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Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of sfeer 
die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd 
project. Voor de badkamer is gebruikgemaakt van Calacatta Verde 
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in Onyx met geïntegreerde 

ledverlichting.

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL
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Lachen is gezond! Niet zomaar een loze uitspraak, maar eentje die 
echt ergens op is gebaseerd, zoals je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist kunt lezen. En hoewel momenteel natuurlijk lang niet alles 
om te lachen is, raden we je toch aan om jezelf zo vaak als mogelijk 
over te geven aan een heerlijke lachbui. Dé manier om even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en al je zorgen te vergeten.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee hoor... lachtherapie kan de 
oplossing zijn! En als dat niets voor jou is, maakt het bekijken van 
een van de oude shows van de Vlaamse komiek Philippe Geubels je 
zeker ook aan het lachen. Een nieuwe show laat nog heel even op 
zich wachten – zoals je verderop kunt lezen in het interview met 
Philippe – maar gelukkig is er genoeg ‘oud werk’ om uit te putten.

Voor je ligt dus een magazine met een lach. Want ook de verhalen 
van alle bruisende ondernemers toveren ongetwijfeld een lach op je 
gezicht. Hun passie, enthousiasme en drive zijn namelijk zó 
aanstekelijk, daar kun je eigenlijk alleen maar vrolijk van worden...

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340

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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Bij gloryfy gaan veiligheid en 
kwaliteit hand in hand. 

Geproduceerd in Oostenrijk

Onbreekbaar montuur en onbreekbare lenzen

Lichtgewicht materiaal

Hoogste optische kwaliteit

Duurzaam geproduceerd

Op sterkte leverbaar (ook multifocaal)

100% UVA/UVB bescherming

Ook onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen

HET BESTE ZICHT OP DE   RACEFIETS, 
  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com

10-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   110-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   1 16-06-21   14:3816-06-21   14:38
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LACHEN IS 
ECHT GEZOND!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Gebruik een lachsessie met collega’s eens als een methode voor teambuilding. Het geeft energie 
en brengt meer plezier op de werkvloer.

Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal te 
ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. Op het 

moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je jezelf beter voelt.

Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal ook 
sneller de mensen in zijn omgeving aan het  lachen 
krijgen. 

Leren lachen
Vaak moet je over een bepaalde drempel stappen 
om, zeker in je eentje, te kunnen lachen zonder 
reden. In een groep gaat het meestal gemakkelijker. 
Probeer daarom eens een lesje lachyoga. Door 
middel van oefeningen worden de lachspieren aan 
het werk gezet. Lachen in een groep werkt aan-
stekelijk. Zelfs een neplach verandert vaak in een 
echte lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je  hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is helemaal 
niet erg. Lachen en huilen liggen dicht bij elkaar, dus 
laat die tranen maar stromen.

Waarom je vaker zou 
moeten lachen

Als je een lachbui hebt gehad, voel je jezelf goed. 
Maar toch lukt het veel mensen niet meer om 
ongeremd te lachen. Mensen hebben een te drukke 
leefstijl met veel stress en gepieker, waardoor ze vaak 
vergeten te lachen. Lachtherapie kan de oplossing 
zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te hebben, 
word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even 
al je zorgen. Je leert te genieten van het moment, je 
leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is lachtherapie een hele simpele training 
die  je het beste meteen ‘s  ochtends toepast, want 
dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer het 
eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens 
het ontbijten. Start  een lachsessie met rek- en 
strekoefeningen om je lichaam soepel te  maken. 
Dan  begin je met lachen. Eerst een glimlach en 
daarna ga je over tot schaterlachen. Na het lachen 
is  er een totale ontspanning, waarbij  sommigen 
zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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RESHOWROOM WAALWIJK

TUINTREND
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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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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LEZERSACTIE
Maak kans op 

Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so. 

Doe
mee en 

win

Moet je haar gewassen worden maar 
ontbreekt het je aan de tijd of zin? De 

Perfect Hair Dry Shampoo van That’so biedt 
uitkomst! Deze Dry Shampoo reinigt het haar 

zonder dat er water aan te pas komt. De 
formule is verrijkt met groene thee, dat het 

haar verfrist en zuivert. De zijdeproteïne 
in de formule heeft een voedende en 

beschermende werking van de wortel tot 
aan de punten. www.thatso.nl

TAG #THATSO

SHOPPING/NEWS

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 
TAG #LEVY

MEEDOEN MET DE LEZERSACTIES?
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. de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

HEBBEN HEBBEN HEBBEN! 
De nieuwe thriller van Esther Kreukniet vertelt een rauw en realistisch verhaal 
over advocate Liza Kreest die een schimmig geheim uit haar verleden verbergt. 

