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Yoga: nuttig

voor iedereen
Sjors van
der Panne:

‘Waarom zijn we
zo hard?’

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

BIJ
Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid
erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht en tijd
voor de klant, luisteren naar de problematiek van de klant en
continuïteit van de audiciens zijn van groot belang gebleken.

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige audiciens
in West-Brabant. We kunnen daardoor een keuze maken uit
alle hoortoestelmerken, die leverbaar zijn in Nederland.
Kooijman Hoortoestellen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen eigen bijdrage
voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden.
Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over
vertellen. 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.

KOM LANGS
WE HELPEN JE
GRAAG AAN EEN
GOED GEHOOR

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

2 OPLOSSING
- Kosten
- Vergoeding

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

4 NATRAJECT
- Onderhoud
- Nacontrole

| www.kooijmanhoortoestellen.nl
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Heerlijk, die zomer! Door de zon heeft iedereen weer meer energie en
een gelukkiger gevoel gekregen. Wij ook en dat gevoel houden we graag
zo lang mogelijk vast. Het beoefenen van yoga blijkt daar een perfecte
‘tool’ voor te zijn. En zeg nou niet meteen ‘yoga is niets voor mij’. Dat
kun je immers pas met zekerheid zeggen als je het echt zelf hebt
geprobeerd. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist geven we je
daarom wat tips met betrekking tot yoga.

Like ons op Facebook.com/bredabruist
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Bruisende lezer,

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

Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen manier om energie op te
doen, maar ook om energie kwijt te kunnen. Iets waar ook zanger
Sjors van der Panne zo zijn eigen methodes voor heeft, zoals
verderop valt te lezen.

OOSTERHOUT

NSENBEEK

VOORWOORD/SEPTEMBER

Hetzelfde geldt natuurlijk voor al onze bruisende ondernemers.
Ook zij hebben hiervoor allemaal zo hun eigen manieren ontwikkeld.
Gemene deler is echter dat zij stuk voor stuk al hun energie in hun
werk steken. We zijn er dan ook trots op dat we deze maand
wederom heel wat van hun verhalen mogen delen.
Veel leesplezier,

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

BRUIST/BODY&MIND

Yoga... waar moet ik
beginnen?

CREËER
ONTSPANNING
EN RUST IN
JOUW DRUKKE
LEVEN

Door de ontspannende vakantiedagen in de zomer hebben we meer energie en een
gelukkiger gevoel gekregen. Dat gevoel willen we graag zo lang mogelijk vasthouden. Ook
na de zomer als het drukke dagelijkse leven weer begint. Maak eens tijd vrij om te kijken
of yoga iets voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is.
Yoga doet zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een
aantal houdingen gaat doen die je nog nooit gedaan
hebt. Probeer zonder verwachtingen de yogales
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen.
Eén proeﬂes is vaak te weinig om goed te kunnen
bepalen of je het wat vindt of niet. Ons advies: geef
jezelf drie maanden de tijd om de positieve voordelen
van yoga te ervaren.

Welke vorm is geschikt voor mij als beginner?

C D

E

F

G

J

K

L M N

Q

R

S

X

Y

Z

T

Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel
is belangrijk in je keuze voor een speciﬁeke
yogavorm. Wil je vooral een sterker en soepeler
lichaam, meer rust in je hoofd of werken aan een
goede houding? Er zijn namelijk vormen waarbij de
nadruk ligt op fysieke inspanning, maar ook op
spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning.
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste
yogavorm, is de leraar waar je les van krijgt. Het is

U

belangrijk dat deze persoon een voor jou prettige
stem heeft en jou op een ﬁjne manier kan begeleiden.
Als je deze klik niet hebt, zegt dat niets over de
professionaliteit van de leraar, maar past hij of zij
blijkbaar niet bij jou. Het is daarom aan te raden om
een proeﬂes bij verschillende scholen te volgen. Zo
ben je lekker breed georiënteerd en kun je de juiste
keuze maken voor wat jij prettig vindt. Ook als je al
wat ervaring hebt, kan het soms ﬁjn zijn om af en toe
ergens anders een yogales te volgen.

Wat heb ik nodig?
Naast gemakkelijk zittende kleding is het meestal
ook ﬁjn om een ﬂesje water bij je te hebben. Verder
zijn in de meeste yogastudio’s alle benodigdheden
aanwezig. Soms moet je een matje huren, bij andere
studio’s zijn ze gratis te gebruiken.
Yoga leert je bewuster met je lijf en je hoofd om te
gaan. Dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag beginnen met yoga? Op www.nederlandbruist.nl
vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Welkom bij
Salon la Beauté

Oase van rust
Mijn lijfspreuk in de salon luid: “Laat jezelf
verwennen, neem een stap opzij uit het dagelijks
leven en vind je oase van rust.” Het effect van
een schoonheidsbehandeling of massage beperkt
zich niet alleen tot de huidgezondheid. Het
verbetert de mentale gezondheid, vermindert
angst en stress, zorgt voor de ontspanning van
de spieren en verhoogt het immuunsysteem. Dat
is ook de reden, dat ik genoeg tijd neem voor elke
klant die bij mij in de salon komt.

Huidverzorging, pedicure, manicure, harsbehandelingen, massages en
(bruids)make-up. Een breed scala aan behandelingen geeft Joyce in
haar schoonheidssalon aan huis. Al jaren werkt ze met passie en biedt
ze haar klanten ontspanning en rust.

IK BIED
BASISBEHANDELINGEN
EN SPECIALISTISCHE
BEHANDELINGEN

behandelingen zoals microneedling en
acid peels, deze werken dieper in de huid
waardoor je verschillende huidproblemen
als lijntjes en rimpels, pigmentatie, acne en
rosacea beter kan behandelen. Voor deze
behandelingen werk ik met twee mooie
merken: DermaPrime en Purlés, die zoveel
mogelijk op natuurlijke basis zijn.

Optimaal genieten in de toekomst

Specialisaties en ontwikkeling

Ook in de toekomst zal ik mijzelf blijven
ontwikkelen, zodat ik elke klant optimaal
kan helpen en kan laten ontspannen.

Uiteraard richt ik me naast de ontspanning
en basisbehandelingen, ook op specialisaties
en blijf ik mezelf ontwikkelen. Zo heb ik dit
voorjaar weer verschillende trainingen gevolgd
voor de specialistische behandelingen. Dat zijn

Ben jij ook zo toe aan een heerlijk
moment voor jezelf? Maak dan snel
een afspraak bij Salon la Beauté en
laat jezelf verwennen!

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

LEZERSACTIE*

Deze Face Up is een innovatieve foundationspray
die je aanbrengt met een make-upkwast. Een
echte gamechanger! Het product blendt samen
met de huid en creëert een prachtige en egale
glowy teint. Het legt als het ware een ﬁlter over
het gezicht. Het vermindert de zichtbaarheid van
onvolkomenheden en bevordert een heldere en
uniforme look. Face Up is verkrijgbaar in light,
medium en dark. www.thatso.nl TAG #FACE UP

Geniet beschermd én bewust van de zon met deze
zonbeschermingsproducten. De MINERAL SPF 30 en
SUNSTICK bieden optimale bescherming tegen UVA- en
UVB-stralen, gaan huidveroudering en huidschade door
zon tegen, voelen niet plakkerig aan en laten geen witte
waas achter. De AFTERSUN biedt direct verlichting na
blootstelling aan de zon. www.ik-skinperfection.nl
TAG #MINERAL

Maak kans op een MINERAL SUN BOX
met 100% natuurlijke zonproducten.

