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Jouw huis in

kerstsfeer!
Dolf Jansen:
‘Ouder publiek
terugveroveren’

DISCOVERED IN NATURE,
DESIGNED FOR A LIFETIME
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.
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 samenwerking met een vakkundig montagebedrijf
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd
project. Voor de badkamer is gebruik gemaakt van calacatta verde
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in onyx met geïntegreerde
ledverlichting.

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

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

LIONSTONENL

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid

UW GEHOOR,
ONZE UITDAGING

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

1 INTAKE

belang gebleken.

- Gehooronderzoek
- Luisteronderzoek
- Medische indicatie

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.

2 OPLOSSING
- Kosten
- Vergoeding

3 ERVARINGSPERIODE

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden wordt
er geen eigen risico berekend. Ook kunnen bij ons 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.

- Aanmeten
- Controle
- Eindcontrole

4 NATRAJECT
- Onderhoud
- Nacontrole

VOOR DE JUISTE TOON
KOM LANGS WE HELPEN JE GRAAG AAN EEN GOED GEHOOR

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

BENT
GEÏNTER JE
ESSEERD

Neem da

?

n contac
t op
van de w
ebsite!

Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past? Kies dan voor
maatwerk naar jouw wensen met RvS Interieurbouw in Etten-Leur.
Wij verzorgen het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge
kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel staan.

DE BADKAMER die écht bij je past
Gouden rijder 10, Etten-Leur

06-20 910 914

info@rvs-interieurbouw.nl

www.rvs-interieurbouw.nl

COLOFON
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OOSTERHOUT

Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

NSENBEEK

Inhoud

Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt,
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.

BREDA

GINNEKEN
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Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl
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Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de
decembermaand. Families en vrienden komen samen om
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed.
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Alvast hele ﬁjne feestdagen,

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/WONEN

Jouw huis in kerstsfeer!
Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding
die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.
Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij
binnenkomst in de decembersfeer kunnen onderdompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur.
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting.
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich
hierdoor meer dan welkom voelen.
De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je
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natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom,
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een
open haard in huis? Steek die dan deze maand
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen.
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak
is: dat ben jij zelf!
Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken,
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit
volle borst mee met Mariah Carey en Wham,
de ander moet hier niet aan denken. Geen
probleem, kies gewoon voor de muziek die
jou het meest in de decembermood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
10
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LEZERSACTIE

DE WIJN SMAAKTEST

Gusteau neemt je mee op
ontdekkingstocht om jouw
favoriete wijn te vinden. Door
middel van een korte
smaaktest met duivelse
dilemma’s helpt de online
wijngids je om je eigen
smaakproﬁel in kaart te brengen.
Zodra de resultaten binnen zijn, zal
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau
heeft een groot assortiment aan boxen, dus
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt
met jouw persoonlijke smaakproﬁel. In de
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een
glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau
te geven aan een ander of aan jezelf. www.drinkgusteau.com

Maak kans op een Men care
set van Misterybox.

Nieuw in Nederland: een box met premium
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief
how-to-use informatie. Als member ontvang je
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95.
Jij maakt met deze actie kans op de
eenmalige introductiebox van
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl

TAG #MISTERY

LEZERSACTIE
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Gemaakt van Spaanse druiven en
winterse kruiden en likeuren en dit
alles in een 'ugly' winterse trui.
Dankzij het artisanale proces proef je
de warmte van Spanje. De handgeselecteerde kruiden als kaneel,
kruidnagel en anijs zorgen voor een
uitgesproken karakter. www.jumbo.com
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De Manuka Honey Toothpaste
550+ van Manuka New Zealand
is een hoogwaardige tandpasta
gemaakt van 100% natuurlijke
ingrediënten, waaronder rauwe
Manuka honing. Naast de
reinigende factor heeft de
tandpasta ook een frisse
muntsmaak die je de hele dag
door fris laat voelen.
www.manukahoning.nl

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum,
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden,
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en
origineel. www.good4fun.nl TAG #GOOD4FUN

Doe
mee en
win

LEZERSACTIE

WIN een armband van Bockx
Bockx armbanden Dutch, design en
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100%
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by
Bockx. www.bockx.nl TAG #BOCKX

december

RUDOLF’S RED
NOSE GLÜHWEIN

BodabagsFashion |
@bodaszilvia
www.bodabagsfashion.myshopify.com

HONING
TANDPASTA

Maak kans op
Good4fun giftcard

Geniet
Geniet van
van

DE SLIMME REISTAS
VOOR TRENDY VROUWEN
A B
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut
H I
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

SHOPPING/NEWS

VERANTWOORD BIER

Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties.
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan.
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant.
www.lowlander-beer.com
13

*

A

B

C D

H

I

J

K

Q

R

LEZERSACTIESV W X

Y

O P

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.

