 
kunt hier terecht voor allerlei luxe, huisgemaakte 
delicatessen om thuis lekker van te genieten. Van 
geweckte marinades, dressings en sauzen tot 
chutneys en jams in aparte smaken. Maar ook dim 
sums (Aziatische hapjes), soepen, verse pasta, 
ovenvers brood, Zwitserse kazen en allerlei andere 
verwennerijen. Specifi ek onze kaasfondue, tonijn 
crème en currypasta’s zijn populair en zeker het 
proberen waard.” In de prachtige open showkeuken 
van Kitchen Concepts wordt alles bereid. 

Maatschappelijke betrokkenheid
“We houden het graag laagdrempelig, iedereen 

 het walhalla voor culinaire fi jnproevers
is welkom om binnen te wandelen en 
een praatje te maken. Wat dat betreft 
streven we echt naar de sfeer van die ouderwetse 
winkeltjes van vroeger. Zeker in deze tijd hebben 
mensen behoefte aan persoonlijk contact.” 
De maatschappelijke betrokkenheid van de 
ondernemers komt tot uiting in hun 
inzet voor JINC, een project waarbij 
jongeren met een sociaal-economische 
achterstand worden ondersteund. 
“Daarnaast vragen we onze 
klanten om een kleine bijdrage 
van € 0,20 per aankoop. Dat 
gaat rechtstreeks naar de 
Voedselbank in Breda.” Het 
belevingsaspect bij Store 317 
blijft door de coronamaatregelen 
helaas nog onderbelicht. 
“Zodra het kan, willen we 
mensen hier verwelkomen 
om al zittend aan een tafeltje 
heerlijk te proeven van alles wat 
we hebben. We denken ook 
aan kookdemonstraties en –
workshops. Vooralsnog is dat 
echter toekomstmuziek.”

WERELDS, HEERLIJK 
EN EERLIJK

BRUISENDE/ZAKEN
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‘WE HOUDEN WEL 
 VAN EEN UITDAGING’

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

 EN BESPREEK DE 
MOGELIJKHEDEN!

076-2050196

Klanten zijn hoofdzakelijk particulieren, maar 
ook bedrijven: zo heeft Kitchen Concepts de 
prachtige professionele showkeuken gebouwd bij 
Store 317 in Breda. “Inclusief twee kookeilanden 
waarbij de kasten in zwart gepoedercoat stalen 
frames zijn geplaatst, dat is helemaal ons ding.” 

Het complete plaatje
De onderneming staat voor exclusieve maatwerk-
keukens in het hogere segment. “De keukens 
die wij bedenken, zijn anders dan anders en op 
maat gemaakt van hoogwaardige materialen: 
van volledig elektronische keukens tot keukens 
bekleed met leer. We doen ons best om echt iets 
unieks te realiseren en laten graag onze creati-
viteit de vrije loop. Hoe groter de uitdaging, hoe 
beter. We stoppen bovendien niet bij de keuken, 
we denken graag mee in de rest van het interi-
eur. Wil je bijvoorbeeld een houten, op maat 

Minervum 7030, Breda  |  076-2050196  |  info@KitchenConcepts.nl  |  www.kitchenconcepts.nl

Marco Verheijen zit al sinds 1989 in de keukens. Gedreven om op eigen benen 
te staan en het op zijn geheel eigen manier te doen, opende hij in 2015 de 

deuren van Kitchen Concepts in Breda. “Wij zijn geen keukenverkopers 
maar binnenhuisarchitecten die toevallig ook verstand hebben van keukens”, 

aldus Marco.

KITCHENCONCEPTS 
maakt keukendromen waar

gemaakte kastenwand of een sfeervolle open 
haard ombouw in de huiskamer? Ook dat kun-
nen we voor onze rekening nemen.”

Volop inspiratie
In de showroom van 500 m², met veertien 
schitterende keukenopstellingen verspreid 
over twee verdiepingen, kun je je volop laten 
inspireren. Het team van Kitchen Concepts 
staat klaar om je te adviseren. “We werken zo 
veel mogelijk op afspraak. Het eerste gesprek 
is meestal in de showroom en duurt drie uur. 
Daarbij nemen we alle tijd om een goed idee te 
krijgen van de keuken van je dromen. Tijdens een 
vervolgafspraak presenteren we een 3D-beeld 
van het ontwerp zodat je een helder beeld krijgt 
van hoe de keuken er uit gaat zien. Het helpen 
van klanten, de gastheer mogen zijn, vind ik 
persoonlijk nog steeds het leukste aan dit werk.”
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE OVERLEVENDEN
Drie broers keren terug naar het vakantie-
huis waar twintig jaar eerder een ongeluk 
heeft plaatsgevonden dat hun leven voor 
altijd heeft veranderd. Ze hebben de as 
van hun overleden moeder mee om uit te 
strooien. Het is een reis naar hun verleden, 
naar een tijd waarin ze door hun ouders 
volledig aan hun lot werden overgelaten. 
Nu zijn het jongemannen, verwijderd van 
elkaar, maar nog altijd verbonden door een 
gedeelde geschiedenis van strijd om de 
aandacht van hun vader en om de 
onvoorspelbare liefde van hun moeder. Haar 
dood gooit alles in een stroomversnelling en 
de spanning tussen de broers loopt op. 
DE OVERLEVENDEN van Alex Schulman 
is vanaf 14 mei verkrijgbaar.

