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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



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’.
 
Haar producten verkoopt ze nu via Click & Collect. Op de 
Facebookpagina van 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



VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

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 daarbij van groot belang. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige audiciens 
in West-Brabant. We kunnen hierdoor 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 Frieslandverzekerden 
wordt er geen eigen risico berekend. Ook kunnen 
bij ons de slechthorenden terecht die hoortoestellen 
bij een andere audicien aangeschaft hebben, maar 
niet tevreden zijn. Wij kunnen, tegen een kleine 
vergoeding, proberen een verbetering aan te 
brengen door een hoortest uit te voeren en
het geluid van de hoortoestellen daarop 
aan te passen. 

 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

Brabantplein 4, Breda   | 076-5204264   | www.kooijmanhoortoestellen.nl
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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON
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 Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Vanessa Stoltenhoff
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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VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 
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Passie voor vloeren, 
zonwering én gordijnen

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner die je woning of bedrijfspand 
zowel kan voorzien van een nieuwe vloer als van zonwering en gordijnen? 

Zoek dan niet verder! “Wij kunnen je op dat vlak volledig ontzorgen”, aldus 
Ton Verwijmeren, eigenaar van Verpo Totaalstoffering.

Of je nu bij Verpo Totaalstoffering aanklopt voor een 
nieuwe vloer, zonwering of gordijnen, of voor het 
totaalplaatje, maakt voor Ton en zijn collega’s niet 
uit. “We streven in ons werk altijd naar de hoogst 
haalbare kwaliteit. Vandaar 
dat we ook uitsluitend met 
A-merken werken en alles 
altijd zelf komen leggen of 
ophangen.”

Kwaliteit en service
Ton heeft ontzettend veel passie voor zijn werk. 
“Ik ben er ooit toevallig ingerold, maar inmiddels 
doe ik dit werk alweer ruim 35 jaar met heel veel 
plezier. Geen dag is hetzelfde omdat ik altijd bij 
andere klanten over de vloer kom, met allemaal 
andere wensen. Een zeer mooie uitdaging, vind ik 
persoonlijk.” Wie zijn klant ook is, voor Ton staat 
persoonlijk contact, het leveren van kwaliteit en 
een topservice altijd voorop. “Dat begint al voordat 
de klant überhaupt een keuze heeft gemaakt. We 

ontvangen namelijk alleen op afspraak mensen in 
onze showroom waardoor we echt uitgebreid de tijd 
voor ze kunnen nemen om alle mogelijkheden te 
bespreken. Klanten krijgen van ons vervolgens een 

geheel vrijblijvende, eerlijke 
offerte op basis van hun 
wensen. Gaan ze over tot een 
aankoop, dan kunnen wij ze 
volledig ontzorgen. Mocht het 
nodig zijn, dan halen we zelfs 
de ruimte waarin we aan het 

werk gaan voor de klant leeg, leggen de vloeren 
en/of hangen de gordijnen en zonwering op en 
zorgen er daarna voor dat alles weer helemaal 
netjes is. Zo heb je er als klant geen omkijken meer 
naar en kun je weer jaren vooruit.”

Benieuwd of Verpo Totaalstoffering ook iets voor jou 
kan betekenen? Maak dan meteen een afspraak om 
de vele mogelijkheden te bespreken! 

Eigenaar: Ton Verwijmeren  Klompenmakerstraat 20, Etten-Leur  |  06-22239282  |  www.verpo.nl

VERPO TOTAALSTOFFERING 
BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR!

BRUISENDE/ZAKEN
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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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl
ZZYYXXWWVV
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SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

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

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

 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.  

Spinveld 13 A3, Breda
 076-5810415 

scooter-plezier@outlook.com  
www.scooterplezierbreda.nl

Betaalbare scooters 
en e-bikes 

voor iedereen

ER ZIT VAST 
EEN SCOOTER 

VOOR JOU 
BIJ!

1514



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
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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?
Laat nu 

uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

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 uit, en dat is 
zonde. Het kan ook gevaarlijke situaties opleveren. 
Een hoortoestel vertraagt verdere achteruitgang van 
uw gehoor, het stimuleert namelijk uw hersenen. 
Dus waarom zou u nog langer wachten? Twijfelen 
helpt niet, testen wel. 