WINTER WELLNESS

Stop nu uw
haaruitval!

bij Avance Beauty & Wellness

Het kan echt! Nu in Nederland:

VERWENNEN

een nieuwe behandeling welke

VAN TOP TOT TEEN

het proces van kaalheid

Bij Avance Beauty &
Wellness is uw huid in
deskundige handen.

(androgene alopecia)
stopt, het bestaande haar
revitaliseert en regenereert.

ONTHAREN

De Regenera Activa behandeling

PEDICURE & MANICURE

maakt gebruik van uw eigen

FACIALS &
HUIDVERBETERING

gezonde microgra weefsel om
uw haar te herstellen. Wereldwijd
zijn er al meer dan 100.000

MASSAGE
BODY, BEEN & RUG

patiënten succesvol behandeld.
Kijk op onze website voor meer
info en plan een intakegesprek.

Rotterdam
Stieltjesstraat 78
3071 JX Rotterdam
T 010 226 0983

Breda www.avancebeautywellness.nl/winter-wellness
Concordiastraat 18
4811 NB Breda
T 076 204 21 01

info@medicaestetica.nl

www.medicaestetica.nl

SCAN EN BEZOEK
ONZE WEBSITE

www.avancebeautywellness.nl/winter-wellness

Hooghout 60, Breda
076-5219964
salon@avancebeautywellness.nl
www.avancebeautywellness.nl

Herfst en winter in Nederland, wat doet dat met je huid.
Wind, kou, verwarming en sneeuw. Hoewel alles er buiten
sprookjesachtig uitziet, levert het hier en daar toch ook
wel wat ongemakken op, bijvoorbeeld voor de huid.
De werking van onze hoornlaag (stratum corneum)
Het bovenste huidlaagje bestaat uit de dode huidcellen en
huidvet. Een droge huid ontstaat als de hoornlaag niet meer in
staat is vocht in de huid vast te houden: je huid wordt gevoeliger
voor invloeden van buitenaf en er ontstaan droogterimpeltjes.
De luchtvochtigheid in de winter is erg laag.
Blootstelling van de huid aan een omgeving met lage luchtvochtigheid zorgt voor een verandering in de huidconditie: de
vochthoeveelheid in de huid. Hoe droger de huid, hoe meer
de barrièrefunctie verstoord wordt. Een vicieuze cirkel dus.
Irritaties, schilfers en soms zelf puistjes kunnen hier het gevolg
van zijn! Zorg dat je huid goed gehydrateerd wordt deze winter.
Wanneer je een droge huid hebt dan is het zeker aan te raden
het huidvet een handje te helpen en een crème te gebruiken.
Met onze winterproducten wordt uw huid beschermd tegen
deze invloeden.

Voor meer advies kunt u bellen of mailen
naar Avance Beauty & Wellness

December feestmaand, laat Sinterklaas of de
kerstman uw huid verwennen met onze

winterwellness producten/cadeaupakketten.
Leuk om te krijgen, nog leuker om te geven.
.
15

TIP:

cadeaubon

BOTS BOOTCAMP
& OBSTACLES

COLUMN/BOTS

Bootcamp is de beste allround buitensport die je altijd kan doen.
Door een goede opbouw van hardlopen in combinatie met
diverse krachtoefeningen, kun je je hele lichaam trainen.
Wil je juist meer “core stabilty”, ben je aan het voorbereiden
op een mudrun of een hardloopactiviteit? Dan is de bootcamp
workout van BOTS jouw training.
Circuittraining Wil je juist wat minder hardlopen, maar wel meer
spierkracht ontwikkelen en daarnaast ook nog afvallen? Dan raden wij de
circuittraining aan. Een workout waarbij je onder begeleiding van instructeurs
meegenomen wordt in een reeks aan oefeningen met korte tussenpauzes.
Maximaal resultaat zonder kilometers hardlopen.
BBB HIIT

In ons lesprogramma hebben we ook de speciale BBB les. De
les waarbij elke dame haar Buik, Billen en Benen traint in combinatie met een
High Intensity Interval Training (HIIT). Onze instructrice zorgt voor maximale
begeleiding omdat er maar slecht 10 plaatsen in een BBB les zijn. Schrijf je
dus snel in!