WIN een innovatieve
foundationspray van That'so

win
BRUIST
Heerlijke
s
l
Dea
Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en proﬁteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.
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KOEK IN DE BUS

Een gevulde koek zoals hij moet zijn,
eenvoudig thuisbezorgd met een
brievenbuspakket. Ze zijn vers en
worden met de hand gemaakt
door bakker Edwin Klaasen.
Tof als cadeau of als een
lekker verwenmoment voor jezelf
dankzij het wekelijkse abonnement.
www.degevuldekoek.nl
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Doe
mee en
win LEZERSACTIE*

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE*
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-

Maak kans op één van
deze journals van Roxanne van Olst.
Een uniek kookboek
en bullet-journal in
één voor iedereen
die een gezond,
energiek en
zoveel mogelijk
klachtenvrij
leven wil leiden.
Ook met vega,
vegan, lactoseen glutenvrije
recepten.
www.gezondmetrox.nl TAG #HEALTHY

COMFORTFOOD

Voortaan kun je genieten van plantaardige
en bourgondische gerechten van EAT.PEASY
zonder daarvoor ook maar een minuut in
de keuken te hoeven staan. EAT.PEASY
maakt honderd procent plantaardige
gerechten, eenvoudig bij jou thuis
geleverd. Dát is pas comfortfood!
www.eatpeasy.nl

nazomer!

Pimp je interieur met deze
vaas Dalyan - keramiek koraal.
30 cm hoog, diameter 15 cm.
Aangeboden door Liv'in Room 121
in Antwerpen.
A B
www.livinroom121.be

TAG #LIV'IN ROOM
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*LEZERSACTIES

LEZERSACTIE* Maak kans op het boek

van Michael Pilarczyk: Je Bent Zoals Je Denkt.
'Je bent toch niet je gedachten?'. Maar wie of wat ben je dan wel?
is dan mogelijk de volgende vraag. Mijn overtuiging is dat jij en ik
het resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. In Je
Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van je gedachten
en hoe je door middel van die gedachten je dagelijks leven
vormgeeft. https://bit.ly/je-bent-zoals-je-denkt TAG #MICHAEL
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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.

DITJES/DATJES

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

Yoga verbindt lichaam en geest

door middel van de ademhaling.

Het juiste moment om te

Voor elke
ruimte een
kast op maat

Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl
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ontspannen is wanneer je er geen tijd voor hebt.
Wist je dat wij in één week net zoveel
prikkels te verwerken krijgen als onze
voorouders in hun hele leven?
We hebben gemiddeld 85.000
gedachten per dag, waarvan 80%
terugkerend is. Best vermoeiend...
Wereldwijd zijn er 300 miljoen
mensen die yoga beoefenen.
Doe je yogaoefeningen
buiten in de natuur. Je ontspant
nog meer als je vogels hoort ﬂuiten
E F G
of een beekje hoort stromen.
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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

BC Bouw neemt
zorgen uit handen
Corné Valentijn was al vele jaren werkzaam in de bouwsector toen hij
in 2007 samen met zijn vrouw Bianca een eigen bouwonderneming
startte. Inmiddels hebben zij een team van twaalf jonge, gedreven
vakmensen om zich heen verzameld.

Benieuwd naar
onze producten?
Maak vrijblijvend
een afspraak.

“Daarnaast hebben we een ﬂexibele schil, een groep vaste,
betrouwbare partners waar we een beroep op kunnen doen
voor speciﬁeke projecten”, vertelt Bianca. “Samen streven
we naar een optimaal resultaat. Met onze persoonlijke
begeleiding proberen we het verschil te maken. Klanten
hebben altijd één aanspreekpunt waar ze bij terecht
kunnen, dat wordt erg gewaardeerd.”

Nieuwbouw

Verbouwing

BC Bouw werkt hoofdzakelijk voor particulieren,
maar voert ook projecten uit voor o.a. woningbouwcorporaties en verenigingen van eigenaren.
“Als bouwteam realiseren we complete nieuwbouwwoningen, eventueel in samenwerking met
een architect. Daarbij nemen we alles uit handen. Maar we plaatsen
bijvoorbeeld ook aanbouwen, dakopbouwen, dakkapellen en dakramen,
en verbouwen badkamers en keukens. Renovatie en onderhoud
behoren eveneens tot de mogelijkheden.”

VLOEREN





ZONWERING

GORDIJNEN

BC Bouw beschikt over het BouwGarant-keurmerk, dat geeft vertrouwen. “Sowieso
maken we van tevoren duidelijke afspraken, zodat klanten precies weten waar ze
aan toe zijn. Als iets niet haalbaar is, zeggen we dat gewoon. En vervolgens denken
we graag mee in alternatieven.”

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

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

Kerkeheidestraat 10, Sprundel | 0165-383533 | info@bcbouw.nl | www.bcbouw.nl
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BC Bouw B.V. is een
jong en dynamische
bouwonderneming,
welke werkzaam
is in de burger- en
utiliteitsbouw. Wij
werken momenteel
met een team
gemotiveerde
vakmensen, welke
gespecialiseerd zijn
in het realiseren
van aanbouwen,
woningaanpassingen,
onderhoud- en
renovatiewerken. Maar
ook nieuwbouwprojecten
realiseren en begeleiden
we van ontwikkeling tot
oplevering.

Betrouwbaar,
open en eerlijk
Bovendien maken
we vooraf duidelijke
afspraken, zodat u
tijdens het hele traject
precies weet wat u te
wachten staat.

STORE 317

We luisteren, denken met je mee en zetten jouw woorden om in bloemen.
Altijd vers. Altijd geschikt met liefde, creativiteit en vakmanschap.
Je kunt je boeket via ons ook laten bezorgen. In Nederland. En daarbuiten.
Met Fleurop.

Wereldse huisgemaakte producten
Zwitserse specialiteiten
Heerlĳk eten & drinken in een nieuw jasje

DE MOOISTE
BOS
haal je bij on
s.
Kom langs!

Wij bezorgen een goed gevoel

WIJ HOPEN
U SNEL TE
MOGEN
ONTVANGEN
!

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

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

D

FILMPJE KIJKEN
TILL DEATH

AGJE UIT

Om je vingers bij

af te likken...

VONDELPARK
A B C D
OPENLUCHTTHEATER
H

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

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

TAPASSCHOTELS

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055 | 06-24940388
info@geertkip.nl
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Al bijna een halve eeuw kunnen
jong en oud, Amsterdammers en
wereldburgers en alles
daartussenin in het Vondelpark
Openluchttheater genieten van een
breed palet aan optredens en
voorstellingen binnen de muziek,
jeugdtheater, dans en comedy.
Ook deze zomer staat er tot en met
26 september weer een interessant
programma in het stadspark met
optredens van onder andere Freek
de Jonge, Zuco 103 en Wibi
Soerjadi. Weliswaar met beperkte
capaciteit en volgens de laatste
richtlijnen van de overheid. Anders
dan je gewend bent, kun je dit jaar
niet op de bonnefooi binnenlopen.
Je moet vooraf online reserveren en
een kleine bijdrage per stoel
afrekenen. Meer info op
www.openluchttheater.nl.

BINNEN/BUITEN

In Till Death wordt Emma verrast door haar
man Mark voor het stalen jubileum van
hun
In een afgelegen
G
F huwelijk.
vakantiehuis aan een meer lijkt Mark er
M aan
N te willen doen om hun slechte
alles
relatie
T Uweer nieuw leven in te blazen, maar
Emma is niet op haar gemak. De volgende
morgen wordt haar ergste nachtmerrie
waarheid. Mark is dood en Emma zit,
volledig geïsoleerd en in barre winterse
kou, aan hem vastgeketend. Ze blijkt het
doelwit te zijn van een ingenieus wraakplan
dat met de minuut meer sinister wordt.
TILL DEATH is vanaf 23 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN GEZOND MET ROX
Leid jij een druk bestaan en heb je weinig
energie? Willen de overtollige kilo’s maar niet
verdwijnen? Ervaar je lichamelijke klachten?
Roxanne van Olst, orthomoleculair voedingsdeskundige, leert jou in twaalf weken door
middel van zelfreﬂectie, informatie, lekkere
recepten en weekschema’s op een plezierige
manier een gezonde levensstijl vast te
houden. Een unieke journal voor iedereen
die een gezond, energiek en zoveel mogelijk
klachtenvrij leven wil leiden. Je brengt je
huidige levensstijl in beeld en gaat aan de
hand daarvan op een praktische en leuke
manier aan de slag met de recepten, tips en
het weekmenu. LET'S GO HEALTHY
van Roxanne van Olst is voor € 19,95
te koop via www.gezondmetrox.nl.
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Dol op Dieren!
De naam zegt eigenlijk al voldoende. Bij dierenwinkel Dol op Dieren in winkelcentrum
De Burcht in Breda zijn ze… dol op dieren! “En dat zijn we inmiddels alweer 25 jaar”,
vertelt eigenaren Carry en Sander ter Avest met recht trots. “En nog elke dag is het
geweldig om met al die dieren én hun baasjes te mogen werken.”
Familiebedrijf Dol op Dieren opende zijn deuren
in 1996 en is na twee verhuizingen in de loop
der jaren nu weer terug op de plek waar het
ooit allemaal begon. Sander: “In winkelcentrum
De Burcht. Alleen dan wel groter dan vroeger.
Destijds hadden we een pand en daar hebben
we tegenwoordig de ruimte van een tweede
pand bij getrokken om onze klanten nog beter
van dienst te kunnen zijn door ze een zeer ruim
assortiment te laten zien.”
Natuurlijke producten
En ruim mag je dat assortiment gerust noemen.
“Vorig jaar hebben we de bewuste keuze
gemaakt om geen dieren meer te verkopen,
maar we verkopen wel nog steeds alles wat je
maar nodig kunt hebben voor onder andere
honden, katten en knaagdieren. Van voer tot
speeltjes en van manden, riemen en dergelijke