Op de tweede zaterdag en zondag 
van mei (dit jaar dus 8 en 9 mei) is 
het zoals vanouds Nationale 
Molendag. Op die dagen zijn 
normaal gesproken 950 wind- en 
watermolens open voor bezoekers. 
Nationale Molendag 2020 ging 
vanwege de coronacrisis 
noodgedwongen niet door en ook 
voor 2021 is nog niet helemaal 
duidelijk in welke vorm de dagen 
door kunnen gaan. Vandaar dat er 
plannen zijn om dit jaar de 
Nationale Molendag op alternatieve 
wijze in te vullen, mocht de fysieke 
uitvoering niet of slechts in 
beperkte mate mogelijk zijn. Hierbij 
wordt gedacht aan een gedeeltelijk 
online programma met onder 
andere virtuele molenbezoeken. 
Voor meer informatie check je
www.molens.nl/nationalemolendag.

D AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

De fi lm Kanarie speelt zich af in 1985 tegen 
de voor die tijd zo herkenbare achtergrond 
van apartheid, religie en oorlog. Als kijker 
volg je het leven van een tienerjongen, Johan 
Niemand, die altijd wordt gepest vanwege 
zijn liefde voor Britse new wave-muziek en 
de zanger Boy George. Nadat hij wordt 
opgeroepen omdat hij de dienstplicht moet 
vervullen, doet hij tijdens zijn diensttijd 
auditie voor het legerkoor de Kanaries. Op 
tournee met dit legerkoor ontwikkelt hij 
echter gevoelens voor een ‘mede-Kanarie’, 
waarna Johan alles wat hij weet in twijfel 
begint te trekken. KANARIE is vanaf 7 mei 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
KANARIE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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 als 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. Houd hier 
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 

en begin met vijftien 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!
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Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

WAALWIJK

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

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

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

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

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via 
onze website een keuze uit de beste 
restaurants in de buurt van het theater, 
of boek zelfs een overnachting in de 
stad. Dankzij Theater.nl ligt een 
compleet dagje uit binnen handbereik!
 
 MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
  Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met  
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 
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‘TELEVISIE IS 
NATUURLIJK 
GEWOON 
DOORGEGAAN’

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

André werd onder andere beroemd door zijn 
komische televisie- en theatershows. Ook de 
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien. 
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg 
te doen gehad, want televisie stopt nooit. 
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We 
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt 
opgenomen en alle  andere dingen gingen ook 
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel 
problemen mee gehad.” 

Heel Holland Bakt
Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland 
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator 
vormt al jaren het gezicht van het populaire 
televisieprogramma, samen met Janny van der 
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar 

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

“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de 
woorden van André van Duin, wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel 
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger, 

komiek en presentator alweer behoorlijk vol.

staat er voor de fans een ware traktatie op het 
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland 
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren 
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een 
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en 
dan  begint de gewone Holland Bakt. Dus tot 
oktober zit ik in ieder geval vol.” 

Veelbewogen jaar
Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan 
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond 
Andrés  hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en 
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona 
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel 
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken. 
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer 
snel een beetje normaal wordt.” 

THEATER.NL

André van Duin heeft 
geen coronahobby’s nodig

Géén punt achter 
rode link!
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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

Exclusiviteit en 
functionaliteit in één

EXTRA AANBIEDING 
voor lezers van dit 
magazine kijk op 

geertkip.nl/
ginnekenbruist

Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055  |  06-24940388

  info@geertkip.nl

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    af te likken...

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS
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‘Waar u woont is 
een weerspiegeling 
van uw leven. Het 
groeit en leeft met 
u mee.’

Luxe  hoeft niet duur te zijn

OOK EEN

EYECATCHER

IN HUIS?
MAAK DAN NU 

EEN AFSPRAAK!

Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding
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TRAPPEN Dit is het transportmiddel binnenshuis waar u dagelijkse meerdere keren overheen 
loopt. Maak uw trap eigen en passend in het geheel. Maak er een ware eyecatcher van!

SLAAPKAMER Dit is de meest intieme ruimte van uw huis. Hier begint en eindigt u uw dag en 
het is de moeite waard om deze ruimte tot een weerspiegeling van uw persoonlijkheid te maken. 
Geef u slaapkamer sfeer en een gevoel van luxe door een wand te bekleden met leer.

WOONKAMER De familieruimte, de woonruimte, de plaats waar alles samenkomt. Creëer een 
woonkamer die uw leven en levenswijze weerspiegelt door een wand te laten bekleden met leer.