Obstacles

Obstacles are the next generation of a total body workout.
Klim in de touwen, over banden muren, hang onder een lowrig en vlieg door
de monkeybarr. De combinatie van obstacles waarbij je in een groep elkaar
helpt en uitdaagt om jezelf sterker te maken in het bedwingen van obstacles.
BOTS heeft een geweldig uitdagend obstaclepark vol met de allernieuwste
obstacles die je tegenkomt op elke (internationale) mudrun.
RE
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Strijpenseweg 3, Prinsenbeek

www.botsbootcamp.nl

DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door
een schoorsteen vallen. De zak viel in een
schoen die toevallig bij de open haard aan
het drogen was. Op 14 december is het foute
kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman
zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst
bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het
uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu
kennen. In november en december geven
we het meest aan goede doelen.
17
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Jouw eigen epoxy kunstwerk
Heb je al eens gehoord van epoxy?
Epoxy is een 2 componenten kunsthars waar je vele
kunstwerken en voorwerpen mee kunt maken.
Of je nu ervaring hebt of niet, tijdens
de workshops maak je een eigen
kunstwerk. Zoals een geode art, rivier
dienblad, sierraden of een 3D object
door het gieten van epoxy in een mal.
De workshops worden gehouden in
Prinsenbeek of in Zevenbergen. Bij een
groep van minimaal 5 personen kan
je ook een workshop boeken op eigen
locatie.

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

Neem eens een kijkje op onze site.
Voor workshops in Zevenbergen
kun je alle workshops vinden op
sleutelenaanjetoekomst.nl.
De workshop is toegankelijk voor
iedereen! In je eentje of met een groep,
met of zonder ervaring.

Kom langs op
ons nieuwe adres
Markthof 11
Etten-Leur

LEVERING UIT
EIGEN FABRIEK

Eigenaar: Francine Lamers | Meester Bierensweg 55, Prinsenbeek
06-54357135 | www.ateliermakingmemories.nl
18

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

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

Voor elke
ruimte een
kast op maat

IS DÉ GESPECIALISEERDE DROGISTERIJ
IN HOMEOPATHISCHE- EN
KRUIDENGENEESMIDDELEN,
NATUURLIJKE HUIDVERZORGING EN
VOEDINGSSUPPLEMENTEN.
Welk jaargetijde dan ook,
wij staan altijd voor u klaar
met het juiste advies en/of
product.

U wilt toch ook het beste
voor uw gezondheid!

Ginnekenweg 28, Breda | 076-5219313 | www.brockshomeopathie.nl
Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl
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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

D

AGJE UIT

TWENTE LIGHT

Benieuwd naar
onze producten?
Maak vrijblijvend
een afspraak.
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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 Totaalstoffering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalstoffering.

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

"Nog één verhaaltje dan?", vraagt
Sara (9) aan haar opa. "Een heel
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij
begint te vertellen over de
bevrijding van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. Sara is
geraakt door opa's verhaal en
droomt die nacht realistischer dan
ooit. De hele wereld is magisch
verlicht. Ze ziet de militairen waar
opa over vertelde, maar ook
allemaal wilde dieren, bloemen en
wolken. Nog nooit was de wereld zo
mooi. In die wereld neemt Sara je
deze winter mee op Vliegveld
Twente, waar honderden
lichtobjecten van 2 december tot
en met 27 februari het verhaal van
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

BINNEN/BUITEN

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt
prima en de kinderen zijn groot en klaar
om uit te vliegen. Soof houdt als
vanouds alle ballen in de lucht, voor
iedereen. Op het moment dat ze slecht
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt
het huwelijk van haar dochter met twee
handen aan om haar kop in het zand te
steken. Soof moet leren zelf ook eens
hulp toe te laten, dat haar familie van
G en dat ze die hulp waard is.
E haar
F houdt
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in
L de
Mbioscoop.
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VLOEREN

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3
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BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht
gekregen om een stuk voor een groot orkest
te componeren ter gelegenheid van het
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het
toppunt van haar kunnen en haar artistieke
ambities drijven haar tot misschien wel een
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een
belangrijk componist, maar vrijwel niemand
weet dat ze onder pseudoniem haar geld
verdient met het schrijven van platvloerse
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het
meezeulen van een moeilijke jeugd en een
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.
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BENT U OP ZOEK NAAR
EEN SPECIALIST?
Voor uw eigen exclusieve ontwerp.
Iemand die met u meedenkt en
de nieuwste technieken
gebruikt?
Het bouwkundig aanpakt en u
ontzorgt van A tot Z. En natuurlijk
meedenkt met uw budget?

EEN AFSP

NU

RA

AK • MAAK

EEN ZWEMBAD,
EEN NIEUW TIJDPERK!

P

STAAT AL KL
AAR

EEN AFS

Wist u dat wij u ook kunnen
adviseren over natuurlijke
wateroplossingen?

JE NIEUWE

ZWEMBAD

HVD KOI
voor uw koivijvers en natuurvijvers
HVD AQUA
voor de technische ruimte,
producten en onderhoud

MAA
AK •
K

NU

HVD POOLS
voor uw zwembaden en zwemvijvers

RA

WIJ REALISEREN GRAAG
UW DROOM OP MAAT!