benodigdheden tot snacks. Trots zijn we óók
op ons aanbod natuurlijke producten en op
bijzondere samenwerkingen zoals met onze
buurman, de slagerij. Zij roken speciaal voor ons
onder andere botten en oren, die wij dan weer
als natuurlijke snacks in onze winkel kunnen
verkopen.”
Kennis & ervaring
Bij Dol op Dieren staan ze voor kwaliteit, service
en vriendelijkheid, aldus Sander. “In die 25
jaar hebben we natuurlijk heel veel kennis
en ervaring opgedaan. Dit, aangevuld met
ons enthousiasme en onze eigen passie voor
dieren, zorgt ervoor dat we er alles aan doen
om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren
en tevreden weer naar huis te laten gaan. Want
daar doen we het immers voor, elke dag weer!”

Eigenaren: Carry en Sander ter Avest | De Burcht 10, Breda | 076-5602217

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
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.
de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

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

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!

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
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THEATER.NL

Sjors van der Panne:
‘We mogen wat liever
voor elkaar zijn’

‘WANNEER
IK EEN LIED
SCHRIJF, GAAT
HET OVER IETS
WAT MIJ ECHT
RAAKT’

Sjors van der Panne maakt muziek die uit het leven gegrepen is. Thema’s zoals liefde,
geluk, boosheid en troost klinken door in zijn teksten. “Het is een boek dat nooit uit
zal gaan, deze thema’s zijn het belangrijkste”, vertelt Sjors aan Theater.nl.
Eén thema spant de kroon: harmonie. “Dat is
iets waar ik heel erg naar verlang in het leven,
een bepaalde harmonie en een bepaalde vrijheid
voor iedereen”, aldus de zanger. In Dan maken
we het land, een van zijn nieuwste nummers,
komt deze boodschap duidelijk naar voren.
Sjors schreef het lied naar aanleiding van de
dood van een vriend die stierf aan de gevolgen
van antihomogeweld.

Waarom zo hard?

Fotograaf Bas Hermsen

“Wanneer ik een lied schrijf, gaat het over iets wat
mij echt raakt. Anders ben ik alleen maar een
tekst aan het verzinnen”, legt Sjors uit. “Dan
maken we het land gaat ook over dat we sámen
het land maken. Dat we wat liever voor elkaar
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Weer op de planken
Door op te treden kan Sjors zijn boodschap op
een persoonlijke manier overbrengen. Hij staat
dan ook te springen om dit najaar weer te mogen
toeren. “Tijdens het optreden voel ik mij als een
vis in het water. Ik kan daar mijn gevoel, energie
en creativiteit in kwijt. Ik hoef maar een klein
knopje om te zetten als ik het podium opstap,
want ik ben dan nog steeds mezelf.”
De toekomst ziet Sjors zonnig in. “Het ziet er
goed uit. We gaan alles rustig weer opbouwen
en ik ga er volop van genieten.”
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mogen zijn. We hebben het in ons, waarom zijn
we zo hard? Dat is wat mij bezighoudt.”

T

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

BRUISENDE/ZAKEN

Uniek, tastbaar en betekenisvol
Een levensecht 3D-kunstwerk van je handen, een paar babyvoetjes of bijvoorbeeld een
zwangere buik. “Een zeer tastbaar, uniek en betekenisvol geschenk voor jezelf of voor
iemand anders”, aldus Francine Lamers, eigenaresse van Atelier Making Memories.
“Zowel als het om verdrietige als om vrolijke aangelegenheden gaat.”
Creatief als ze al haar hele leven is, was het
werken met gips en het maken van afdrukken
Francine allesbehalve vreemd. “Toen ik
op het punt kwam dat ik mijn creatieve en
kunstzinnige kant meer tot uiting wilde laten
komen, besloot ik mij dan ook verder te gaan
verdiepen in bodycasting, oftewel het maken
van een 3D-kunstwerk op ware grootte.”
Haar eerste project was een gieting van haar
eigen hand samen met de poot van haar
hond. “En het resultaat was zo levensecht
en indrukwekkend, dat ik mij realiseerde hoe
graag ik zoiets had willen hebben van mijn
overleden vader, met wie ik een zeer hechte
band had. Van daaruit is het balletje verder
gaan rollen. Want hoe mooi is het dat ik
iemand anders wel zo’n bijzonder aandenken
kan geven aan een dierbare…”

worden. “De mogelijkheden met bodycasting zijn
namelijk zeer uitgebreid. Van een 3D-kunstwerk
van een zwangere buik tot het pootje van je kat en
van handen die elkaar vasthouden tot het in een
kunstwerk vastleggen van je sixpack waar je zolang
voor hebt getraind, het kan allemaal en er is nog veel
meer mogelijk. Voor elk moment is wel een uniek
bodycasting kunstwerk te maken en dat doe ik dan
ook met ontzettend veel passie en plezier, elke keer
weer.”
Benieuwd naar de mogelijkheden van bodycasting
of wil jij deze techniek ook zelf aanleren tijdens
een cursus? Neem dan eens een kijkje op www.
ateliermakingmemories.nl of neem meteen contact
op met Francine.

Mogelijkheden
Francine benadrukt dat het weliswaar een
heel dierbaar aandenken kan zijn voor de
verdrietige momenten in het leven, maar
zeker ook voor wanneer er iets gevierd mag

Eigenaar: Francine Lamers | Meester Bierensweg 55, Prinsenbeek | 06-54357135 | www.ateliermakingmemories.nl
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Disfruta nuestras

tapas

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

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

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

veilige bedrijfsvloeren

Xenz is verkrijgbaar bij:

INDUSTRIAL

Écht Spaans
Geniet bij Tapasbar
Hacienda van
authentieke Spaanse
gerechtjes. Maar ook
onze bieren, wijnen en
zelfs de inrichting zijn
op en top Spaans.
Gewoon een heerlijk
avondje uit in een
ontspannen setting,
of het nu gaat om een
gezellig etentje of
wellicht een verjaardag
of bedrijfsborrel.

veilige bedrijfsvloeren

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

www.goodﬂooring.nl

(Oftewel: geniet van onze tapas!)