Luxe  hoeft niet duur te zijn
ONTDEK DE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN VAN LEER!

Stellendamerf 53, Tilburg  |  +31(0)624379399  |  info@lederhuys.nl  |  www.lederhuys.nl 

Het Lederhuys biedt u een zee aan mogelijkheden in leer. Van duurzame, mooie 
trappen tot complete wandbekleding. En dat tegen zeer betaalbare prijzen!
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1. Naturally Good Showergel Jasmin & Chamomile & Bio Oil van Nivea, € 6,99  www.nivea.nl 
2. C.E.O. Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil van Sunday Riley, € 80,-  www.skins.nl

3. Terra Cotta Light Bloom van Guerlain, € 52,-  www.guerlain.nl
4. I WANT CHOO van JIMMY CHOO, vanaf € 50,-  www.iciparisxl.nl 

5. Sakura Havaianas, € 24,-  www.havaianas-store.com/en
6. Pure Hand Soap van Happy Earth, € 3,99  www.happyearthcare.com

Verras de allerliefste

1

6

7

5

2

3

4

7. Africa Organics Hair Treatment Oil, € 21,-  www.africaorganics.nl
8. Bronzing Fluid van Dr. Hauschka, € 21,50  www.drhauschka.nl

9. Garden Tea Party 5 sachet Box, € 4,50  www.or-tea.com 
10. Acqua Colonia Limited Edition Goji & Cactus van 4711, € 22,50  www.4711.com 

 11. +Rose Pixi Essence Oil, € 31,-  www.babassu.nl  12. Nail laquer van essie, € 9,99  www.essie.nl
13. Rouge Volupté Shine Burning Chillis van YSL, € 38,75  www.debijenkorf.nl

BEAUTY/NEWS

Verras de allerliefste Op zoek naar een origineel cadeau voor 
Moederdag? Verwen haar met liefde en 
verras haar met een van deze cadeaus.

8

12

9
11

10

13
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Ongedwongen met een natuurlijke blik op ieder feestje verschijnen? Tijdens het 
sporten geen last van aangeslagen glazen of een beperkt zichtveld? Kies voor het 
gemak van contactlenzen! Bielars Optiek en Optometrie beschikt over een ruim 
assortiment daglenzen, maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en 
nachtlenzen. Bielars Optiek en Optometrie werkt merkonafhankelijk en kan bij
elke contactlenzenfabrikant terecht voor de beste keuze voor uw ogen.

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.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlens-

specialisten en oogmode-
adviseurs levert de allerbeste 

oogzorg!

Gediplomeerde optometristen  

Geen verwijzing nodig

Geen lange wachttijden 

Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

www.bielars.com

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blikKiest u voor lenzen, dan wilt u wel zeker weten dat deze 

perfect bij uw ogen passen. Om dit te controleren kunt u bij 
Bielars Optiek en Optometrie terecht voor een oogmeting door 
een gecertifi ceerde contactlensspecialist. Zo krijgt u de lenzen 
die perfect bij uw ogen passen.

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

DE BESTE CONTACTLENZEN VINDT U BIJ ONS!

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blik

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • GRATIS PAR
KE

RE
N 

VO
OR

 DE DEUR •

GRATISPARKEREN VOOR DE DEUR
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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 ZIRKONIAZirkonia 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
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Wethouder van Haperenstraat 36E 
4813 AM BREDA 
joyceferket@praktijkmoos.nl

Bezoek de website: www.praktijkmoos.nl 
of maak direct een afspraak: 06-14 12 62 34 

Een scheiding gaat vaak gepaard met strijd. 
Dat wil je echter niet. En is ook niet nodig. 
Als je maar kiest voor de juiste begeleiding! 

Regel jul l ie scheiding ook zonder strijd en 
blijf de beste ouders voor jul l ie kinderen!

Schei d en zond er stri j d en?
    

 
 
 

Scheiding van A tot Z 
geregeld door twee 
mediators met beiden 
hun eigen expertise op 
ouderschap na scheiding 
en financiën 

Direct starten 

MfN-gecertificeerde 
familiemediators 

Persoonlijke aanpak op 
maat en met het oog 
op de kinderen 

LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en 
verzorgde voeten

Verwijder nagellak
De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je 
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover, 
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje
Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie 
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten 
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

Verwijder eelt
Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je 
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl 
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat 
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide 
teennagels te voorkomen. 

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst 
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat 
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels
Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat 
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.

Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je 
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.
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Spinveld 13 A3, Breda  |  076-5810415  |  scooter-plezier@outlook.com  |  www.scooterplezierbreda.nl

Betaalbare scooters en e-bikes 
voor iedereen

‘GOEDE SERVICE 
 STAAT VOOROP’

Scooter Plezier verkoopt betaalbare scooters van bekende 
merken als AGM, Vespa, Berini en BTC. Andere merken 
zijn te leveren op bestelling. “Houd je het simpel, dan 
kan dat. Maar als je hem helemaal aangekleed wilt 
hebben met alles erop en eraan, dan kan dat natuurlijk 
ook”, vertelt Anita. Er is tevens een beperkt assortiment 
tweedehands scooters. Daarnaast vind je bij Scooter 
Plezier e-bikes van Kymco en Puch. “Zowel e-bikes als 
scooters zijn momenteel populair. Ze worden niet alleen 
gebruikt voor woon-werkverkeer, mensen vinden het in 
deze tijd gewoon fi jn om er lekker op uit te gaan.”

Alle tijd en aandacht
“De keuze is reuze dus we helpen mensen graag op weg 
met een stuk advies. Op afspraak kunnen ze terecht in 
onze winkel, dan nemen we daar alle tijd voor. Uiteindelijk 
moet je toch zelf voelen en proeven welke scooter of 
e-bike het beste bij je past. Het is geen kleine uitgave, 
dus je moet zeker weten dat je de juiste keuze maakt.”

Spinveld 13 A3, Breda  |  076-5810415  |  scooter-plezier@outlook.com  |  www.scooterplezierbreda.nl

Betaalbare scooters en e-bikes 
voor iedereen

Evert van de Scheur was jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hij had geen enkele ambitie om een 
eigen bedrijf te beginnen, maar het lot besliste anders. De toenmalige eigenaar van Scooter Plezier 

vroeg hem regelmatig of hij de zaak over wilde nemen en uiteindelijk ging hij overstag. 
In december 2014 was de overname een feit. Sindsdien bestiert hij de zaak samen met zijn 

vrouw Anita, daarbij bijgestaan door twee werkplaatsmedewerkers.

Nieuw: watersport
Uiteraard kun je bij Scooter Plezier ook terecht voor 
onderhoud en reparatie. “Goede service staat voorop. 
Tegen betaling halen we de scooter bij je thuis op. Sta 
je onderweg met pech? Bel ons dan, dan komen we 
je helpen.” Sinds kort biedt de zaak ook buitenboord- 
motoren en kleine bootjes te koop aan. “We hopen dat 
de mensen ons daar steeds beter voor weten te vinden.”
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Bredaseweg 72, Chaam  |  0161-491275  |  www.huistenboschchaam.nl

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant

Kom heerlijk

smullen!
Gelegen net onder de rook van Breda en 
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons 

gezellige en bourgondisch familierestaurant 
met als specialiteit: ambachtelijke, 

biologische pannenkoeken, nog ouderwets 
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden 
 Kinderfeestjes en andere 

arrangementen
Gezellig terras

Speeltuin, water en zand
Prachtig fi ets- en wandelgebied

In onze prachtige regio worden mooie en 
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt 
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we 

aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van 
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

Hopelijk zien wij u weer snel
 in ons restaurant. Tot binnenkort!

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Wacht niet
op een

  goede dag...
maak er een!

#HOUDVOL
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 Nieuw zijn de Bites van SUE. Zoet zonder suiker, lactosevrij, 
glutenvrij en vegan. Al onze warme dranken schenken wij ook met 
soja- en kokosmelk.

De sfeervolle en luxe aankleding van 
Lin’s Lounge & Chocolat Bar nodigt uit om 
even heerlijk bij te komen van een dagje 
winkelen of om lekker bij te kletsen met 
vrienden.

Iedereen is welkom om in alle rust te komen 
genieten van al het lekkers dat wij te bieden hebben, ook voor een 
gezellig praatje komen onze klanten graag 
bij ons terug.

Heeft u al eens een proeverij geprobeerd? 
Keuze uit de Dip in Heaven, een twee 
rondes Lin’s proeverij, een piccolo of 
grande ijsproeverij, een wafelproeverij of 
een heerlijke chocoladeproeverij! Allemaal even lekker en 
erg gezellig om te doen. Check onze website linsbreda.nl 
voor meer info over de mogelijkheden.

Op zoek naar een leuk cadeautje? Wij helpen u graag om een 
keuze te maken uit ons ruime aanbod van 
servies, servetten en kaarsen van PPD Products, 
Ambiente en Me & Mats. Genoten van onze 
smaakvolle thee in de Lounge? De kleurrijke 
Or Tea? producten verkopen wij ook in 
achttien heerlijke smaken.

Leonidas chocolade, wie 
kent het niet? Terug in Breda en inmiddels al door 
velen van u weer ontdekt. Wij genieten ervan om 
voor u een zo mooi mogelijk doosje bonbons te 
maken of u kiest zelf uit onze ruim gevulde balie. 

Een 
echte zaak voor 

lekkernijen
Bij ons geniet u van luxe Bacchi’s koffi e, 
smaakvolle Or Tea? en heerlijke Callebaut 
warme chocolademelk in zeven smaken. 