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

WWW.HVDAQUA.NL
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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.
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.

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

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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Foto: Hanna Snijder

THEATER.NL

Dolf Jansen:

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’
Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten,
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen
zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”
“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de
scholieren en studenten ook zeventigers en
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij,
maar de theaters leven nog steeds in onzekere
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer
te vullen en overeind te houden. En mensen die
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen
komen.”
Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de
arm wordt gezet, dan loop je met meer
empathie en medemenselijkheid naar buiten”,
besluit hij.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we
terugveroveren”, legt hij uit.
Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen,
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd
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K
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Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op
theater.nl voor de speellijst.

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

L M N
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BRUISENDE/ZAKEN

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

Alle producten zijn vers en worden
met liefde en aandacht gegrild

Om je vingers bij
GEGRILD

HAPJES

Een heerlijk aanbod

Iets te vieren?

De vitrines van geertkip.nl zijn rijkgevuld met kipgrillproducten van topkwaliteit. Denk bijvoorbeeld
aan kleine kipballetjes van huisgemaakt kipgehakt
of grote gegrilde kippen direct van het spit. Ook zelf
te bereiden producten en kant-en-klaarmaaltijden,
zo kunt u op een drukke dag genieten van heerlijke
gerechten die slechts kort opgewarmd dienen te
worden en toch lekker vers zijn.

Wist u dat u geertkip.nl ook kunt inschakelen voor
catering? Ze hebben niet alleen hapjespannen en
tapasschotels in de winkel, maar verzorgen vanaf twintig
personen ook diverse complete buffetten op locatie. Zo
heeft u geen zorgen over het eten en kunt u op en top
genieten van uw eigen feestje.

TAPASSCHOTELS

Heeft u honger gekregen?
Kijk dan eens op www.geertkip.nl. Het is bijna zeker
dat u vandaag nog naar deze speciaalzaak aan de
Nieuwe Haagdijk 34 in Breda wilt om kip te halen…

Groot assortiment aan wild

KIPRAGOUT EN
PASTEIBAKJES

af te likken...

Naast werkelijk alles op het gebied van kip, bent
u bij geertkip.nl ook aan het juiste adres voor het
lekkerste vlees. Van spareribs tot diverse soorten
wild: haas, konijn, parelhoen en fazant, geertkip.
nl verkoopt het allemaal. Heerlijk voor wie deze
feestdagen graag extra wil uitpakken.

Extra aanbieding voor
lezers van Prinsenbeek Bruist
Uitsluitend voor lezers van dit magazine heeft
geertkip.nl deze maand een extra aanbieding: kijk snel
op geertkip.nl/prinsenbeekbruist. Eet smakelijk!

500G + 4 BAKJ

ES

€ 8,95

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055 | 06-24940388
info@geertkip.nl
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Eigenaar: Geert Frijters | Nieuwe Haagdijk 34, Breda | 076-5217055
06-24940388 | info@geertkip.nl | www.geertkip.nl
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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.

D

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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RD

VO O R D E

REN VOO

RKE

EUR • G RATIS
RKE

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.

NIET HOREN IS
OPVALLENDER DAN
EEN HOORTOESTEL
Laat uw gehoor vrijblijvend
en gratis testen!
Graag vragen we u van
tevoren een afspraak te maken.
Op deze manier hebben
we altijd genoeg tijd om u
goed te adviseren.

Gehoorverlies?
Laat nu
uw gehoor
GRATIS TESTE
N!
076-5649706

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

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 achteruitgaat, 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

ber 2021 komt
LET OP!: Op vrijdag 10 decem
ex / Coselgi.
Wid
van
er een service monteur
s laten controleren.

www.hoorserviceschram.nl

www.hoorserviceschram.nl
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kosteloo
U kunt uw hoortoestellen dan
ken tijdstip!
spro
afge
een
op
nd
luite
Uits

Wij helpen u graag
met de juiste keuze!
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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)

BLOG/FAJAHLOURENS

Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?
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.

Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is
dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen
thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken
en van te genieten.
Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje
chocolademelk bij visite op tafel.
Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen
betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes,
maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter.
Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik
de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.
De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter!

Liefs, Fajah Lourens

WWW.JSCARCARE.NL | 06-20310805
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Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream

Extra genieten tijdens de kortere dagen
Reserveer nu jouw
high Tea
High wine
of een gezellige lunch
DE BROODTOREN, TORENSTRAAT 16, BREDA
FACEBOOK/DEBROODTORENBREDA

Voer tot speeltjes - manden - riemen - dergelijke benodigdheden - snacks
Alles wat je maar nodig kunt hebben
voor honden, katten en knaagdieren

De Burcht 10, Breda | 076-5602217
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The place to b e!