Bij Hoorservice Schram beloven we niets, maar 
onderzoeken we alles. Kom langs, dan zoeken we 
samen naar een oplossing waarmee u écht geholpen 
bent! 

Andre Schram´
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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

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!
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HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

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

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI 
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!
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BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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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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 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. 

  

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

Belcrumweg 30, 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 
240 m2 aan stoffen, 
wol en fournituren. 

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 

Ook al een kijkje genomen?

Eindelijk is het zover!
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, was het heel veel werk. Maar 
het is nu een feit is. Kom kijken in onze 
ruimere winkel aan de Belcrumweg 30. 
Lieve groet

Verrassend ruim en veelzijdig!

NIEUW
IN DE 

COLLECTIE
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‘IK GA VAN 
HET MOMENT 
GENIETEN’
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Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

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

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.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. 

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Bij Sven & Sophie zien we weer een beetje licht in de coronatunnel richting de zomer

Perfect voor een 
actief leven

Trots op 
wie je bent

Falke: Cool Kick voetjes en sneakersokken. Voor ons de meest 
verkochte voorjaar/zomer sokken. 

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Bij Sven & Sophie zien we weer een beetje licht in de coronatunnel richting de zomer

Ondergoed 
voor 

optimaal 
comfort

Gewoon 
mooi!

Calvin Klein lingerie voor dames is iconisch 
en staat voor een klassiek ontwerp en een 
onevenaarbare kwaliteit. Zo ook de setjes 

Panter en pride. 

Heren zwemshorts met gratis een bijpassende 
short: de nieuwe zomer Hello Sunshine 5 packs
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 Vast contactpersoon

 Snelle service bij reparatie

 Gratis eerste consult

 Gecertifi ceerd

 Patiëntvriendelijk

Wanneer u overweegt een prothese 
te nemen kunt u bij ons terecht 
voor een gratis en deskundig advies. 
We onderzoeken de mondholte 
grondig en bespreken vervolgens 
de mogelijkheden. Tijdens het 
behandeltraject besteden we veel 
tijd en aandacht aan onze cliënten. 
We streven altijd naar een perfect 
resultaat. 

De specialisaties van de praktijk liggen op 
het gebied van implantaten, protheses, 
frames en gedeeltelijke protheses. Maar 
ook op het gebied van implantaatgedragen 
protheses is ruime vakkennis aanwezig.

Alleen het beste van het beste is 
goed genoeg voor onze patiënten.

Inge van der GaagInge van der Gaag

Mensen kunnen bij 
mij ook terecht voor 

controles en reparaties.
 

Wij zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar. 

Snelle service bij 
reparatie. U krijgt een 

advies op maat met een 
kosten en vergoedingen 

begroting.

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Sinds kort werkt Inge 
van der Gaag een dag 
in de week samen met 

Tandartsenpraktijk
Van den Goorbergh in 

Prinsenbeek.

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, 
Breda

(076) 587 70 20

Tandartsenpraktijk 
Van den Goorbergh

Markt 15, Prinsenbeek

www.tppvdgaag.nl

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Door onze jarenlange ervaring bent u bij 
Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag 
verzekerd van:

Wij geven geen cadeaus en grote kortingen,
wij gaan voor kwaliteit. 

• persoonlijke benadering 
• advies op maat  
• een optimale pasvorm
• gebruik van de beste materialen 
• esthetisch verantwoord resultaat 
• service en garantie; ook voor uw klikgebit 
• de beste implantologen

Voor een 
stralende glimlach 
komt u naar ons

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Inge van der Gaag.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

 

Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij. 
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag 
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het 
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijken naar de 
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en 
naast elkaar leven zonder direct in confl ict te gaan. 

Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen 
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip 
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd 
door het lawaai en de rommel van anderen. 

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te 
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en 
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor 
jezelf te nemen.

Hasta la proxima,

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

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij? 
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik 
omga met wat iedereen vindt en roept. 
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.

Michael  Pilarczyk

Momentje
     voor jezelf

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

Mosselen 
in aromatische kokosboullion
Bereiding
Verhit een braadpan met een goed sluitende deksel en schenk de olijfolie erin. 
Voeg de mosselen toe en vervolgens de knofl ook, tijm en wijn. Leg het deksel op 
de pan en stoom de mosselen 3-4 minuten tot ze open zijn.