Ze heeft zich volledig op haar carrière gestort, maar door een aantal heftige 
gebeurtenissen ligt haar geheim uiteindelijk alsnog op straat...

www.estherkreukniet.nl

Vier de zomer!

OUD MET 
EEN TWIST

Gin 1689 neemt je mee naar het 
Nederlandse vakmanschap van 

meer dan drie eeuwen geleden. De 
gin dankt zijn naam aan het jaar 
waarin Willem III van Oranje de 

drank introduceerde in Engeland. 
1689 Queen Mary Pink Gin, de 

allereerste pink gin van Nederland. 
Perfect serve met tonic, frambozen 

en aardbeien! 
www.gin1689.com 
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win

LEZERSACTIE 
Maak kans op deze set 
van Hawaiian Tropic.
Het merk geïnspireerd op de 
Hawaïaanse stranden, je trouwe 
metgezel. Bij elk product krijg 
je bovendien de energie en het 
enthousiasme mee waarmee het 
merk zijn producten vervaardigt.
www.hawaiiantropic.com
TAG #TROPIC

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.

BRUISTDeals

STRAAL NOG EVEN LANGER
Net terug van vakantie en wil je je bruine glow langer 

behouden? Creëer moeiteloos een stralende teint zonder 
strepen. Het verwent de huid met vocht en zorgt voor een 

natuurlijke glans tijdens het bruinen.
www.hawaiiantropic.com

Vier de

VOLLE, 
TROPISCHE 

SMAAK
Onlangs lanceerde Amarula de nieuwe 

en zomerse smaak Raspberry 
Chocolate Baobab. Hierin proef je de 

vertrouwde smaak van Amarula, 
gemixt met framboos, chocolade en 

een vleugje baobabfruit. Het 
crème-achtige van Amarula heeft 

de likeur te danken aan de 
toegevoegde room. Je drinkt het puur, 
met ijs, maakt er een cocktail van of 

mixt het bijvoorbeeld met koffi e. 
www.amarula.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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Doe
mee en 

win
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 We mogen weer! 
Uit eten gaan en een drankje doen 
  met vrienden op jullie favoriete terras.   
Steun de horeca en ga er 
een keertje extra op uit deze zomer. 
 Hoera, we mogen weer sporten!
  Het houdt je fi t en zorgt voor een    
 ontspannen geest. Dus meld
je aan bij een sportschool en ga voor
 jouw eigen killerbody. 
De reisbureaus staan weer klaar om jou te  
 voorzien van de beste reisadviezen   
 voor een fi jne vakantie. 

Loop een winkel binnen en maak een  
 praatje met de ondernemers. Want 
ook die hebben het normale contact met  
     hun klanten gemist. Wees loyaal,  
  shop lokaal!

DITJES/DATJES
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Opruiming 
van onze
gordijnen
collectie

John & Nicolette

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

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

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

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

www.dina-raamdecoratie.nl Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 15.00 uur, za. 9.30- 13.00 uur, zo. en ma. gesloten

DIVERSEKAMERHOGEGORDIJNSTOFFENvan € 69,95 voor € 49,95
gratis gemaakt

HOUTEN
BLINDS

20%
KORTING

17



MEIJSWONEN.COMMEIJSWONEN.COM

EENEENEEN
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Onze producten 
zijn staalhard de beste.

En dat ziet u aan het  
eindresultaat!

In onze showroom 
ziet u het bewijs.

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

Damien Rietvink
Eigenaar

Bij DR Metal Design 
kunt u terecht voor al 
uw staal 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.

Onze producten 
zijn staalhard de beste.

En dat ziet u aan het  
eindresultaat!

In onze showroom 
ziet u het bewijs.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BILLY SUMMERS
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en 
een complexe held die nog één laatste 
kans op verlossing krijgt. Billy Summers is 
een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij 
stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een 
klus alleen aan als het doelwit echt een 
slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. 
Maar eerst is er nog één laatste opdracht. 
Als een van de beste sluipschutters ter 
wereld en een onderscheiden oorlogs-
veteraan uit Irak is hij een Houdini als het 
aankomt op verdwijnen nadat een klus is 
geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat 
dacht je van... alles? 
BILLY SUMMERS van Stephen King is 
vanaf 3 augustus verkrijgbaar.