Voor de lekkere trek is er een ruime 
keuze aan gebak (onder andere van 

Teurlings Patisserie), Luikse wafels en 
vooral heel veel Leonidas-chocolade, 

die wij als enige in Breda verkopen. Met 
meer dan tachtig verschillende smaken in 
ons Leonidas chocolade-assortiment is er 

voor ieder wat wils! 

Halstraat 17, Breda  |  076-8200912  |  www.linsbreda.nl
Geven is genieten en van klein tot groot cadeau of relatiegeschenk, 
wij denken met u mee! Tot ziens bij Lin’s!

Deze maand krijgt u 

10% korting op de 

Outdoor Skin Spray 

van CHI.

Het is weer 
hooikoortstijd!
Bescherm jezelf 100% 
natuurlijk, met respect 
voor de natuur!
Als je de natuur of tuin in gaat, 
kom je ze vanzelf tegen: insecten.

De Outdoor Skinspray van CHI is speciaal 
ontwikkeld om makkelijk en snel de huid en/of 
kleding in te sprayen voordat je de deur uit gaat.
De 100% natuurlijke formule bevat essentiële oliën 
die insecten op afstand houden en tegelijkertijd een 
verzorgende werking hebben.

De Skinspray werkt niet alleen voor 
de beet, maar kan ook na de beet 
helpen ter verzorging en verzachting 
van de rode en geïrriteerde huid.

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

gun je lievelingsbank of 
stoel een tweede leven!
Bel Josette van den Hoek op 06 2357 2966 voor een afspraak!
Mathenessestraat 75, 4834 ea Breda
newsto=@kpnmail.nl, www.newsto=.nl

Meubelstoffering 
en meer



STOP MET 
PIEKEREN, ERVAAR 

MINDER STRESS.
ZIT LEKKERDER 

IN JE VEL

BRUIST/BODY&MIND

Wil je graag hulp bij deze vorm van mediteren? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

De meeste mensen leven constant in hun hoofd, in hun gedachten. Het grootste gedeelte van deze 
gedachten gaat over de toekomst: ‘Ik moet morgen echt even langs mijn moeder’, ‘Maandag moet 
die presentatie af zijn’ en ‘Straks ga ik eerst de ramen zemen en daarna die telefoontjes plegen’.

wordt je geest rustiger. Je ziet de wereld om je heen 
helderder en bewuster.

Mindfulness is een eenvoudige vorm van meditatie 
die je jezelf kunt aanleren. Ga rustig zitten en ontspan 
je  schouders. Richt je aandacht op je ademhaling. 
Wees je bewust van alles wat er op dit moment om je 
heen gebeurt. Laat de gedachten in je hoofd rustig 
passeren zonder er aandacht aan te schenken. Hoor 
alleen de geluiden om je heen, voel de stoel waarop 
je zit, ruik de geur van de bloemen op tafel. Je zult 
merken dat je meer in het moment komt. En dat de 
focus op het ‘nu’ je meer rust in je hoofd geeft.

Gebruik alledaagse gebeurtenissen om vaker in 
het moment te leven. Poets vanavond eens mindful 
je tanden. Richt je aandacht op de smaak van de 
tandpasta en op het zoemen van de tandenborstel. 
Houd deze aandacht zo lang mogelijk vol. Misschien 
lukt dat niet de volledige twee minuten, maar door 
het te proberen oefen je je aandacht. Hoe vaker je 
oefent, hoe beter het zal gaan.

Mindfulness:
leef met volle aandacht!

Mindfulness staat voor ‘leven met volle aandacht’, 
genieten van het ‘nu’. Je laat even alle gedachten 
over ‘straks’ of ‘morgen’ los en stuurt je aandacht 
naar wat je op dit moment aan het doen bent. Je kent 
het wel: je leest een boek, maar je bent er met je 
gedachten niet bij en hebt na twee pagina’s geen 
idee wat je gelezen hebt. Of je fi etst vanuit je werk 
naar huis. Straks moet je nog een boodschap doen, 
een was draaien en die notulen uitwerken. Dit is voor 
de meeste mensen de normale manier van denken.

Maar wat als je met mindfulness leeft?
Dan luister je naar het tikken van je kettingkast en 
de spelende kinderen op het voetbalveldje. Je voelt 
de warmte van de middagzon op je gezicht en 
handen. Je ziet wat er gebeurt om je heen: andere 
fi etsers, de omgeving, de zonnestralen door de 
bomen heen. Je bent je bewust van de hobbels 
in  de  weg, de weerstand van het  pedaal en ga zo 
maar door. Je zit helemaal in de beleving van het 
‘nu’. Dat is mindfulness. Met mindfulness leer je je 
makkelijker te ontspannen en te concentreren en 
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Zo blij met de 
verandering, eindelijk!

Toe aan een nieuwe keuken?
Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf de juiste partner voor elke klus

Bouw- en aannemersbedrijf

Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf, 
de juiste keuze als je gaat voor vakkundig 
uitgevoerde bouwprojecten of klussen.