Baronielaan 320 Breda
076-5320184
www.tapasbarhacienda.nl

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

GRATIS

PARKEREN

PA

D EU R

EUR • G R ATIS

Geen verwijzing nodig
Geen lange wachttijden
Uitgebreide collectie

Kiest u voor lenzen, dan wilt u wel zeker weten dat deze
perfect bij uw ogen passen. Om dit te controleren kunt u bij
Bielars Optiek en Optometrie terecht voor een oogmeting door
een gecertiﬁceerde contactlensspecialist. Zo krijgt u de lenzen
die perfect bij uw ogen passen.

www.bielars.com

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blik
DE BESTE CONTACTLENZEN VINDT U BIJ ONS!
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Gediplomeerde optometristen

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

ED

PA

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

ED

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

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

Meubelstoffering
en meer

Gun je meubels
een tweede leven

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

Na haar opleiding industrieel ontwerpen ging Josette van den Hoek aan de slag als
productontwikkelaar en later als kwaliteitsmanager in de verlichtingsindustrie. Als
gevolg van een reorganisatie raakte ze eind 2016 haar baan kwijt. Op dat moment
besloot Josette een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Onder de
naam New Støff maakte ze werk van haar grote passie: meubels stofferen.
“Van jongs af aan was ik al aan het knutselen.
Begin jaren ’90 kwam ik in aanraking met een
meubelstoffeerder toen ik dertien stoelen had
gekocht die ik zelf van een nieuw stofje wilde
voorzien. Van hem heb ik het vak geleerd, waarna
ik de vakopleiding klassiek meubelstofferen heb
gevolgd. Wat mijn kracht is? Ik ben heel netjes en
precies. Het geduld dat nodig is voor dit werk, heb
ik niet van nature, dat heb ik moeten leren”, lacht
Josette.

‘IK VIND HET HEERLIJK OM
MET MIJN HANDEN TE WERKEN’

Meubels stofferen en meer
Van banken en stoelen tot poefjes en kussens:
Josette kan ze allemaal een nieuwe look geven.
“Vaak gaat het om kwalitatief goede en dierbare
(design) meubelstukken. Er komen ook mensen
die iets anders willen dan de eenheidsworst die in

meubelwinkels te vinden is. Ik werk in opdracht,
maar ik knap ook zelf meubels op. Die verkoop
ik via mijn website. Daarnaast maak ik tassen,
placemats en pannenlappen van leer, die vinden
veel mensen helemaal geweldig.”
Pas verhuisd
Josette is aangesloten bij een groep van zestig
vrouwelijke meubelstoffeerders, verspreid over
heel Nederland. “We komen twee keer per jaar bij
elkaar om o.a. trainingen te volgen. Het is ﬁjn om
ook een beroep op elkaar te kunnen doen als je er
zelf even niet uitkomt.” Voorheen was het atelier
van New Støff gevestigd in een verzamelgebouw
voor kunstenaars. “Afgelopen maart ben ik verhuisd naar een nieuwe locatie. Het is een mooie
grote ruimte, dus ik ben er heel blij mee!”

Mathenessestraat 75, Breda | 06-23572966 | newstoff@kpnmail.nl | www.newstoff.nl
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2 & 3 OKTOBER, GROTE KERK BREDA
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600 + KUNSTWERKEN TE ZIEN EN TE KOOP

LOOKING/GOOD

Kleur kan je stemming
beïnvloeden
Chromotherapie, oftewel kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen.
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest.
Elke kleur heeft een speciﬁeke werking. Dit merk je ook
wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

Geel maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij

Speciale aanbieding Breda Bruist:

hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen, omdat
het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. Het heeft ook
een positief effect op de huid!
Rood werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt bij
spierspanning, infecties, stress en wondjes.
Groene kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid
doordat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve effect op
de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt bij
bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
Paars/violet heeft een positief effect op het afweersysteem,
het lymfesysteem en de milt. Het wordt ingezet bij mensen
met een eetprobleem om de eetlust te remmen.
Blauw wordt ingezet bij chronische aandoeningen, zoals
jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en brengt je
stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook heeft het een
positief effect bij slaapproblemen en angst.

Ticket, inclusief catalogus, met 50% korting
voor maar € 3,50!
Bestel uw tickets via
www.brabantartfair.nl/bezoeken
en gebruik kortingscode BB21 om te profiteren
van 50% korting.

WWW.BRABANTARTFAIR.NL

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen ontworpen
met allerlei kleurenﬁlters, waardoor jij de wereld bijvoorbeeld
door een roze bril ziet. Dit kan je stemming (positief)
beïnvloeden!
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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.

Stalen portaal volledig
op maat gemaakt
voor de klant, klant

tevreden wij
tevreden.

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

Damien Rietvink
Eigenaar

BLOG/FAJAHLOURENS

OOK ZO’N LAST VAN STRESS?
CAR DETAILINGS SUPPLIES

HET ADRES VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN:

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

Wat een rare tijd: testen om uit te gaan, testen om op vakantie te gaan.
Ik snap wel dat het gros denkt ‘ik blijf lekker thuis dit jaar’. Als ik om me heen
kijk, maak ik me best een beetje zorgen. Ik maak mij zorgen om de
stress die veel mensen hebben door deze situatie, helemaal
omdat stress een van de grootste ziekteverwekkers is.
Stress is nog steeds doodsoorzaak nummer één en daarom wil ik in
deze blog even wat aandacht besteden aan een simpele oefening om
te ontstressen als dit nodig is. Het is een ademhalingsoefening die je
kan helpen op het moment dat het je allemaal even te veel wordt.
Je gaat zitten op een rustige plek. Het is goed om je voeten op de
grond te zetten. Je laat je handen plat op je knieën rusten en sluit je
ogen. Zit rechtop, schouders naar beneden en sluit je ogen.
Dan adem je drie tellen in via je neus, houd een tel je adem vast en
adem dan zes tellen uit via een SSSSSS. Dit herhaal je minimaal drie
minuten, maar hoe langer hoe beter. Je zal zien dat je lichaam en
geest meteen kalmeren en dat er ruimte komt in je hoofd als deze
helemaal vol zit. Het is zeker in deze gekke tijd belangrijk dat je blijft
focussen op positiviteit en dat je dicht bij jezelf en je eigen intuïtie blijft.
Doe alleen wat goed voelt en geniet van alles wat je hebt.

Liefs, Fajah Lourens

WWW.JSCARCARE.NL | 06-20310805
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MET DE KORTINGSCODE MKBMprotein KRIJG JE 10% KORTING OP
DE PROTEÏNEPRODUCTEN IN DE MKBMSHOP.
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Maak kennis
met onze (duo)
rolgordijnen
collectie

(DUO)ROLGORDIJNEN

20%

KORTING

John & Nicolette
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.

Dina Raamdecoratie

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.

Voor het complete plaatje!

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
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BRUIST/LIFESTYLE

REGELMATIG EEN
SAUNA BEZOEKEN
VERMINDERT DE KANS
OP EEN VERKOUDHEID
MET MAAR LIEFST
DERTIG PROCENT

Helemaal zen na een
dagje sauna
Ben je gestrest of vermoeid? Dan gaat er niets boven een bezoekje aan de sauna. Kom
heerlijk tot rust en voel je na aﬂoop als herboren. Heb je wat ruimer de tijd, combineer dit
saunabezoekje dan met een relaxed wellnesdagje, een heerlijke massage of een
beautybehandeling. Je zult compleet zen de deur weer uitgaan.
De minimale tijd die je in een sauna door moet
brengen om er proﬁjt van te hebben, is zes minuten.
Dit is de tijd die je lichaam nodig heeft om alle poriën
goed te laten openen zodat de zweetklieren hun
werk kunnen doen. De maximaal aanbevolen tijd is
vijftien minuten.

hier dus gewoon eens naar. Voor dames die het niet
erg vinden om naakt rond te lopen, maar hier liever
geen heren bij in de buurt hebben, bieden sommige
sauna’s bovendien aparte damesdagen.

Feel good
Door de warme temperatuur in een sauna wordt jouw
lichaam ﬂink opgewarmd. Hierdoor worden virussen
en bacteriën in het lichaam gedood en kom jij
helemaal gezuiverd terug. Omdat je ook veel vocht
verliest, is het belangrijk om na je rondje sauna
voldoende te drinken om dat vocht weer aan te
vullen. Drink vooral veel water en vermijd alcohol.

Benauwd
Vooral beginnende saunabezoekers hebben er nog
wel eens last van: een benauwd gevoel in de sauna.
Meteen de sauna uit, is dan niet nodig. Het beste
kun je dan rechtop gaan zitten op de onderste bank,
waar de temperatuur minder hoog is, en je benen
naar je lichaam toetrekken. Zo is de kans dat de
benauwdheid snel verdwijnt het grootst.

Wist je dat een bezoekje aan de sauna ook een
stimulerende werking heeft op de aanmaak van
het natuurlijke ‘feel good’ stofje endorﬁne? Niet zo
vreemd dus dat je je na een saunabezoek weer
helemaal goed voelt. En dat kunnen we af en toe
allemaal wel gebruiken.