Noorderzon Festival of Performing 
Arts & Society is de ietwat curieuze 
combinatie van een groots 
zomerfeest en een internationaal 
kunstenfestival. Lokaal programma 
staat zij-aan-zij met avontuurlijke, 
internationale podiumkunsten en 
maatschappelijke duiding. 
Cutting-edge theater en muziek, 
literatuur, moderne dans en intieme 
containervoorstellingen, 
nagesprekken en colleges. De stad 
als podium, het vrij toegankelijke en 
idyllische Noorderplantsoen als 
ontmoetingsplaats, dorp en podium 
ineen. De 31e editie van het festival 
staat gepland van donderdag 
12 augustus tot en met zondag 
22 augustus 2021 in het Noorder-
plantsoen en op vele locaties 
DownTown Groningen. Anders dan 
anders, iets kleiner, maar heel 
herkenbaar Noorderzon.
Meer info op www.noorderzon.nl

D AGJE UIT
NOORDERZON

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse 
leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas 
om daar hun ‘American dream’ waar te 
maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn 
gezin aan een beter leven zal helpen, maar 
de nieuwe omgeving brengt fl ink wat 
uitdagingen met zich mee. Financieel gaat 
het ze niet voor de wind en de hartafwijking 
van hun zoon David houdt de familie 
constant op hun hoede. Toch proberen ze 
samen een weg te vinden in het boerenleven. 
Maar als grootmoeder onverwachts bij ze 
intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef 
gesteld. MINARI is vanaf 5 augustus te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
MINARI

ZZYYXXWWVV
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Op naar een killer-booty!

Ronde en grote billen zijn hotter dan hot. Op mijn social media krijg ik vaak reacties 
over mijn goede kont (thank you!). Mijn booty heb ik vooral van mijn moeder geërfd 

en daarmee mag ik mijzelf gelukkig prijzen. De juiste genen zijn 
dan ook grotendeels bepalend voor zo’n opvallend achterwerk. 

Maar ook als je dit cadeautje niet van je moeder hebt gehad, kun je 
veel doen om je booty te verbeteren. Bovendien moet ik ook keihard 

werken om alles in shape te houden. Shop een leuke sportlegging 
zoals de Billenbroek die je billen accentueert en maak plaats voor jouw 

killer-booty. Dit is wat je kunt doen voor mooie ronde billen:

#1 Train drie keer per week je billen en benen. Houd minimaal een 
maand exact dezelfde oefeningen aan, maar verhoog wel het gewicht. 

Na een maand verander je je trainingsschema.
#2 Neem extra proteïne. Om je achterwerk te laten groeien heb je 

voldoende proteïne nodig. Drink daarom na je training een 
proteïneshake om je spieren te voeden. 

#3 Train zwaar. Verhoog de intensiteit om ronde billen te trainen. 
Gebruik hiervoor gewichten of weerstandsbandjes. Maak de 

oefeningen steeds zwaarder en blijf jezelf uitdagen. 
#4 Focus op je doel. Elk stapje is er één en leg de lat niet te hoog.

Geniet van het proces.

MET DE KORTINGSCODE MKBMprotein KRIJG JE 10% KORTING OP 
DE PROTEÏNEPRODUCTEN IN DE MKBMSHOP.

BLOG/FAJAHLOURENS

Ga naar mykillerbodymotivation.com
voor leuke traininginspiratie!

De Billen-
broek!

2322



Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Maak je dag gemakkelijker met

een elektrische fi ets!

Bij Schietecat moet je zijn

We verkopen de merken Koga, Cube, Cortina 
en Gazelle. Ook hebben we verschillende 
elektrische vouw- en compacte fi etsen.

De Cortina is er al vanaf 

€ 1299,- met voorwielmotor.

De goedkoopste middenmotor

is er al vanaf € 1899,- 

(Cube Hybrid One met Bosch-motor)
Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 

gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.

Xenz Antislip is de transparante coating (met antislipkorrel) voor in de douche. De coating is op 
waterbasis en gebaseerd op oplosmiddelvrij materiaal. Daarnaast biologisch afbreekbaar. Indien 
gewenst verwijdert u de antisliplaag weer. Verkrijgbaar in twee standaard versies, voor een breed 
scala aan toepassingen.

Voorkom uitglijders 
 in je douche met BeterGrip

Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.

 
De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast 
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels. 
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig. 
De aangebrachte antiSlip coatings zijn hygiënisch 
en voorzien van een offi cieel certifi caat voor AntiSlip 
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.

Voel je weer VEILIG EN ZEKERin je badkamer!