Radek Legal heeft Poolse vakmensen in dienst en werkt 
honderd procent legaal. De medewerkers van Radek Legal 
zijn breed inzetbaar. 

Van strak stucwerk tot het verven van kozijnen, van het 
betegelen van de badkamer of keuken; ze voeren deze en 
vele andere opdrachten feilloos voor je uit. 

‘WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS DE KLANT DAT OOK IS’

BEL NU VOOR 
EEN AFSPRAAK! 
06 515 87 229

Namenstraat 51, Breda  |  06-51587229  |   www.radeklegal.nl

ONZE WERKZAAMHEDEN
RENOVATIE

AANBOUW 

OPBOUW

NIEUWBOUW
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Streep 15 van de 16 woorden in  
de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.breda-bruist.nl

Streep 15 van de 16 woorden in  
de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.ginnekenbruist.nl

Het adres voor e-bikes!

Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

robertobikes.nl

Roberto Bikes & Scooters

Valpoort 60, Etten-Leur

+31 (0)76 73 70 179

Roberto Bikes Testcenter

Neerloopweg 13, Breda

+31 (0)76 73 70 034

Roberto Fietsen aan De Mark

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 78 50 180

KOM EEN VAN 
ONZE PRACHTIGE 

SHOWROOMS 
BEZOEKEN! Het adres voor e-bikes!

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

In de showroom vind je al onze fi etsen bij 
elkaar, krijg je persoonlijke fi etsadvies en  
kun je direct een proefrit maken! Vind je 

perfecte fi ets, kom inspiratie opdoen en krijg 
antwoord op je vragen. Neem een lekker 

kopje koffi e of thee terwijl je rondkijkt.

“Een hele mooie, 
nette winkel. Ik 

stapte binnen en 
ik had echt zoiets 

van ‘wow, dit heb ik 
nog nooit gezien’. 
Zo’n mooie winkel, 

het is echt een 
aanrader! Vriendelijk 

personeel dat je 
graag helpt en uitleg 
geeft. Ga zo door!”

- REVIEW -

maar ook voor een gewone bike!
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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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar 
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond 
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.” 
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en 
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief, een 
natuur mens, dat zijn de woorden die 
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek 
een vriendelijke, gezellige dame met - 

net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie 
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke 
dingen kan ondernemen: een terrasje pak ken, uit 
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook 
iemand die mij in mijn waarde laat en me 
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de 
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale 
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de 

rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen, 
dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

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

Michael  Pilarczyk

Moment
  van
overdenking

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!



 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 afgestemd op 
uw wensen.

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

Iedereen verdient een mooie glimlach!

Markt 15, Prinsenbeek  |  076-5410096

Twikkelstraat 37, Breda  |  06 557 025 44  |  info@karenbrekelmans-pedicure.nl  |  www.karenbrekelmans-pedicure.nl

Zijn je voeten al klaar voor de lente?

BEHANDELINGEN VOOR: PEDICURE  |   NAGELBEUGEL |  NAGELREPARATIE  |  RISICOVOET  |  ORTHESIOLOGIE  |  KERATINE  |  VOETSPA  CND MARINE

Maak nu een afspraak met Karen, medisch pedicure 06-55702544

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST!

ADVERTEER IN BRUIST!

JUIST
NU!

JUIST
NU!

OPVALLEN?

OPVALLEN?

Het adres voor permanente make-up, 
micro haarpigmentatie, medische 
pigmentatie en weglaseren tatoeages.

Het kan nu bij Talia PMU

Gecerti� ceerd

Maak nu een 

AFSPRAAK! 
06-81028031

Er altijd fantastisch uitzien?

Eigenaar: Natalie Biyikli  |  Nieuwe Heilaarstraat 39  |  06-81028031
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 Sinds begin dit jaar zijn Maik en Marian de trotse nieuwe 
eigenaren van SenseCity. “De kans om dit mooie bedrijf 
over te nemen kwam precies op het moment dat wij ons 
Magnesium Experience Center uit wilden gaan breiden. 
Zelf werken wij al jaren met magnesium en we 
merkten dat meer en meer mensen zich bewust 
worden van de kracht van dit mineraal. Via 
SenseCity kunnen wij hier nog meer mensen 
kennis mee laten maken.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kom floaten!Kom floaten!

Maak nu een 
Maak nu een 

afspraakafspraak

076-785 74 65
076-785 74 65

Het proces van dry-aging zorgt dus 
voor de ultieme smaakbeleving. Niet 
ieder rund is geschikt voor Pieter Kling. 
Zo moeten de runderen vrouwelijk zijn, 
tweemaal gekalfd hebben en een aantal 
jaar oud zijn. Deze runderen worden 
door de slager zelf geselecteerd. Wij 
hebben gekozen voor het Piëmontees 
rund, van origine een Italiaans ras. Het 
vlees van deze runderen is vetarm en 
het cholesterolgehalte ligt laag.