Strandcafé de Klikspaan heeft boven de zaak zeven studio’s tot zijn beschikking.
Ze zijn voorzien van balkon, handdoeken, airco, Nederlandse televisie en wiﬁ.

Get your kick...
WINTER
in
the
Klik!
;
G
IN
D
IE
B
AAN

NOVEMBER TOT EN MET
FEBRUARI STUDIO’S €30,EN IN MAART €50,-.
VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN

lunch en diner.
Zeer uitgebreid ontbijt,
studio’s te huur
oie
Mo
.
Ook strandbediening
boven de zaak.

an
Strandcafé De Klikspa (Málaga)

20 Torremolinos
Paseo Maritimo 53, 296
info@deklikspaan.com
|
957
097
647
+34

ls.com
www.costasolholidayrenta
om
n.c
paa
iks
ekl
w.d
ww

Het strandcafé heeft uitzicht op zee en een uitgebreide kaart met onder andere
diverse broodjes, salades, pannenkoeken, huisgemaakte soepen en overheerlijke
maaltijden. De gerechten van onze kaart kun je ook op ons strand bestellen.
Hier kun je eveneens genieten van een heerlijke massage. Of wat dacht je
van een lekkere cocktail of een ijskoud biertje?

Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.

Tot snel!

SHOP

T’LL YOU DROP!

*Prijs voor de lezers van Bruist

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl
en kijk voor alle borstels online!

(30% korting met code DENMANBRUIST)

D4 LARGE STYLING
BORSTEL 9 RIJEN

D3 MEDIUM
STYLINGBORSTEL
7 RIJEN

Niet
gebruiken
met föhn

D90L TANGLE
TAMER ULTRA
PADDLE BRUSH – RAINBOW

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de
borstel niet vast te zitten in het haar. Het
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel
voor maximale grip en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 16,75
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER
PADDLE BRUSH
- ROOD/ZWART/
WIT
De Power Paddle borstels van Denman
zijn een combinatie van de Klassieke
styling borstels met de bekende Paddle
Borstels. De wereldberoemde perfect
gladde plastic borstelharen met
afgeronde punt zijn soepeler dan de
iconische borstels.
Adviesverkoopprijs € 29,95
Bruistprijs* € 20,97

Niet
gebruiken
met föhn

De D6 borstels van Denman voor ontwarren van
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
voor het verdelen van stylings- en verzorgingsproducten in het haar. De D6 borstels van
Denman hebben drie functies; je kunt hem
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar
waardoor je goed kunt ontwarren.
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip
en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben
zachte en ﬂexibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81

THERMO CERAMIC D62 MEDIUM 33 MM
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en
hygiënisch blijft.
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07

Iconische styling!
D84 PADDLE
BRUSH HANDTAS

D83 PADDLE
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multifunctionele borstels, geschikt voor het
ontwarren, föhnen, shapen en stylen
van alle haartypes en lengtes.
De plastic borstelharen met baleinde
voorkomen schade aan de hoofdhuid
en zorgen voor een zachte verzorging.
Adviesverkoopprijs € 23,55
Bruistprijs* € 16,49

De D83 Paddle brush van Denman
zijn borstels voor het snel en zacht
stylen van alle haarlengtes en
-types. De D83 Paddle Brush is een
multifunctionele borstel die zeer
geschikt is voor het ontwarren,
föhnen, stylen en shapen van alle
haarlengtes en -types.
Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87
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D6 BEBOP MASSAGE
BORSTEL - ZWART

D90 TANGLE TAMER
ULTRA ZACHT – ZWART

HANDTASSTYLINGBORSTEL 5 RIJEN

De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en
droog haar. De borstels uit de D90 serie van
Denman hebben zachte en ﬂexibele nylon
borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten
en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 19,35
Bruistprijs* € 13,55

Door de wereldberoemde perfect gladde
plastic borstelharen met afgeronde punt
komt de borstel niet vast te zitten in het
haar. Het verspringende borstelharenpatroon zorgt voor maximale grip en
controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 12,95
Bruistprijs* € 9,07

Niet
gebruiken
met föhn

43

Scooter Plezier

Betaalbare scooters en e-bikes voor iedereen

Scooter Plezier verkoopt betaalbare
scooters van bekende merken
als AGM, Vespa, Berini en BTC.
Andere merken zijn te leveren op
bestelling. “Houd je het simpel,
dan kan dat. Maar als je hem
helemaal aangekleed wilt hebben
met alles erop en eraan, dan kan
dat natuurlijk ook”, vertelt Anita. Er
is tevens een beperkt assortiment
tweedehands scooters. Daarnaast
vind je bij Scooter Plezier e-bikes
van Kymco en Puch. “De keuze
is reuze, dus we helpen mensen
graag op weg met een stuk advies.