Niet naakt
Wil je wel naar de sauna, maar voel je je er niet
prettig bij om naakt rond te lopen? De meeste sauna’s
hebben ook speciale badkledingdagen. Informeer

Ben je enthousiast geworden en wil je graag een dagje sauna boeken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je genoeg adressen bij jou in de regio die je naartoe kunt.
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‘WE HOUDEN WEL
VAN EEN UITDAGING’

KITCHENCONCEPTS
maakt keukendromen waar

Marco Verheijen zit al sinds 1989 in de keukens. Gedreven om op eigen benen
te staan en het op zijn geheel eigen manier te doen, opende hij in 2015 de
deuren van Kitchen Concepts in Breda. “Wij zijn geen keukenverkopers,
maar binnenhuisarchitecten die toevallig ook verstand hebben van keukens”,
aldus Marco.

MAAK NU EEN
AFSPRAAK
EN BESPREEK DE
MOGELIJKHEDEN!
076-2050196

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

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

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

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

Minervum 7030, Breda | 076-2050196 | info@KitchenConcepts.nl | www.kitchenconcepts.nl
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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 speciﬁeke
techniek te verbeteren; je wilt
perfectie bereiken. ProNails
helpt je verder in een van de
twaalf volledig uitgeruste
opleidingscentra.
WIL JE VAN JE PASSIE
JE BEROEP MAKEN?

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.

NEEM JE
TOEKOMST IN
HANDEN: WORD
NAGELSTYLISTE!

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

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als
nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon
openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen
moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

MASTER
workshop

ONE
workshop
Kom langs op
ons nieuwe adres
Markthof 11
Etten-Leur

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

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

GOEDKOPE
BOXSPRINGS

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

GRATIS LEVERING IN
NEDERLAND EN BELGIË

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

HOROSCOOP

September is een nieuwe start
Ram 21-03/20-04

Leeuw 23-07/22-08

Boogschutter 23-11/21-12

Ram houdt van veranderingen en ziet
september vaak als een nieuwe start.

De Leeuw is in staat om familie te
ondersteunen wanneer ze dit het
meest nodig hebben.

Je leiderschapsvaardigheden zullen
excelleren. Van een nieuw project op
je werk, zul jij het beste maken.

Je zult meer dan ooit proberen netjes
en systematisch te zijn tijdens het
werk.

Maagd 23-08/22-09

Steenbok 22-12/20-01

Met het begin van de nieuwe maand
komt het werk op de voorgrond.

September zal uitwijzen welke relaties
de moeite waard zijn en welke niet.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10

Waterman 21-01/19-02

Als je al een tijdje van iemand houdt,
is september een ideaal moment om
de eerste stap te zetten.

Weegschalen zullen zich erg goed
voelen in september. Je zult in vorm
zijn, dus begin met sporten.

In september zal je iedereen
overtuigen met je charme waardoor
kleine foutjes snel vergeten worden.

Kreeft 21-06/22-07

Schorpioen 23-10/22-11

Vissen 20-02/20-03

Kreeft is een goede luisteraar voor
anderen, maar ze mogen hun eigen
mentale gezondheid niet vergeten.

Single Schorpioenen zullen de
neiging hebben om te zoeken naar
ingewikkelde en complexe relaties.

Probeer naast alle verplichtingen
voor jezelf en je familie wat extra
vrije dagen te regelen.

Stier 21-04/20-05

Wil jij goed en veilig leren rijden? Dan moet je bij Kootstra Rijopleidingen zijn. Of je nu komt voor
je auto- of motorrijbewijs, je bromﬁets-, C1- of aanhangwagenrijbewijs, het enthousiaste team van
Kootstra doet er samen met jou alles aan om dat rijbewijs te halen.
Kwaliteit
Naast alle rijlessen biedt Kooistra Rijopleidingen ook
camper- en caravantrainingen. Daarnaast ben je er ook
voor een theoriecursus aan het juiste adres. “Waarom je
voor ons moet kiezen? Omdat wij staan voor kwaliteit, bij
alles wat wij doen!”

Nieuw bij Kootstra Rijopleidingen is dat sinds kort ook
de mogelijkheid wordt geboden om te lessen in een
elektrische auto. “Wij zijn een van de eersten in de regio
waar dit kan. Elektrisch rijden is de toekomst en daar
spelen wij maar al te graag op in.”

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

WE
LESSEN OOK
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN
AFSPRAAK!

De hele dag genieten!
Heeren van Breda

Dorpscafé in het centrum van Breda

Grote Markt 31, Breda | 06 30606322 |
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heerenvanbreda

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

UW ALLROUND SCHILDER
VOOR BINNEN & BUITEN

BEL VOOR MEER
INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE OF
FERTE

06 20 20 34 09

Haverdijk 4, Prinsenbeek | 076-886 46 72
www.chocolateriemelange.nl

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk en onderhoud van
uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot belang. Het weer is onder andere van
grote invloed op de kwaliteit van het schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient
uw huis een vakman. Wij werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op
de langere termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u ervan op aan dat hoge
kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken als vanzelfsprekend zijn.

BEZOEK OP
LOCATIE MET
VRIJBLIJVEND
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

BREDA | 06 20 20 34 09 | DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL
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BEHANG,
SPUITWERK,
VLIESWERK,
ONDERHOUD,
ET CETERA.

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.

d waait
bomen

n wind en regen.
bomen nog?

ort,
vend door

kunt kiezen

nt

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

www.hoorserviceschram.nl

Gehoorverlies?
Laat nu uw ge
hoor

GRATIS TESTE
N!
076-5649706

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.
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 is niet iets om u voor te schamen, er is
bijna altijd iets aan te doen. Uitstellen is begrijpelijk,
het is voor veel mensen moeilijk om te accepteren
dat hun gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw gehoor
in de tussentijd nog verder achteruit gaat, en dat is
zonde. Het kan ook gevaarlijke situaties opleveren.
Een hoortoestel vertraagt verdere achteruitgang van
uw gehoor, het stimuleert namelijk uw hersenen.
Dus waarom zou u nog langer wachten? Twijfelen
helpt niet, testen wel.
Bij Hoorservice Schram beloven we niets, maar
onderzoeken we alles. Kom langs, dan zoeken
we samen naar een oplossing waarmee u écht
geholpen bent!

Andre´ Schram

Wij helpen u graag
met de juiste keuze!
59

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)

In-het-oor hoortoestel
(IHO)

Completely-in-canal
hoortoestel (CIC)

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Vrijgezel Miranda
stelt zich voor

LENGTE
175 CM

LEEFTIJD
42 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag aandacht
besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In september hebben we speciale aandacht
voor: de 42-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat woonachtig in
Vlaardingen. Ze wil graag een maatje om haar leven compleet te maken.
Als alleenstaande moeder van een vierjarige
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als
receptioniste te hebben gewerkt,
heeft ze een carrièreswitch gemaakt. Miranda
Momenteel volgt zij een éénjarig werken- leertraject in de kinderopvang. “Een
nieuwe relatie is al langer een grote
wens. Ondanks alle drukte maak ik
daar graag tijd voor. Na eerder internet-dating te hebben geprobeerd, heb ik besloten om het nu eens over een andere boeg te
gooien, wie weet wat het oplevert.”
Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met
mijn kleine meisje. Verder beoefen ik aerobics en
yoga en ga ik af en toe op pad met vriendinnen,

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.
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bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een drankje
drinken of naar het strand. Op vakantie gaan is ook
helemaal mijn ding, we zijn net naar Brabant en
Tenerife geweest. Een avondje bankhangen
zoekt is echter ook prima.”
Wat voor man zoekt ze? “Een lieve, ondernemende, open man met wie je goed kunt
praten. Bij voorkeur niet rokend en met
kinderen. Een man die het ﬁjn vindt om
samen met de kinderen iets te ondernemen en
tegelijkertijd ook qualitytime voor ons als stel
belangrijk vindt. Ik ben heel gelukkig met mijn
leven, maar ik mis de warmte, geborgenheid en de
rust van een relatie. Een lief appje van de persoon
van wie je houdt, dat maakt wat mij betreft je dag
helemaal goed!” Ben je tussen de 36 en 46 jaar en
denk je dat jij het perfecte maatje bent voor Miranda?
Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden
naar mirandah1979@outlook.com.