Hoe gaat dat dry-aging dan 
in zijn werk?  Bij ons in de slagerij 
duurt het rijpproces in de dry-aging cel 
minimaal 28 tot 35 dagen. In de koelcel 
verdampt het vocht in het vlees tot 
30% en het spierweefsel wordt door 
de natuurlijke enzymen afgebroken. 
Het vlees krijgt hierdoor een zeer 
malse structuur en intense smaak. Als 
het vlees uit de dry-aging cel komt, 
heeft het een zwarte korst om zich 
heen. Deze korst beschermt het vlees 
tijdens het rijpen tegen indroging en 
bacterievorming. Zodra je het vlees 
doorsnijdt, zie je dat het van binnen 
mooi helderrood en boterzacht is. 

Vlees zoals het bedoeld is!
Dry-aged meat: gewoon in Breda!

Hoe zorg ik ervoor dat het vlees 
perfect bereid wordt?  Voor de perfecte 
bereiding van dry-aged vlees is het van belang 
dat het vlees niet op een hoge temperatuur 
wordt gegaard. Door het rijpen is het vlees een 
deel van het vocht verloren. Als er dan op een 
hoge temperatuur gegaard wordt, slaat het 
vlees door en wordt het taai. Het vlees kan wel 
eventjes kort dichtgeschroeid worden, dit is 
natuurlijk het lekkerst als dat op de barbecue 
wordt gedaan. 

Als we het hebben over 
dry-aged meat, dan 

bedoelen we vlees dat 
gerijpt is in een speciale 

koelcel. Om vlees de 
beste smaak te geven 
moet het vlees enkele 

weken rijpen, het liefst 
aan het been. Vroeger 
werd dit gedaan bij de 
boeren in de schuren, 

maar tegenwoordig 
wordt dit gedaan in een 

speciale koelcel. Dat 
proces wordt dry-aging 

genoemd.

De Burcht 8, Breda  |  076-5210569  |  info@slagerijpieterkling.nl  |  www.slagerijpieterkling.nl

Wellicht is het voor sommigen onder ons 
wat lastig om grotere stukken vlees te 
bakken. Gelukkig zijn wij ervoor 

om u hierover te adviseren! Wilt u meer weten over 
dry-aged meat of over het proces van dry-aging? Kom 
gerust langs in onze slagerij en wij helpen u verder!

TIP

63



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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 INTERESSE? 

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website. 

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Typetrainer

 Bespaar Tijd    Tegenwoordig gebruikt bijna iedereen de computer. 
E-mailen, chatten, twitteren, verslagen typen et cetera. Op je werk 
of thuis, goed en snel kunnen typen is voor iedereen belangrijk. Het 
bespaart je een hoop tijd. En hoeveel tijd (en geld) gaat er bij een 
bedrijf niet verloren als iemand met twee vingers moet typen! Ook 
als je een baan zoekt is het een pre als je blind kan typen.
 
 Wees Effi ciënter    Je kan niet alleen sneller typen. Uit onderzoek 
blijkt dat als je blind kan typen, je hersenen zich veel beter kunnen 
bezighouden met de inhoud van de tekst. Je hoeft dan je aandacht 
niet te richten op het vinden en typen van de letters. Aangezien er 
binnenkort op de middelbare scholen een begin wordt gemaakt 
met het online afnemen van examens, is het ook voor scholieren 
belangrijk om goed te kunnen typen.
 
 Persoonlijke Begeleiding    Om blind te kunnen typen is 
het nodig om vaak en regelmatig te oefenen. De letters moeten 
geautomatiseerd worden. Regelmatig oefenen vergt enige 
zelfdiscipline. Daarom bieden we de mogelijkheid van persoonlijke 
begeleiding aan.  

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN 
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN!

Clasin Dehing

TYPELESSEN VOOR 
KINDEREN

TYPELESSEN & 
DYSLEXIE

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

Typecursus Breda
T y p e c u r s u s s e n  A n n o  N u

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl

Bij Typecursus Breda leert 
Clasin Dehing jou met 

tien vingers blind typen.
De persoonlijke, fysieke 

lessen worden afgewisseld 
met online oefenen en 
wij werken met kleine 

groepjes zodat we iedereen 
voldoende aandacht 

kunnen geven.
 Iedereen kan het leren! 
Schrijf je in en ervaar het 

zelf.

Voor oudere leerlingen (na de brugklas) en volwassenen bieden wij 
een aparte cursus aan genaamd Typetrainer. In tien weken leer je 
blind typen met tien vingers. 

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL
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Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 16 jaar 
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring
De keuringskosten zijn slechts € 39,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

 

Bel mij nu!
voor een afspraak

076 56 12 888 

Keuring voor 
               rijbewijs A of B nodig?