Xenz is verkrijgbaar bij:

www.goodfl ooring.nl

veil ige bedrijfsvloerenI N D U S T R I A L

veil ige bedrijfsvloerenI N D U S T R I A L

Goodfl ooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen 

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

25



Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

De Vlaming stond de afgelopen jaren voor 
uitverkochte theaterzalen in België en 
Nederland en vulde met collega’s Roué 
Verveer, Guido Weijers en Jandino Asporaat 
meerdere malen de Ziggo Dome. Daarnaast 
etaleerde hij op televisie zijn humoristische 
opmerkingen in programma’s als De Slimste 
Mens Ter Wereld, Is er een dokter in de 
zaal? en Geubels en de Hollanders. Een bezig 
bijtje dus.

Maar de coronapandemie dwong hem om pas 
op de plaats te maken. Een welkome rust-
periode, zo bleek achteraf. Philippe heeft het 
voornemen om het straks wat rustiger aan te 
doen. “Ik ga niet meer terug naar hoe ik 
het  deed voor corona. Het was heel veel 
tegelijkertijd. Ik werd een beetje geleefd.”

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

De Vlaamse komiek Philippe Geubels wist met zijn droge humor de afgelopen jaren het 
Belgische én Nederlandse publiek voor zich te winnen. Het resultaat: een drukbezette 

theateragenda en vele televisieoptredens. Hoewel hij het allemaal erg leuk vindt, 
mag het in de toekomst wat minder. “Ik werd een beetje geleefd”, vertelt Philippe.

Nieuwe show
Toch heeft Philippe ook weer veel zin om op te 
treden. Voor de pandemie zou hij rondtrekken met 
try-outs voor een nieuwe show, maar dit plan ging 
natuurlijk niet door. “Ik zal blij zijn als ik weer kan 
optreden, als ik weer voor het publiek mag staan.”

Desondanks moeten fans waarschijnlijk tot volgend 
voorjaar wachten op zijn nieuwe voorstelling: “Ik ga 
niet te snel weer optreden. Ik heb geen zin om het 
onder corona-omstandigheden te doen. Dan wacht 
ik liever wat langer tot het weer helemaal normaal is”, 
legt hij uit. 

Een naam of onderwerp voor zijn nieuwe show is 
er nog niet, maar Philippe kan wel alvast één belofte 
maken: “Ik beloof hierbij aan iedereen: het zal met 
geen woord over corona gaan.”

THEATER.NL

Philippe Geubels: 
‘Ik ga het rustiger aan doen’
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Welkom bij Mondzorg Baliëndijk!

Met tandprotheticus Cor van der Wal als dé specialist voor uw kunstgebit

Complete gebitszorg op één plek 
Mondzorg Baliëndijk is meer dan alleen een moderne 
tandartspraktijk. Naast algemene tandheelkunde zijn wij 
ook gespecialiseerd in implantologie en protheseoplossingen. 
Als allround tandheelkundig centrum - met een inpandig 
tandtechnisch laboratorium - kunnen wij elk gebit in huis 
behandelen, van kindergebit tot kunstgebit.

Met tandprotheticus Cor van der Wal als dé specialist voor uw kunstgebit

Een mooie en gezonde lach 
op elke leeftijd
Onze eerste zorg is uw gebit zo lang mogelijk 
in goede conditie houden. Mocht er toch een 
tand of kies verloren gaan, dan is implantologie 
een duurzame en comfortabele oplossing. 
Een implantaat is een kunstworteltje van 
lichaamsvriendelijk materiaal dat in de kaak 
wordt vastgezet. Een kroon op een implantaat 
voelt en functioneert als een natuurlijke tand. 
Implantaten kunnen ook een uitkomst zijn voor 
mensen die last hebben van een loszittend of 
pijnlijk kunstgebit. Bij een tande loze mond worden 
doorgaans twee implantaten in de onderkaak 
geplaatst waarop een kunstgebit vastgeklikt kan 
worden. Zo’n klikgebit zit stevig vast, maar kan 
ook worden uitgenomen voor reiniging.

Aandacht voor tanden en mensen  
Mondzorg Baliëndijk vindt het belangrijk dat goede 
(prothetische) mondzorg voor iedereen toegankelijk is. 
Als laagdrempelige praktijk bieden wij kwaliteit tegen 
betaalbare tarieven. Mensen kunnen altijd bij ons binnen-
lopen voor vragen of advies, ook over kosten, vergoedingen 
en fi nancieel haalbare oplossingen. Persoonlijke aandacht 
en toewijding gaan verder dan de tandartsstoel.
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Droomplek

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

met fenomenaal uitzicht!
Ben jij op zoek naar de mooiste accommodatie van de Costa del Sol 
waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt komen? Die plek hebben 
wij en willen we graag met jullie delen. Ga naar onze website of scan de 
QR code, boek onze locatie en jouw ultieme vakantie kan beginnen.