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

Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf,
de juiste keuze als je gaat voor vakkundig
uitgevoerde bouwprojecten of klussen.
Radek Legal heeft Poolse vakmensen in dienst en werkt
honderd procent legaal. De medewerkers van Radek Legal
zijn breed inzetbaar.
Van strak stucwerk tot het verven van kozijnen, van het
betegelen van de badkamer of keuken; ze voeren deze en
vele andere opdrachtenfeilloos voor je uit.

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

ONZE WERKZAAMHEDEN
RENOVATIE
AANBOUW
OPBOUW

Zo blij met de
verandering, eindelijk!

BEL NU VOOR
EEN AFSPRAAK!
06 515 87 229

NIEUWBOUW

Namenstraat 51, Breda | 06-51587229 |

www.radeklegal.nl

Bouw- en aannemersbedrijf

De makelaar die anders is!
Bent u op zoek naar een makelaar in een snel pak met een dikke stropdas?
Die in een dure auto aan komt rijden? Een makelaar die veel tijd steekt in Twitter
en Facebook en die tijd dus niet aan u besteedt?

die weten van huizen, verkoop en styling!
Een goede indruk maken met je woning of bedrijfspand in binnen- en buitenland?
Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Hulp die interieur- en verkoopstyliste
Marion Boodie kan bieden.

Ga dan op zoek naar een andere makelaar, Van Langevelde Makelaardij is anders!
Geen snel pak, geen dure auto, geen uiterlijk vertoon. Geen Twitter,
geen Facebook, maar alle tijd voor u. Mijn doel is om uw woning zo
goed mogelijk te verkopen of aan te kopen, niets meer en niets minder.
Daar besteed ik mijn tijd aan. Graag tot ziens, Pieter van Langevelde

Als interieurstyliste weet Marion perfect de wensen van haar klanten te
vertalen naar een passend interieur. Het start met een intakegesprek en dan
is het ontzettend belangrijk om te luisteren naar de
wensen van de klant. Het gaat immers om de ‘want,
need and must haves’ van de klant. Styled by Jom
realiseert interieurplannen, geeft advies op locatie en
biedt shoppen met styliste als aankoopbegeleiding.

HUIS

Vincent van Goghstraat 23, Breda
076-5658844 | info@vanlangevelde.nl
www.vanlangevelde.nl

Professionele ogen

TE KOOP?

Maak nu een afspraak

076 - 565 88 44

Ook een glasheldere omgeving?

Bij verkoopstyling laat Marion zich minder leiden
door de wensen van de klant, omdat je maar één
keer de eerste indruk kan maken. Ze zorgt ervoor dat
de sterke punten van een woning goed uitkomen. Een leegstaande woning
of modelwoning? Door een combinatie van kartonnen en echte meubels en
accessoires is de woning in korte tijd verkoopklaar. Mede doordat Marion ook
een aantal jaren werkzaam is geweest in de makelaardij weet zij een woning
juist te presenteren.

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

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

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

met u maken we de juiste keuze!

Kijk op
www.styledbyjom.nl
of bel 06-44029928
voor een vrijblijvend
gesprek of een
afspraak

Meer weten?
Neem dan eens een kijkje op
of bel voor een vrijblijvend gesprek.

M arion Boodie
STYLED BY JOM | Marion Boodie
06-44029928 | info@styledbyjom.nl
www.styledbyjom.nl

of www.styledbyjom.nl

De beste plek voor al je
creatieve uitspattingen!
We hebben een uitgebreid assortiment
naaimachines, lockmachines,
borduurmachines en coverstitch
machines.
Heb je al een goede machine?
Vergeet dan niet dat onderhoud
belangrijk is! Of heeft je machine
kuren? Wij hebben een eigen
technische dienst.

Nieuwe
collecties
Warme GARENS, prachtige STOFFEN
en toffe PATRONEN. Mooie kwaliteiten,
duurzaam, ecologisch en verantwoord.
Kom gauw kijken, voelen en inspiratie opdoen!

Daarnaast hebben we natuurlijk
veel fournituren, verschillende
soorten naai- en lockgaren en een
goede collectie naaipatronen (Burda,
Simplicity en La Maison Victor).
Ook voor breien en haken ben je
bij ons aan het juiste adres.
Er is een prachtige collectie wol van
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi
en Scheepjes, brei- en haaknaalden
en mooie patroonboeken.

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

Wij gaan weer naar
school!
De schooltassen zijn gepakt, kinderen stappen weer op hun ﬁets en de ﬁles worden
opvallend langer. De scholen zijn weer begonnen. Een drukte van jewelste op de
straten. Op school krijgen kinderen les in verkeersveiligheid, maar is dat wel genoeg?
Hoe zorgen we er nu voor dat alle kinderen echt veilig op school aankomen?
Veel mensen weten niet dat er dagelijks vijftig
slachtoffers vallen door verkeersongelukken,
waarvan er twee per dag omkomen. Totdat het in
hun eigen omgeving gebeurt. Gemakzucht sluipt
er snel in, bij ieder mens. ‘Even snel naar huis
vanaf mijn werk.’ ‘Nog net even door het oranje
licht.’ ‘Gisteren iets te veel gedronken, maar dat is
nu wel weer uit mijn lichaam.’ Fout!

Hoe veilig rijd jij zelf?

ZORG DAT
JE OPVALT
IN HET
VERKEER

Gemak dient de mens, zeggen ze weLeens. Maar
niet in het verkeer. Hoe veilig je auto ook is, het is
belangrijk dat je altijd blijft opletten. Ook al is het
nog zo rustig op straat. Je zult niet de eerste zijn
die de auto net te laat tot stilstand weet te brengen
bij een plotseling overstekend kind. Dan ben je
verder van huis…

Goede ﬁets, goede investering
De meeste kinderen gaan per ﬁets naar school en
dan is het belangrijk dat deze ﬁets goed in orde is.
Het stuur en het zadel moeten vastzitten, de
ﬁetsbel moet het doen en de banden moeten zijn
opgepompt, maar het belangrijkste is toch wel de
verlichting. Zorg dat je opvalt in het verkeer. Het
voor- en achterlicht moeten het doen en op de
banden moeten reﬂectoren zitten.
Zorg dat de rugzak op de rug wordt gedragen of
veilig achterop de bagagedrager wordt gebonden.
Ook is het belangrijk dat het kind het verkeer nog
hoort, dus geen harde muziek via oordopjes.

Maak nu afspraken met je kind én met
jezelf over verkeersveiligheid!

Wil je dat jouw kind op een veilige ﬁets deelneemt aan het verkeer? Op www.nederlandbruist.nl
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Lichtpuntje in coronacrisis

De Luisterlijn ook tijdens
pandemie onmisbaar
Nooit eerder voerden vrijwilligers bij de Luisterlijn zo veel gesprekken als in 2020. Corona en
de maatregelen maakten dat heel veel mensen behoefte hadden aan een luisterend oor,
steun, troost of ‘gewoon’ even contact. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Luisterlijn. Vooral
tijdens de eerste lockdown nam het aantal oproepen fors toe.
Veel mensen zochten steun, wilden hun verhaal kwijt of even hun hart luchten.
Directeur-bestuurder Leo Noordegraaf: “In 2020
was de nood hoog vanwege de uitbraak van het
coronavirus en de maatschappelijke gevolgen
daarvan. Dit zien we terug in de cijfers. In de eerste
periode van de pandemie in Nederland nam het
aantal oproepen met twintig procent toe, vooral toen
de maatregelen leidden tot een lockdown. Dit zorgde
ervoor dat negatieve gevoelens – bezorgdheid,
eenzaamheid en somberheid – toenamen. Gelukkig
konden we er voor veel mensen zijn.”

durft of kan praten. Claire (geﬁngeerde naam) wist
even niet wie te bellen toen ze midden in de nacht
met corona in bed lag en behoefte had aan contact.
Dat vond ze bij de Luisterlijn.
“Het feit dat ik iemand midden in de nacht kon
bellen, was een geruststelling. De persoon die ik aan
de telefoon kreeg, was oprecht geïnteresseerd in
mij. Het gevoel dat er echt naar me werd geluisterd,
luchtte me enorm op.”