Coiffure de Milano
Dames- en herenkapsalon

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’

Mgr Nolensplein 26, Breda  |  coiff uredemilano@gmail.com     www.coiff uredemilano.nl

Wij werken met producten van

Kinderen knippen € 11,50
Heren knippen € 13,50
Dames knippen € 18,00
Dames kleuren vanaf € 26,00
Permanenten incl. knippen vanaf € 44,95
Epileren met touw vanaf € 8,50

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+

Eigenaresse Anneke Damen

Afspraak? 
076-5144407
Maandag
geopend
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VANG REGEN-
WATER OP OM

JE PLANTJES 
WATER TE GEVEN

Wat te zaaien in mei en juni? Nu is het de tijd om 
onder meer andijvie, boerenkool, bonen, bloemkool, 
broccoli, bieten, sla, radijs, wortels en zomerspinazie 
te zaaien. Dan kun je straks genieten van de oogst.

Regenton
Een regenton in je tuin is een goed idee. Regen is 
gratis en op jaarbasis kun je fl ink wat regenwater 
opvangen. Daarmee bespaar je aanzienlijk op je drink-
waterkosten. Gebruik het regenwater om je planten 
en gazon te bewateren, geef het je huisdier te drinken 
én was er streeploos (!) je ramen mee. Regentonnen 
zijn al lang geen dikbuikige, houten gevaarten meer, 
je hebt ook slanke designmodellen die een ware 
eyecatcher vormen in je achtertuin.

Klussenlijstje
Er is deze maand genoeg te doen in de tuin. Kijk 
eerst je tuingereedschap na. Is het wellicht tijd voor 

Krijg je zin om in jouw eigen tuin (of op je balkon) aan de slag te gaan? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat ondernemers bij jou in de regio die je nog meer tips kunnen geven.

Lekker fröbelen in je eigen tuin. Zonnetje op je bol, handen in het zand, 
gezellig in de weer met plantjes en bloemen. Zaaien en oogsten, jouw

(moes)tuin volgt de seizoenen. Enkele tuiniertips van Bruist.

een nieuwe snoei schaar? Knip dode bloemen en 
takken weg en begin met onkruid wieden. Heeft het 
een paar dagen niet geregend, begin dan nu met het 
bewateren van planten die in potten of bakken staan. 
Schenk aandacht aan het gazon: zorg voor bemesting 
en verwijder mos. Geef tuinmeubelen een sopje 
of  een likje verf en zet de hogedrukspuit op de 
bestrating. Duurt het nog even voor de planten in je 
tuin in bloei staan? Zet dan bakken neer met 
voorjaarsbloemen voor instant kleur en lentesfeer. 

Lekker volks
Heb je geen eigen tuin maar wél groene vingers? Wat 
dacht je dan van een volkstuintje waar je tips, zaden 
én oogst kunt uitwisselen met andere tuinier-
liefhebbers? Kijk eens op internet en ontdek waar bij 
jou in de buurt moestuintjes te huur zijn. Houd wél 
rekening met een wachtlijst, want tuinieren is 
mateloos populair.

BRUIST/WONEN

Lekker aan de slag
in de tuin
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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 coronatunnel richting de zomer

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

laatste jaren zijn de 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 coronatunnel richting de zomer

Ondergoed 
voor 

optimaal 
comfort

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

Björn Borg biedt één van de meest 
toonaangevende collecties boxershorts en slips. 
De Björn Borg-boxers met de iconische logoband 

zijn bij menig man geliefd!

Calvin Klein lingerie voor dames is 
iconisch en staat vor een klassiek 

ontwerp en een onevenaarbare 
kwaliteit.
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Schil de asperges 
met een dunschiller en snijd er de houterige uiteinden af. Snijd ze in 
stukken van ongeveer 4 cm. Snijd de bieslook in ringetjes.

Voeg de stukjes asperges toe aan het kokende water. Laat 5 minuten 
koken en schep ze dan met een schuimspaan uit het water. Schep ook 
per persoon 150 milliliter kookvocht van de asperges en houd apart. 
Kook nu de tagliatelle in 8 minuten beetgaar in het water. Giet af, maar 
houd wat van het kookvocht over.

Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Roer goed en voeg 
dan beetje bij beetje het kookvocht van de asperges toe, zodat de saus 
mooi indikt. Haal van het vuur en roer er de helft van de parmezaan, 
de asperges, de hamblokjes en de helft van de bieslook door. Breng op 
smaak met peper en zout.

Meng de gekookte pasta door de saus. Voeg eventueel nog wat 
kookvocht van de pasta toe voor een mooie vloeiende saus. Serveer 
en werk af met de rest van de bieslook en de parmezaan.

INGREDIËNTEN
400 g witte asperges

10 g bieslook
200 g tagliatelle

2 el boter
2 el bloem

30 g parmezaan
150 g hamblokjes

peper en zout

2 PERSONEN - 25 MIN

Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat? 
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes 

ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!

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

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 geniet.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer 
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels

met leuke prijzen.

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

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda
lekker 
drinken 
bubbels 

smaken
fris
spa
water

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

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