Vlak bij Mijas Pueblo, een pittoresk 
berg dorp, vind je Mijas-Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen, 
een studio en een villa. Overal waar je 
staat is het uitzicht op de Middellandse 
Zee, Fuengirola en Mijas costa even mooi. 
En of je nu in het zwembad of relaxt op 

Droomplek

je zonnenbed ligt of in onze bar zit, altijd ben je in 
contact met het adem benemende uitzicht. En dan 
realiseer je je... er is geen betere plek dan hier.

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, inclusief het 
woonhuis, is ook in zijn geheel af te huren (max. 
26 slaapplaatsen).

BOEK NU 

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

Los Espartales 3, 29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje  |  +34 633 355 076  |  WWW.MIJAS-RESIDENCE.COM
3534



EXTRA AANBIEDING 
voor lezers van dit 
magazine kijk op 

geertkip.nl/
bredabruist

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! 

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS

Om je vingers bij    af te likken...

EXTRA AANBIEDING 
voor lezers van dit 
magazine kijk op 

geertkip.nl/
ginnekenbruist

Marloes Kleinjan  |  Meidoornstraat 2, Breda  |  06-41141564

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

Weer blij de deur uit?
DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!

TOT 
BINNENKORT!

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!

Zomerschilders

DANNY HAANSKORF
06 24 46 37 71

MARIJN VAN BEERS
06 22 72 06 19

WWW.HAANSKORFVANBEERS.NL

Korte Hei 19B, Rucphen
Haverdijk 4, Prinsenbeek  |  076-886 46 72 

www.chocolateriemelange.nl

HEERLIJK GENIETEN 
VAN CHOCOLADE, PURE VERWENNERIJ!
BESTEL NU ONLINE!



WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!
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Bij gloryfy gaan veiligheid en 
kwaliteit hand in hand. 

Geproduceerd in Oostenrijk

Onbreekbaar montuur en onbreekbare lenzen

Lichtgewicht materiaal

Hoogste optische kwaliteit

Duurzaam geproduceerd

Op sterkte leverbaar (ook multifocaal)

100% UVA/UVB bescherming

Ook onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen

HET BESTE ZICHT OP DE   RACEFIETS, 
  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com

10-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   110-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   1 16-06-21   14:3816-06-21   14:38
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Duurzaam geproduceerd

Op sterkte leverbaar (ook multifocaal)

100% UVA/UVB bescherming

Ook onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen
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  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com
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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

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 
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NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

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

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

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

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

twaalf volledig uitgeruste 
opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

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

Je volgt les in kleine groepjes, 
zodat we een persoonlijke 

aanpak kunnen garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

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

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding 
Nagelstyliste

MASTER 
workshop

ONE 
workshop

Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

Benieuwd naar 

onze producten? 

Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN

�����
����������������

Bent u op zoek naar een partij die uw woning of bedrijfspand kan voorzien van zowel 
een nieuwe vloer, zonwering als gordijnen? Voor al deze zaken kunt u terecht bij 
Verpo Totaalsto� ering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalsto� ering.

Klompenmakerstraat 20, Etten-Leur   |   06 - 22 23 92 82   |   info@verpo.nl   |   www.verpo.nl
44



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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BRUIST/LIFESTYLE

Ben je op zoek naar een nieuwe bbq of misschien zelfs een complete buitenkeuken?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Wij zijn groot fan van
de barbecue

Het is weer zomer! Zodra de temperaturen stijgen en de zon schijnt, stijgen uit vrijwel elke 
tuin de heerlijkste barbecueluchtjes op. Hoog tijd dus om zelf ook de barbecue weer uit 
de schuur te halen en lekker te gaan grillen. Met onderstaande tips en tricks zal jouw 

barbecueavontuur een nog groter succes worden dan voorgaande jaren.

los, maar heb even geduld. Je zult zien dat het 
vanzelf loslaat.

Natuurlijk kun je veel meer op een barbecue 
bereiden dan alleen vlees. Vis is een lekker en 
gezond alternatief. Bovendien is vis zeer geschikt 
voor de barbecue omdat het vrij snel klaar is. 
Ook voor vis geven we je wat tips:
• Hele vissen kun je het best in een speciale visklem 

bereiden om te voorkomen dat ze uit elkaar vallen.
• Bestrijk ook de vis, net als vlees, regelmatig met 

olie om vastplakken te voorkomen.
• Tere stukken vis kun je het best in aluminiumfolie 

- eventueel met wat kruiden en groenten - op de 
barbecue leggen voor het beste resultaat.