VX50 Plus (injectie)

Wat je ook zoekt
er zit er altijd wel
één voor je bij!
Dus kom snel langs!

Op afspraak kunnen ze terecht in
onze winkel, dan nemen we daar
alle tijd voor. Uiteindelijk moet je
toch zelf voelen en proeven welke
scooter of e-bike het beste bij je
past. Het is geen kleine uitgave,
dus je moet zeker weten dat je
de juiste keuze maakt.”

Hanway RAW50

‘GOEDE SERVICE
STAAT VOOROP’
Berini Dolce Vita Euro 4

En wij helpen je graag!
Anita & Evert

Spinveld 13 A3, Breda | 076-5810415 | scooter-plezier@outlook.com | www.scooterplezierbreda.nl
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Grande Retro GT2

draaideuren
Het is de meest voorkomende
deur in ons huis: de draaideur.
Standaard opgehangen aan enkele
scharnieren. De draaideuren van
Ladies with Styel verbinden twee
ruimtes optimaal met elkaar dankzij
het transparante uiterlijk door de
grote glazen oppervlakken. Zo
creëer je ruimte en tegelijkertijd
zorg je ervoor dat beide vertrekken
apart blijven, mocht je dat willen.
Draaideuren passen prima in een
wat neutraler interieur. Ladies with
Styel levert zowel enkele als dubbele
draaideuren. Laatstgenoemde zijn
een nóg sterkere blikvanger en
zorgen voor extra decoratie: je krijgt
meer licht en je deur wordt een nog
sterker middelpunt in de beleving
van een ruimte.

schuifdeuren
vouwdeuren
taatsdeuren
Centrale weg 11b, Geertruidenberg
0162-722021
info@ladieswithstyel.nl

www.ladieswithstyel.nl

GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning
Uw huis is prachtig maar mist wellicht de finishing
touch van een fraaie en praktische garagedeur. U zoekt
een betrouwbaar en duurzaam product, dat eenvoudig
en veilig kan worden bediend. Maar vooral ook een
garagedeur die gemaakt is op basis van uw persoonlijke
wensen en volledig in harmonie is met uw woning.

Centraleweg 11 b, Geertruidenberg | 0162-514339 | www.albin-ce.nl
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BRUIST/BODY&MIND

NEEM JE TIJD
EN GENIET!

Relaxed
de feestdagen in!
Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een knallende
jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een overheerlijk kerstdiner
voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij
de feestdagen in te gaan. Bruist zet daarom een aantal tips voor je op een rijtje.
Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand alvast
een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu doet, hoef je
straks niet meer te doen.

Durf nee te zeggen. Als je schoonouders je uitnodigen om
de jaarwisseling met hen door te brengen en je hebt daar
eigenlijk helemaal geen zin in, is het niet erg je eigen plan
te trekken. Het gaat er niet om wát je zegt, maar hóé je
het zegt.

Bespreek je gedachten en ideeën met de mensen waar
je de feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij
jou. Dat voelt een stuk fijner.

Zoek een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, zonder
dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf. De verantwoordelijkheid om anderen fijne feestdagen te bezorgen ligt
niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de sfeer en niet
zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. Dat is het
prettige van samenzijn.

Een goede manier om te ontspannen is veel sporten.
Door te sporten komt er veel zuurstof in je hersenen. Dit
zorgt ervoor dat je je vrolijk en opgeruimd voelt.
En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek
een weekendje weg en zeg dat je er niet bent. Geen
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en geen
andere verplichtingen.

Laat je niet leiden door alle verplichtingen. Als je geen
zin hebt om een kerstboom neer te zetten, doe je dat niet.
Volg je eigen plan.

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Ontdek de Ardennen
met je team dankzij
Arduenna Expérience
Stel samen met ons je weekend of event
samen OF kies een Expérience uit!

Bruist wenst alle
lezers warme

feestdagen

Organiseer jij dit jaar een TEAMbuilding?
Heb jij even geluk! Want een teambuilding op maat
organiseren doen wij met veel aandacht en plezier
voor jou. Ontdek de mogelijkheden op onze website!
Een teambuilding op maat in de Ardennen, dat kan
sportief, culinair of rustiger zijn.
Wij luisteren naar de behoefte en zoeken dan uit welke
het ideale TEAMevent is voor jou en je TOPteam!

Bruist wenst
alle lezers
warme

BEL VOOR MEER
INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE OF
FERTE

06 20 20 34 09

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

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

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 vanzelfsprekend zijn.