Laat de mosselen boven een kom uitlekken om het kookvocht op te vangen. 
Schenk dat in een schone pan en kook het tot de helft in. Voeg de kokosmelk, 
chilipeper, bosui, citroengras en peper en zout naar smaak toe. Breng alles 
tegen de kook en laat het 2 minuten pruttelen.

Gooi ongeopende mosselen en de knofl ook weg 
en schep de mosselen in vier warme kommen. 
Schep de hete kokosbouillon erover. Haal het 
citroengras eruit. Strooi voor het serveren wat 
korianderblaadjes over de mosselen.

Ingrediënten
voor 4 personen

- 3 eetlepels olijfolie
- 2 kg verse mosselen, 

afgespoeld
- 2 teentjes knofl ook, 

ongepeld, gehalveerd
- paar takjes tijm
- 100 ml droge witte wijn
- 1 blik kokosmelk 400 ml
- 1 rode chilipeper, schuin 

in dunne plakjes
- 2 bosuitjes, schuin in 

dunne plakjes
- 1 stengel citroengras, 

in de lengte gehalveerd
- korianderblaadjes, 

ter garnering

MOSSELEN 
IN AROMATISCHE KOKOSBOUILLON

Deze maandMOSSELACTIE VAN € 12,-
NU € 8,-
per kilo

RECEPT/VANNUNEN

Eet smakelijk
NickyTom
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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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 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 magnesiumbehandelingen, 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

Een geordende administratie zorgt ervoor dat je...
• Volledig inzicht hebt in je administratie
• Geïnformeerd bent over wat je kunt bewaren 

en wat wanneer weg mag
• Een administratie hebt die bij jou past en 

die je zelf gemakkelijk kunt onderhouden
• Een archief hebt waarin je eenvoudig papieren 

opbergt
• Papieren eenvoudig terug kunt vinden als 

je die nodig hebt

Liggen er overal papieren in huis waar je nog iets mee moet doen 
en heb je geen werkbaar archief? Als professional organizer help 
ik jou graag, zodat je weer volledig inzicht krijgt in je administratie!

Hobokenstraat 359, Breda    |  06 - 46 2222 78   |   www.organizingopmaat.nl

Saskia van Leenen Professional Organizer van Organizing op Maat, biedt uitkomst! 

• Geen stress meer hebt vanwege rondslingerende papieren
• Gemakkelijk en snel je post kunt verwerken
• Rekeningen op tijd worden betaald en je geen aanmaningen 

meer ontvangt
• Niet meer bang hoeft te zijn dat je iets over het hoofd ziet.

PLANNEN VERHUIZEN OPRUIMENADMINISTRATIE

Heb je behoefte aan ruimte 

en overzicht in je huis, 

administratie en agenda?

Schrijf je dan in via de 

website voor een gratis 

kennismakingsgesprek! 

Of bel 06 - 46 2222 78.

Ook bij het organiseren van je digitale administratie kan 
ik jou helpen! Kijk voor meer informatie op de website.
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Stijlvol-Stoer
Groenstraat 15 Prinsenbeek 

06-43128387 
www.stijlvol-stoer.nl

 stijlvolstoer
stijlvolstoerprinsenbeek

Kleding en accessoires 
voor dames

Anotherwoman  
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!

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

KOM NU 
KIJKEN 

Er zit vast wat 
voor je bij!
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BRUIST/REIZEN

Kaart ontvangen? Vergeet dan niet om op de website bij ‘Register a postcard’ de code op jouw kaart te 
registreren. De persoon die hem heeft gestuurd weet zo dat jij de kaart ontvangen hebt.

Keek je er ook altijd zo naar uit? Naar die mooie ansichtkaarten in de brievenbus als het zomer 
was. Met exotische postzegels, poëtische omschrijvingen van pittoreske dorpjes of gewoon een 

‘Dikke zoen uit La douce France’. Met een getekend thermometertje waarop te lezen was 
dat het daar toch echt minstens tien graden warmer was dan in Nederland.

3. Schrijf nu een echte kaart. Als je wilt kun je eerst 
op het profi el van de persoon kijken. Daar kun je 
meer lezen over die persoon en misschien zelfs 
ontdekken wat voor soort kaarten deze persoon 
graag zou willen ontvangen. Het kan leuk zijn om 
kaarten te sturen van de stad waar je woont. Een 
bijzondere Nederlandse postzegel maakt jouw kaart 
helemaal af. Schrijf in het Engels of in een voor dat 
land toepasselijke taal. Lukt dat niet, dan kun je 
altijd nog iets leuks tekenen of een kort zinnetje op 
internet vertalen via Google Translate.