Eigenlijk kun je het met barbecueën zo gek of simpel 
maken als je zelf maar wilt. Of je nu aan de slag gaat 
met een lekker stuk vlees, een heerlijk visje of alleen 
wat groente grilt, het zal je zeker smaken!

Een goede voorbereiding is ook in het geval van 
barbecueën het halve werk. Steek de barbecue dus 
ruimschoots op tijd aan, zodat deze perfect op 
temperatuur is als je wilt gaan kokkerellen. Maar hoe 
weet je precies wanneer je bbq deze temperatuur 
heeft bereikt? Dat zie je aan de houtskool of de 
briketten die je gebruikt. Zodra de vlammen zijn 
gedoofd en de houtskool of briketten bijna grijs 
kleuren, is de barbecue op perfecte griltemperatuur. 
Voeg op tijd nieuwe kolen toe om te voorkomen dat 
je de barbecue opnieuw aan moet steken.

En dan is de barbecue op temperatuur en kan het 
vlees erop. Waar moet je dan op letten?
• Bestrijk het vlees regelmatig met olie, daardoor 

blijft het lekker sappig.
• Prik nooit met een vork in het vlees, maar gebruik 

liever een vleestang. Zo blijven de vleessappen 
langer in het vlees en blijft het vlees dus sappiger.

• Plakt het vlees aan het rooster, trek het dan niet  

VIS IS EEN 
LEKKER EN 
GEZOND 
ALTERNATIEF
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ANTI-MUGGEN ARMBAND
ParaKito Armband Design met 
essentiële oliën en gepatenteerde 
verstuivingstechnologie verhult 
de CO2-uitstoot van ons lichaam 
waardoor muggen op afstand 
blijven. Daarnaast is het 
armbandje licht, waterdicht, 
dermatologisch getest, deet- en 
parabenenvrij. 

ECHINACIN STICK
Herstelt en verzorgt de ruwe, 
droge en gesprongen lippen 
intensief. Door de combinatie 
van Echinacea purpurea extract 
en bijenwas is de Echinacin 
lippenstick een weldaad 
voor pijnlijke lippen. Door de 
zonbeschermingsfactor 20 
worden de lippen het hele jaar 
door tegen de zon beschermd.

ZOMER- OF 
WESPENMIX

Traditioneel wordt in het 
wespenseizoen vaak een 
citroen met kruidnagels 
erin geprikt buiten op 
tafel gezet. De mixolie 
is geïnspireerd op deze 
typische geur van de 

zoete, frisse citroen en 
de kruidige kruidnagel. 
Citroen en kruidnagel 
zijn in deze speciale 
mix gecombineerd 
met lemongrass, 

rozemarijn, pepermunt & 
rozengeranium.

Eigenaar: Sanne Brocks  |  Ginnekenweg 28, Breda
 076-5219313  |  www.brockshomeopathie.nl

Nu met gratis 
Aromastone Wood!

IS EEN GESPECIALISEERDE DROGISTERIJ 
IN HOMEOPATHISCHE- EN 

KRUIDENGENEESMIDDELEN, VITAMINES 
EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN.

DE ZOMER 
HEERLIJK ONTSPANNEN?

ORTHICA VEGAN PROTEÏNEMIX 
Eiwitten gebruik je ter ondersteuning van 

de spierkracht. Eiwitten ondersteunen 
spiergroei, spiermassa en spierherstel (ook 
bij sport). Vegan Proteïnemix Vanille is een 

optimale aanvulling van eiwitten op de 
voeding. 

LIPBLAASJES GEL
Een verzachtende en 
verzorgende gel. Het 
brandt niet en geeft 

direct een verzachtende 
werking en snelle 

vermindering. 

EVERON 
LIPPENBALSEM 
100% natuurlijk met 

beschermingsfactor 4. 
Beschermt de lippen 
tegen uitdroging en 
voorkomt schrale en 

branderige lippen. 
Werkt heilzaam bij ruwe 

lippen en bevordert 
het herstel van kleine 

beschadigingen. 

ECHINACIN STICK
Herstelt en verzorgt de ruwe, 
droge en gesprongen lippen 
intensief. Door de combinatie 
van Echinacea purpurea extract 
en bijenwas is de Echinacin 
lippenstick een weldaad 
voor pijnlijke lippen. Door de 
zonbeschermingsfactor 20 
worden de lippen het hele jaar 
door tegen de zon beschermd.