De Luisterlijn

Kerncijfers 2020

De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat of mail.
Door te luisteren helpen bijna 1.500 getrainde
vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd
te bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan zestig
jaar en wordt geﬁnancierd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds het begin
van dit jaar is de Luisterlijn bereikbaar via een nieuw
telefoonnummer 088 0767 000. Chatten en mailen
kan ook: via www.deluisterlijn.nl.

- 357.269 telefoon- en chatgesprekken (ongeveer
twaalf procent meer dan in 2019)
- Ruim 1.400 mailgesprekken
Meest besproken onderwerpen
1. Invulling van de dag
2. Relaties (familie/vrienden/bekenden)
3. Corona

24-uursbereikbaarheid
De Luisterlijn is er voor iedereen in Nederland die
ergens mee zit en er in eigen omgeving niet over wil,
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Bourgondisch
Genieten

Helende krachten
en ook gewoon mooi

Golf & Culinair
Goud op kwarts

De mooiste en
meest unieke
kristallen. Deze
prachtige stukken
van museale
kwaliteit zijn stuk
voor stuk Wereld
Kristallen.
Decoratief, maar
vooral ook voor
de heling van
lichamelijke
kwalen. Zeldzaam
en kwalitatief.

Verwijdert negatieve invloeden
Amethist vera cruz

Geeft rust
en help bij
slecht slapen

Bergkristal

Geeft energie
en tegen
reisziekte
Kom voor persoonlijk interieuren kristaladvies naar onze winkel.
Haal iets bijzonders in huis!

Jan van der Linden

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda | +31 611 153 479
info@kristallenwereld.nl | www.kristallenwereld.nl
1

GOLFEN EN CULINAIR GENIETEN MET
HET BOURGONDISCH ARRANGEMENT
OP LANDGOED BERGVLIET!
U wordt ontvangen met 'Koﬃe Bergvliet',
gaat 18-holes golfen en wordt daarna
getrakteerd op een heerlijk 3-gangendiner!
Reserveren kan via telefoonnummer:
+31 765 795 666

landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

WIJ HEBBEN
DE OPLOSSING
IN HUIS!

Maak je dag gemakkelijker met

Luizen? Neten?

een elektrische ﬁets!

Paniek?

Nyda luizen spray
wordt gebruikt voor de
behandeling van het haar
als er sprake is van een
besmetting met hoofdluis.
Het middel heeft een
driedubbele werking
wat het middel bijzonder
effectief maakt.

Ginnekenweg146
BREDA

Ginnekenweg146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl

Een greep uit onze
vernieuwde collectie
DUS WACHT

NIET LANGER

Bekijk onze zee aan
mogelijkheden!

Ginnekenweg 28, Breda | 076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

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

Ginnekenweg146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl

www.jaakvanwijck.nl

Altijd een sleutel die
op uw slot past!
MAAK NU EEN
RESERVE!

Wij hebben de juiste
sleutel voor u

Van Wijck voor als
Bij u
Schietecat
moet
je zijn
van hout
houdt!
KOM LANGS

We zijn per slot van rekening niet
voor niets De Sleutelspecialist.

Waar de gemiddelde bouwmarkt ophoudt, gaan

Bekijk al onze We verkopen
wij nog net
een paar
stappen
verder.
deeven
merken
Koga,
Cube,
Cortina
houtproducten!

en Gazelle. Ook hebben we verschillende
elektrische vouw- en compacte ﬁetsen.

De Cortina is er al vanaf

een nieuwe menukaart!

2109

€ 1299,- met voorwielmotor.

2110

2111

De goedkoopste middenmotor

ExtraEen
comfortable
compacteterras
fiets combineert de voordelen van een

is er al vanaf € 1899,-

gewone stadsfiets met die van een vouwfiets.

(Cube Hybrid One met Bosch-motor)

Lekkere zitjes binnen
Heb jij al gereserveerd ?
DE Broodtoren. Torenstraat 16, Breda
Korte Boschstraat 3, Breda | 076-5212830 | www.schietecat.nl
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Rosa: de winkel van
het heerlijke genieten
Smullen maar...
BoBo’s Bonbons BoBo’s Bonbons is een webshop
gespecialiseerd in bonbons en chocolade. Alle producten
worden met de hand vervaardigd, waardoor iedere bonbon
zijn geheel eigen uitstraling heeft. Wij maken gebruik van
gezellige kleuren en geven de bonbons een bijzondere maar
toch herkenbare smaak. Voor bijzondere gelegenheden zijn
de bonbons ook te personaliseren in kleur, vorm en smaak.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

bourgondisch genieten

K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

OP WWW.TFRIETLUIK.NL

Meerberg 41 I 4847 NA I TETERINGEN I 076 886 0680 I www.tfrietluik.nl

Wij houden van alle lekkere
dingen in het leven en
genieten hier dan ook met
volle teugen van.

Kofﬁe Onze kofﬁe blends zijn zorgvuldig samengesteld om de perfecte
kop kofﬁe bij jou thuis te creëren. Onze
bonen komen uit Guatemala, Colombia en
Ethiopië. Iedere week worden de bonen
vers gebrand. Hierdoor heb je altijd een
vers kopje kofﬁe om van te genieten.

Iedere week vers aangeleverd

Na vorig jaar onze webshop
BoBo’s Bonbons te hebben
gelanceerd, weten we het
zeker: dit willen we blijven
doen!
We gaan dan nu ook een
stapje verder; een winkel
openen op onze eigen manier.
Robert staat in de winkel
bonbons te maken en legt ook
graag uit waar hij mee bezig
is. Samantha adviseert je met
plezier over de verschillende
combinaties drank en spijs,
en stelt graag een leuk door
jou uitgezocht cadeaupakket
samen.

Maar ook
heerlijke wijnen
Wijn Robert Hoogland van Hoogland Wijnimport hoef je
weinig meer te vertellen over de wijnwereld. Hij heeft voor
ons heerlijke wijnen samengesteld die prachtig aansluiten
op de rest van de producten in de winkel.
Wijn en bonbons, check! Kom langs en ervaar het zelf.

FOTO’S: BREDA CITY APP

TAKE AWAY

Rosa Breda is de winkel voor
handgemaakte bonbons, verse
kofﬁe & thee en heerlijke
kaas & wijn.

Boschstraat 66, Breda | 076 5264825 |
info@rosabreda.nl | www.rosabreda.nl

We hebben er zin in,
zien we je snel?
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rosabredaNL

Ondergoed voor
elke dag
Bij FALKE vind je de perfecte damessokken
voor elke gelegenheid. Zoals deze Cotton Touch
damessokken. Comfortabel katoen en de
perfecte pasvorm.

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.

Verfris je garderobe met de nieuwe Levi’sondergoedcollectie. High comfort shorts
voor mannen.

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NAJAAR!
Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15

Ginnekenstraat 19, Breda

Optimaal
draagcomfort

Verbazing en verrassing
aan je voeten

076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur
076 502 1549
Arendshof 57, Oosterhout
0162 455 666

Nieuwsgierig?
bekijk meer op

Wat is er nou leuker dan een
druilerige herfstdag beginnen
met Happy Socks om je voeten?
Want de gekke prints maken elke
dag een stuk kleurrijker.
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Mey maakt gebruik van
hoogwaardig pima katoen en
basic dessins. Dit maakt een
ontwerp niet alleen tijdloos,
maar ook super comfortabel. Als
je voor Mey gaat, dan ga je voor
kwaliteit en comfort.

Een tijdloze
essential!
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badkamers en tegels
Ruim 5.000 m²
keuze, beleving
en aandacht
Bezoek onze megashowroom
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

Bekijk de actuele openingstijden en

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

bereikbaarheid op onze website.
81

BRUIST/QUOTE

Trek iets

positiefs

aan, want dat
past altijd

Keizerlijke

privésauna te Kapellen
Napoleon Suite is een heerlijke en luxueuze privésauna in een oude orangerie. Terwijl u in alle rust
geniet, kijkt u vanachter grote ramen uit over een klassieke privétuin. Het gebouw ademt de luxe van
barok. U hoort én ziet niemand. Tijdens uw verblijf bent u de keizer van uw eigen domein.