BEZOEK OP
LOCATIE MET
VRIJBLIJVEND
ADVIES

Aisne 17, 6941 Durbuy
0032 (0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be
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UW ALLROUND SCHILDER
VOOR BINNEN & BUITEN

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

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

BREDA | 06 20 20 34 09 | DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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BEHANG,
SPUITWERK,
VLIESWERK,
ONDERHOUD,
ET CETERA

De bonte wereld van
Oroblu aan je benen

Aandacht voor
been- en ondermode is
aandacht voor jezelf.

Ondergoed
voor
optimaal
comfort

Bij Sven & Sophie beseffen
wij dat als geen ander.
Daarom biedt onze winkel
meer dan alleen een ruim
assortiment eersteklas
producten van toonaangevende
merken.

Met dit merk ben je de mode altijd een stapje
voor. Fantasievolle panty’s in verschillende
maten.

VOOR DE LEUKSTE CADEAUS

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom

Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de feestdagen.

0164 - 21 06 15

Ginnekenstraat 19, Breda

Calvin Klein lingerie voor dames
is iconisch en staat gelijk aan
een klassiek ontwerp en een
onevenaarbare kwaliteit.
ZWART-WIT CLASSICS EN MEER!

076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur
076 502 1549

A’dam boxers, sokken en nu ook
mondkapjes. Van organisch
katoen, dus ze zitten niet alleen
lekker, maar zijn ook nog eens
milieuvriendelijk.

Arendshof 57, Oosterhout
0162 455 666

Nieuwsgierig?

Ze hoeven niet
zo saai te zijn!

bekijk meer op
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HOROSCOOP

Wees ambitieus in december
Ram 21-03/20-04

Leeuw 23-07/22-08

Boogschutter 23-11/21-12

December zal bevestigen dat jij de
meester van je realiteit bent. Je
stemming zal positief zijn.

Je zal erg terughoudend zijn deze
maand. Dit helpt je om kalm te blijven
en de vrede te bewaren bij je familie.

Je zult in deze periode veel energie
voelen, als u weet wat uw doel is, ben
je bereid er helemaal voor te gaan.

Stier 21-04/20-05

Maagd 23-08/22-09

Steenbok 22-12/20-01

Je zal je goed voelen, omringd door
familie of in relatie en je zult zeker
gaan genieten van rust.

In de laatste maand van het jaar krijg
je de broodnodige rust. Met de zon
zal je gemoedstoestand positief zijn.

Mensen zullen je aanwezigheid
waarderen. Je komt uit je comfortzone ondanks dat het onwennig voelt.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10

Waterman 21-01/19-02

Je zal niet stilzitten in december. In
deze periode stem je je perfect af op
de kerstenergie.

Je ervaart een optimistische bui. Je
zal trots zijn op wat je dit jaar hebt
kunnen overwinnen.

December wordt voor jou een van de
meest aangename maanden van het
jaar. Je relaties zullen sterker worden.

Kreeft 21-06/22-07

Schorpioen 23-10/22-11

Vissen 20-02/20-03

December zal in het teken staan van
relaties. Ook zal het je versoepeling
van verplichtingen brengen.

Je hebt de neiging om een helpende
hand te bieden aan iedereen. Het zal
je ook niet ontbreken aan motivatie.

Je zal worden ondergedompeld in het
vergaren van informatie. Vergeet niet
dat familie de hoogste prioriteit heeft.

Ons tweede thuis!

De beste plek voor al je
creatieve uitspattingen!

Een nieuw jaar,
een nieuw begin
We wensen u een creatief 2022!

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.
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.

Heeren van Breda

Dorpscafé in het centrum van Breda

Grote Markt 31, Breda | 06 30606322 |

heerenvanbreda

Wij zijn gesloten
van 25 december
t/m 10 januari.

Spinveld 13a-2, Breda
076-5216827
www.vanvlietnaaimachines.nl
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PIJN IS NIET FIJN
Flex, thuis en op kantoor: elke werkplek vraagt én verdient gezonde aandacht
Het thuiswerken is niet meer weg te denken zijn. Dat betekent een
aanpassing van de toekomstige werkplekken: een combinatie van ﬂex, thuis
en kantoor. Een professioneel advies over welke stoel of kruk, type bureau
en inrichting kan dan prettig zijn om samen de juiste keuze te maken.
Daarnaast vertel ik je hoe jij jouw werkplek
het beste inricht en gebruikt, conform de
arbowetgeving. Zo voorkom je het
ontstaan van vervelende klachten in
armen, nek en schouders (de zogenaamde
KANS klachten). Want pijn is niet fijn!

jou uitkomt, stoelen van diverse fabrikanten
uitproberen om te voelen welke het beste bij je
past. Er is ook ruimte om een werkplek instructie
te verzorgen over de instelling van je stoel, de
hoogte van het beeldscherm, het gebruik van de
muis, et cetera.