LAVERA SELF TANNING LOTION 
Voor een natuurlijke, hydraterende en 
langdurige teint door lavera’s unieke 

formule met biologische zonnebloemolie en 
biologische macadamia-olie. Het product 

bevat een zorgvuldig uitgebalanceerde, 
natuurlijke samenstelling van sachariden. 

Voor een licht gebruinde huid.Let op! 
Zelfbruiners beschermen niet tegen de zon. 

CALENDEEL
Verzorgt, verzacht en verfrist 

een rode en gevoelige huid. Het 
ondersteunt het herstellend 

vermogen van de huid.

DE ZOMER 
HEERLIJK ONTSPANNEN?

Wij g e g vo 
 ma l o tuj ij!
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Inge weet raad

 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

Een afgebroken tand, een scheur of een breuk in uw kunstgebit; 
het kan de beste overkomen. Gelukkig heeft Tandprothetische 
praktijk I.A. van der Gaag de kennis en ervaring in huis om 
reparaties aan uw kunstgebit snel en vakkundig te verrichten. 

Inge weet raad
Stel reparaties aan uw 
kunstgebit niet uit en 
maak vandaag nog 
een afspraak om langs 
te komen in mijn 
praktijk aan de Alard 
Duhamelstraat in 
Breda. Ik begrijp dat 
het voor u niet prettig 

is om zonder tanden rond te moeten 
lopen, daarom streef ik er altijd naar 
om reparaties zo snel mogelijk uit te 
voeren. Vaak kan de reparatie nog 
dezelfde dag worden uitgevoerd en zit 
u ’s middags alweer met een stralend 
gebit aan de koffi e. 

Mocht er onverhoopt iets met uw 
kunstgebit gebeuren, neemt u dan 
telefonisch contact met mij op 
voor een afspraak. Ga vooral niet 
zelf proberen om uw kunstgebit te 
maken. Uit de praktijk blijkt dat dan 
de problemen uiteindelijk alleen maar 
groter worden. Laat de reparatie over 
aan een echte vakspecialist! 

En de kosten? Een deel van de 
kosten wordt in de meeste gevallen 
vergoed door de zorgverzekeraar. De 
vergoeding kan oplopen tot wel 75%!

Bent u benieuwd naar wat 
Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag voor u kan 
betekenen? Maak dan snel een 
afspraak. U kunt voor de deur 
parkeren. 

Voor meer poetsadvies kunt u contact 
opnemen met Inge 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.

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

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

Zijn je voeten al klaar voor de zomer?

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

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

Ram 21-03/20-04
Aangezien Ram proactief is, zullen 
velen van hen nu al nadenken over 
wat de herfst zal brengen. 

Stier 21-04/20-05
Wees niet bang om te tonen wie je 
echt bent, de mensen om je heen 
zullen het op prijs stellen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zult vasthoudend zijn en je doelen 
op elke mogelijke wijze willen 
bereiken.

Kreeft 21-06/22-07
Als je overweegt om een nieuw huis 
te kopen, dan is dit het moment.

Leeuw 23-07/22-08
Volg je instinct wanneer je een 
moeilijke beslissing moet nemen 
en het geluk zal aan jouw zijde staan.
 
Maagd 23-08/22-09
Oude fouten komen terug aan de 
oppervlakte en je zult gerechtigheid 
willen.

Weegschaal 23-09/22-10
Weegschalen zullen terughoudend en 
twijfelend zijn in augustus.

Schorpioen 23-10/22-11
Impulsief gedrag heeft zijn voordelen, 
maar laat jouw vermogen om ook de 
nadelen te zien niet vertroebelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Je kunt niet stoppen met denken aan 
vrijheid en reizen. Maar je zult zeker 
genieten van dagtrips in eigen land.

Steenbok 22-12/20-01
Wat waren je talenten als kind? 
Augustus zal je aanmoedigen om 
terug te keren naar deze activiteiten. 

Waterman 21-01/19-02
Augustus geeft je de nodige 
gemoedsrust. 

Vissen 20-02/20-03
Augustus zal de maand van de liefde 
zijn voor Vissen en ze zullen sterk de 
invloed van Venus voelen.

HOROSCOOP

Volop genieten in augustus  

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

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

Jarenlang maakten de wisseldiensten die ze op 
Schiphol draait een relatie praktisch onmogelijk. 
Maar wat Saira Khadje betreft mag daar nu 
weleens verandering in komen. “Binnenkort krijg 
ik wat meer vrije tijd. Tijd die ik heel 
graag met mijn vrienden door wil 
brengen, maar óók met een nieuwe 
partner!”