Overnachten in de Napoleon Suite
Echt genieten betekent dat u even niet aan morgen hoeft te denken.
Blijf daarom de hele nacht genieten in de Napoleon suite en sluit af
met een keizerlijk ontbijt en een onvergetelijk glas champagne.
Wat is in het pakket inbegrepen?
• Heerlijk genieten tussen 22.00 en 10.00 uur
• Genieten in de sauna tot 24 uur met een ﬂes champagne Ruinart
• Keizerlijk ontbijt met champagne Harton om 9.00 uur
• Voor 2 personen €

560,-

Kijk voor
meer informatie
over onze UNIEKE
ARRANGEMENTEN
op de website!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Kapellen, België | + 32 495 82 88 41 | www.privesauna-napoleonsuite.com
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BRUISENDE/ZAKEN

Een begrip in tegels

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

Geef karakter aan je woning

Uniek assortiment aan steenstrips

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

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

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

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

KOM LANGS!

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

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

Eigenaar: Frens Hoornick | Spinveld 60, Breda | www.trendia.nl | 076 - 521 38 60 | info@trendia.nl | www.trendia.nl

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

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

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.

Betaalbare scooters
en e-bikes
voor iedereen
ER ZIT VAST
EEN SCOOTE
R
VOOR JOU
BIJ!

zyk

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

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

Foto Youri Claessens
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MERKBAAR BETER,
STEEDS VOORDELIG!
BIJ BESTEDING VAN €50,-

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

ALTIJD

LAGE
PRIJZEN

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug • Achteraf betalen mogelijk

WWW.BIJDEGROOTHANDEL.COM

*Kortingscode geldig van 1/09/2021 t/m 30/09/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief
verzendkosten. Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en
promoties, noch op eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

MAAK
GOLF
MAAKKENNIS
KENNISMET
MET
GOLF
en
in ons
onsrestaurant!
restaurant!
enblijf
blijfheerlijk
heerlijk dineren
dineren in

Deal

€ 125,-

PER TWEE PERSONEN
PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met
BRUIST een
speciaal arrangement
samengesteld, waar
u gewoon niet
omheen kunt.

BRUIST ARRANGEMENT

landgoedbergvliet.nl
landgoedbergvliet.nl

• Ontvangst
met Kofﬁe Bergvliet
• 3 uur durende golfclinic
• 2-gangen maandmenu

SALESDREEF
2 I2 4904
SW SW
I OOSTERHOUT
I 076-5795666
SALESDREEF
I 4904
I OOSTERHOUT
I 076-5795666
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Tijd voor iets nieuws!

Weer blij de deur uit?

De vakantietijd is voorbij, dus gaan we in de mode weer beginnen
aan de herfst en winter. Vooral als je zelf graag je kleding en
accessoires maakt, want dan moet je natuurlijk wel op tijd starten!
Vandaar dat nu ook de nieuwe collecties van stoffen en garens in
de winkel aankomen.

DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!

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

Marloes Kleinjan | Meidoornstraat 2, Breda | 06-41141564

Podologie
& voetzorg
sinds 1985
•
•
•
•
•

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

Nauwe samenwerking met fysiotherapie, medisch specialist, POH/
huisarts Ingeschreven in het Register Paramedische Voetzorg.

Behandeling op afspraak

Podologie en Voetzorg Erna Smans
Roeselarestraat 480, Breda | 076 - 587 35 50

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

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

Bij Stof&Wol vind je
240 m2 aan stoffen,
wol en fournituren.
We hebben een groot,
veelzijdig en eigentijds
assortiment.

Wat zijn de nieuwe trends?
Hoewel het altijd lastig blijft te voorspellen
wat er wel en niet opgepakt zal worden
door het publiek, hierbij toch een aantal
opvallende zaken.

Kleuren
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

Aardetinten blijven deze winter. Dus
roest, bordeaux, oker en steeds meer
bruin. Ook de blauw- en groentinten
zijn belangrijk. Van een diepe petrol tot
een felle groen. Houd je meer van roze
dan kom je gelukkig ook aan bod: van
zacht roze tot het nieuwe lila. En de
klassieke combinatie zwart-wit lijkt een
duidelijke comeback te maken. Als laatste
trend: sprekende kleuren zoals dieprood,
kobaltblauw, fuchsiaroze. Graag allover in
één outfit dan, voor wie durft!

Structuur en volume
Ook heel belangrijk deze winter: structuur
en volume. Van bont, tot breisels met
kabels tot ruime donzige jassen. Als het
maar veel is en je er lekker in weg kunt
kruipen! Volume lijkt ook een blijvertje in
de vormgeving van kledingstukken. Wel
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NIEUW
IN DE
COLLECTIE

Verrassend ruim en veelzijdig!
lijken de rokken weer wat korter te mogen
worden zodat je hoge laarzen eronder te zien
zijn. En de mouwlengte blijft nog wel eens
hangen op de elleboog.

Fibre Mood
Het mooie van zelfmaakmode is natuurlijk dat
je maakt wat je zelf bevalt. Maar wil je in je
creaties graag aansluiten bij het modebeeld en
zoek je een blad wat je zal ondersteunen in de
zoektocht naar modieuze naaipatronen, neem
dan eens een kijkje in het blad Fibre Mood.
Ze hebben een fijne neus voor wat hip is.
Lieve groet

BRUIST/RECEPT

Gevulde kipfilet
met romige spinazie

Kipﬁlet valt bij iedereen wel in de smaak. Dit recept is vrij eenvoudig te maken
en het bevat weinig koolhydraten. Door kipﬁlet te vullen met romige spinazie
en verschillende soorten kaas maak je er ook nog iets bijzonders van. Je kunt
dit gerecht met een heerlijke salade serveren.
2 PERSONEN - 50 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 kipﬁlets
peper en zout
2 el verkruimelde fetakaas
2 el peppadew pepers
olijfolie
200 gr spinazie
3 el roomkaas
2 el paneermeel

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Sla de kipﬁlet plat tot hele
dunne plakken. Snijd de kipﬁlet open en klap de kip open.
Breng de ﬁlet op smaak met wat peper en zout.
Verkruimel de feta en snijd de peppadew peper in dunne ringen.
Verhit wat olie in een pan en laat hierin de spinazie slinken.
Doe de spinazie in een vergiet en druk al het vocht eruit.
Doe de spinazie in een kom en voeg hier de roomkaas aan toe.
Meng dit goed door elkaar.
Doe dan de pepers en de feta erbij en meng ook dit weer goed
door elkaar. Leg in elke kipﬁlet een hoopje van het
spinaziemengsel. Smeer dit helemaal uit. Vouw de kipﬁlets
dubbel en zet ze vast met saté-prikkers.
Leg de ﬁlets in een ingevette ovenschaal en strooi er wat
paneermeel overheen. Bak de kip in 35 minuten gaar in de
voorverwarmde oven.
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PUZZELPAGINA

Maak kans op deze

rugzak Kadobon
boek
van Lisa € 25,Maak
kans
op een:
Maak
kans
op dit

t.w.v.

Voor de meesten van
ons zit de vakantie er
weer op en de scholen
zijn weer begonnen.
Probeer de relaxte sfeer
vast te houden door
op tijd te ontspannen,
bijvoorbeeld met deze
bruisende puzzels.

t.w.v.

€ 119,-

Staal

Weer naar school?
Deze stevige Gaastra
rugzak van duurzaam
materiaal heeft
een ritsvak aan de
voorkant en stabiele
draaghengsels.

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je
in een ruk uit. Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopt Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle,
onafhankelijke vrouw die anderen de weg
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven!
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Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-7-1.
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dieren
staal
hond
rusten
kat
liefde
snacks

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

De Burcht 10, Breda | 076-5602217

MARVEL R ELECTRIC
Reserveer uw proefrit bij Van Mossel.

www/vanmossel.nl/mg