4. Schrijf de unieke code die je bij het adres hebt 
ontvangen op de kaart. Degene die jouw kaart 
ontvangt, gebruikt deze code namelijk om op de 
website aan te geven dat jouw kaart is aangekomen. 

5. Verstuur de kaart! Nu doe je echt mee en wordt 
ook jouw adres aan andere leden verstrekt. Je kunt 
nu kaarten vanuit de hele wereld ontvangen. Hoe 
meer kaarten je stuurt, hoe meer kaarten je op de 
mat zult krijgen. 

Ontvang kaarten uit
de hele wereld

Nu we elkaar gemakkelijk een sms of appje kunnen 
sturen, ontvangen we heel wat minder post. Toch is 
het kaarten schrijven niet helemaal verdwenen. Er 
zijn nog liefhebbers en die hebben zich verenigd 
op de website www.postcrossing.com. Iedereen kan 
zich hier inschrijven en als je geregistreerd bent, 
kun  je kaarten versturen aan alle andere leden en 
het leuke is... je ontvangt er ook een heleboel terug 
vanuit de hele wereld!

1. Maak een account aan op www.postcrossing.com. 
Klik op Sign up en vul het formulier in.

2. Log in met je zojuist aangemaakte gebruikers-
naam en wachtwoord. Klik op ‘Send a postcard’ 
(niet te verwarren met ‘Sent postcards’, dat is het 
overzicht van de kaarten die je zelf hebt verzonden, 
hier is nu nog niets te vinden). Lees door wat op 
deze pagina staat en klik op ‘Request address’. Je 
ontvangt nu een willekeurig adres en een unieke 
code van iemand op de wereld die ook lid is van 
Postcrossing. 

GEZELLIG, WEER 
REGELMATIG 
MOOIE KAARTEN 
OP DE MAT
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Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Al bekend met ons 
Kwartelei supplement?

Orthica heeft nu Kwartelei, een natuurlijk 
supplement. Het bevat vitamine C dat het 

immuunsysteem ondersteunt. 
De kauwtablet heeft een sinaasappelsmaak 
en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Handig om mee te nemen en makkelijk 

in te nemen zonder water. 

Ontvang nu 10% korting bij aankoop van 
Kwartelei van Orthica bij ons in de winkel. 

Toch liever eerst uitproberen? Vraag in de winkel 
om een gratis proefverpakking. 
Kijk voor meer informatie op:

https://www.orthica.nl/kwartelei

   

Kwartelei
Met vitamine C ter ondersteuning van het immuunsysteem

Nieuw!

Producteigenschappen
 > Kwarteleipoeder als IgECALM®: een mix van 

kwarteleiwit en -geel, gestandaardiseerd op 
0,4 mg ovomucoïden per 84 mg kwarteleipoeder

 > Geeft 15 minuten na inname al verlichting
 > De verlichtende werking blijft gemiddeld 

2 uur actief
 > Bevat vitamine C ter ondersteuning van het 

immuunsysteem
 > Kauwtablet met sinaasappelsmaak 
 > Gezoet met natuurlijke zoetstoffen (mannitol en 

xylitol)
 > Geschikt voor vegetariërs

IgECALM® met 0,4 mg ovomucoïden
Het voordeel van een voedingssupplement is dat het 
een ‘gestandaardiseerde’ hoeveelheid werkzame stof 
kan bevatten. IgECALM® is een gestandaardiseerd en 
gepatenteerde formule van kwartelei dat rijk is aan 
ovomucoïden. Het IgECALM® kwarteleipoeder is zodanig 
gestandaardiseerd dat het per 84 mg poeder 0,4 mg 
ovomucoïden bevat. Deze dosering wordt gebruikt in studies, 
bij zowel kinderen als volwassenen.