“Ik kom op Schiphol de hele wereld 
tegen”, lacht Saira. “Maar helaas niet 
de juiste man…” En met die ‘juiste 
man’ heeft ze het over iemand die charmant en 
integer is, spontaan en gezellig, goed gekleed en 
betrouwbaar. “Ik zoek iemand die behalve mijn 
partner ook echt mijn beste maatje is… Met wie 
ik kan lachen en praten, strandwandelingen kan 
maken, een wijntje kan drinken en kan genieten 
van het leven. Op wie ik trots kan zijn en met 
wie ik samen mooie momenten kan beleven.”

Saira zoekt

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Dat die partner er nog niet is, moet haast 
wel aan die wisseldiensten liggen, want 
pratend met Saira ontdek je meteen dat zij 
ontzettend veel te bieden heeft. Super 

spontaan, goedlachs, gezellig en 
een gemakkelijke prater. En 
zoals op de foto te zien, is ze nog 
een prachtvrouw ook. “Ik krijg 
vaak te horen dat ik er veel 
jonger uitzie dan ik daadwerkelijk 
ben en zo voel ik me eigenlijk 
ook. Qua leeftijd moet een 

nieuwe partner daar dus wel enigszins op 
aansluiten. En als hij dan ook nog eens in 
de  buurt van Hilversum woont – waar ik 
binnenkort naar toe hoop te verhuizen – dan 
is dat nog een extra pluspunt. Nu is het mijn 
tijd om te gaan genieten en te gaan leven en 
dat doe ik het liefst met een leuke man 
naast mij!”

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

Vrijgezellen. In augustus hebben we speciale aandacht voor: Saira Khadje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

LEEFTIJD 
54 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
163 CM
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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, gelegen aan 

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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BRUIST/RECEPT

Het is weer tijd voor de barbecue en wat is er lekkerder dan een groot stuk vlees? 
Een mooi stuk ribeye bereiden is veel makkelijker dan veel mensen denken. 

Je kunt het serveren met bijvoorbeeld gepofte aardappels en asperges en voor 
wat extra smaak kun je ook deze zelfgemaakte kruidenboter proberen.

Heerlijk malse steak 
van de barbecue

BEREIDING RIBEYE
Laat het vlees op kamertemperatuur komen door het een uurtje op het 
aanrecht te laten staan. Verhit de barbecue tot een temperatuur van 250 °C.

Smeer een beetje olijfolie op het vlees en leg het met de geoliede kant, 
diagonaal op de grill. Als het vlees aan de zijkant begint uit te drogen en 
loslaat van de grill kun je het een kwartslag draaien (dus niet omdraaien). 
Wanneer de steak dof wordt aan de bovenkant draai je hem om. Laat de 
steak in totaal 3 tot 5 minuten grillen en minimaal 5 tot 10 minuten rusten. 
Houd daarbij een kerntemperatuur van 47 °C in de gaten.

BEREIDING KRUIDENBOTER
Klop de boter los met een mixer. Draai in een keukenblender de geplukte 
peterselie, tijm, basilicum en knofl ook fi jn. Voeg hier de boter aan toe. Roer 
alles door elkaar en breng het op smaak met de citroenschil, peper en zout. 
Pak een stuk aluminiumfolie en leg daarop een stuk plasticfolie. Schep de 
kruidenboter in het midden op de folie en vouw er een rol van. Leg deze in 
de koeling om op te stijven. Snijd plakjes van de rol en laat die smelten op 
je gegrilde steak. Smakelijk eten!

INGREDIËNTEN
4 stuks ribeye steaks

olijfolie

250 gram roomboter
5 takjes peterselie

tijm
5 takjes verse basilicum

1 teen knofl ook
geraspte citroenschil 

peper en zout

4 PERSONEN - 20 MINUTEN
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PUZZELPAGINA

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

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 zomer.
De oplossing van vorige maand was strand.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-8-1.

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

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

 1  7  4  5  6  3  3  8
4  1  5  3  7   7  4  6 

   1   7  8  5  

  

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

protectie
huid
zon
bruin 

zonnebrand 
kleur 
hawaii 
creme

Maak kans op een

Zon zonder zorgen 
en laat je huid mooi 
bruinen! Ontdek de 
zonnebrandcrèmes en 
oliën van Hawaiian 
Tropic voor echte 
liefhebbers van 
zonnebaden.

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

Hawaiian Tropic 
Satin Protection SPF 50 & 

Silk Hydration

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