Artikelnummer:  593260
Inhoud:  60 kauwtabletten
Consument adviesprijs:  € 19,95

Gebruiksadvies
 >  Voor kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen
 > De aanbevolen dosering is 2 kauwtabletten per 

dag, indien gewenst elke 2 uur innemen
 > Bij voorkeur innemen tussen de maaltijden door
 > De maximale dagdosering is 10 kauwtabletten
 > Goed kauwen: laat de tabletten langzaam 

uiteenvallen in de mond voor het door slikken 
voor een optimale afgifte van de ovomucoïden

Ondersteuning 
 >  Bij overgevoeligheid voor pollen in de lucht, 

huisstofmijt of huidschilfers van huisdieren
 > Om vrijer te ademen door de neus
 > Bij loopneus, verstopte en jeukende neus, 

jeukende en tranende ogen en jeukend 
gehemelte 

Goed te combineren met
 > Orthiflor Original  > D-50
 > Orthiflor Sensitive  > Zink zuigtabletten
 > C-1000  > Curcuma

Tip! Ook verkrijgbaar als proefverpakking 
(4 kauwtabletten)

Al meer dan 30 jaar specialist van Nederlandse bodem in voedingssupplementen www.orthica.nl
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Zo gaan we in een november een 
mooi feestweekend organiseren 
in samenwerking met de Bak van 
Boemeldonck. Een heel weekend 
lang volop vertier voor jong en 
oud. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Een tipje van de sluier 
kunnen we al oplichten. 

Zondag 28 november is er een 
cabaretmiddag. Er zijn deze 
middag optredens van Hans 
Verbaarschot, Joep de Wildt, 
René Domstorff, Dirk Kouwenberg, 
Jaap Rutten, Erik Mulder en 

JUNI 2020

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

Berry Knapen. Kaartverkoop 
hiervoor is nog niet begonnen 
maar zal op een later tijdstip 
aangekondigd worden.

We hebben zelfs al een theater-
voorstelling vastgelegd voor 
9 april 2022. Dan komt Andy 
Marcelissen met zijn nieuwe 
show Op verzoek.

Kortom, wij hebben er weer 
ontzettend veel zin in om u te 
verwelkomen in de Drie Linden 
in Prinsenbeek.

Langzaamaan kijken we weer 
vooruit, en gaan we weer leuke 
activiteiten plannen in de Drie 
Linden. Buiten de activiteiten 
die al gepland stonden, zoals 
het uitverkocht optreden van 
Christel de Laat op zaterdag 
2 oktober 2021, hebben we 
weer een mooi programma in 
de pen zitten.

Dé huiskamer van Prinsenbeek 
gaat langzaam weer open
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Meng in een schaal alle specerijen met de suiker en het zout en 
wrijf het vlees fl ink in met deze mix. Doe het vlees in een plastic 
zak en laat het een avond/nacht (circa 12 uur) marineren in de 
koelkast.

Haal het vlees minstens een uur voordat je het in de oven zet uit 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe het vlees 
in een braadslede en giet er wat barbecuesaus over. Dek het losjes 
af met aluminiumfolie en steek door de folie heen een vlees-
thermometer in het dikste deel van het vlees.

Laat het vlees circa 1,5 uur in het midden van de oven garen. 
De kerntemperatuur moet uiteindelijk rond de 75 graden zijn. 
Afhankelijk van je oven kan het korter of langer duren. Wil je een 
licht krokant korstje op het vlees, verwijder dan ongeveer 20 
minuten voor de eindtijd de folie. Neem het vlees uit de oven en 
laat het 10 minuten rusten op een grote, platte schaal.

Trek dan het vlees met twee vorken in stukjes/draadjes uit elkaar. 
Optioneel kun je er weer wat barbecuesaus doorheen scheppen. 
Snijd de broodjes open, beleg met een fl inke hoeveelheid pulled 
pork en garneer met de salademix naar keuze.

4 PERSONEN - 1,5 UUR - 12 UUR MARINEREN

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

lekker het smaakt! Je moet er wel even de tijd voor nemen. 

Broodje pulled pork 
met salademix

INGREDIËNTEN
500 gr procureur

1,5 el gerookte paprikapoeder
1,5 tl knofl ookpoeder

1 tl mosterdpoeder
1 tl chilipoeder

1,5 el bruine suiker
1 el fi jn zeezout

barbecuesaus
4 broodjes
salademix
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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 7-2-6.

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 stoer.
De oplossing van vorige maand was moeder.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.

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

gezichts-
verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme 
scheren 
gelaat 

stralen 
huid 
verzorgen 
zacht

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.prinsenbeekbruist.nl
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

NEWNEW JEEP JEEP 
COMPASSCOMPASS

VANAFVANAF € 32.950€ 32.950
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