In mijn home showroom in Bergen op
Zoom kun je op afspraak, wanneer het

Inmiddels kan ik ook weer op
locatie werkplekken bezoeken en
een advies uitbrengen naar
aanleiding van de RI&E.

Kortom: zorg goed voor
jezelf en je medewerkers,
thuis en op kantoor!

ACTIE 10%
VITALITEITSKORTING
Vraag naar de
voorwaarden

Ondernemer: Helmy Bruning-Borghstijn | Westerland 13, Bergen op Zoom NL | +31 610202148
info@gezondzittendwerken.nl | www.gezondzittendwerken.nl

Voor werkplek advies, inrichting en optimalistatie.
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BRUISENDE/ZAKEN

Op zoek naar het perfecte plaatje
“Ik was vijftien jaar toen ik voor het eerst in een donkere kamer stond.
Het moment waarop het witte papier in de ontwikkelaar veranderde in een foto vond ik pure
magie. Het was liefde op het eerste gezicht”, aldus Jeannette Grotenhuis.
Haar pad voor de toekomst was duidelijk. Na haar opleiding Fotograﬁe aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelde ze zich tot een allround fotograaf.
In 2011 begon ze onder de naam Studio1974 voor zichzelf in Tilburg.
Jeannette doet o.a. bedrijfsreportages
en maakt portretten voor mode (voor
bijvoorbeeld het bekende Jimmy’s Mode
in Tilburg), maar haar specialisatie is
interieur- en exterieurfotograﬁe. “Daar ligt
mijn hart. Ik kom daarvoor op plekken
waar ik normaal gesproken niet zo snel
zou komen. De ene keer zit ik in een
koelcel van -20° Celsius, de andere keer
bevind ik me op de dertigste verdieping
van een kantoorgebouw. Het is steeds
weer een uitdaging om iets te verzinnen,
zodat ik een zo mooi mogelijke foto kan
maken. Dat vereist soms wat creativiteit,
maar dat maakt het juist zo leuk.”

VOOR BUITENGEWOON
BINNENKIJKEN

Een eigen stijl
“Meestal werk ik voor bedrijven die
bepaalde projecten hebben gerealiseerd
en dat vastgelegd willen hebben, zodat
ze de foto’s kunnen gebruiken op

hun website en social media. Van een
aannemer tot een elektricien: het kan
allemaal.” Wat is kenmerkend voor
haar stijl? “Ik houd zelf van rust, ritme
en symmetrie. Dat zie je ook terug in
de foto’s die ik maak, wat maakt dat ze
tijdloos zijn.”
Een vruchtbare kruisbestuiving
Jeannette verkoopt ook vergrotingen
van vrij werk. “Mijn andere passie
- en tegelijkertijd een belangrijke
inspiratiebron - is reizen. Daarvoor
kom ik op de mooiste plekken. Veel
vrij werk is dan ook tijdens het reizen
gemaakt. Ik vind het zonde om dat voor
mezelf te houden en wil het graag met
andere mensen delen. Ik doe daarbij
geen concessies op de kwaliteit van de
vergrotingen, het is het allermooiste wat
er te krijgen is.”

Studio 1974 | Metslawierstraat 51, Tilburg | 06-24691924 | info@studio1974.nl | www.studio1974.nl
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Op zoek naar de leukste kerstversiering, mooiste
kerststukken of gewoon een gezellig boeket of
groene plant? Dan bent u bij ons op het juiste adres.
Notenkrakers, engelen, kerstballen in alle kleuren en
maten, voor iedereen is er wel wat te vinden. Onze
kerstdecoratie is van het merk Goodwill. Alles wordt
met de hand gemaakt, waardoor ieder kerstitem
uniek is en daar zijn we trots op.
Ondanks het coronavirus bent u bij ons nog steeds
van harte welkom. Wilt u liever niet naar de winkel
komen, dan bezorgen wij graag de mooiste bloemen,
planten of kerstdecoratie bij u thuis.
Wij doen dit uiteraard contactloos.

Halstraat 19 • Breda • verkoop@marijnkroese.nl • 076 - 522 27 23
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‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’

Typetrainer

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+
Kinderen knippen
Heren knippen
Dames knippen
Dames kleuren vanaf
Permanenten incl. knippen vanaf
Epileren met touw vanaf

€
€
€
€
€
€

13,00
15,00
19,50
26,00
44,95
10,00

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
AIRCO
aanwezig

Dames- en herenkapsalon

Afspraak?

Coiffure de Milano
Wij werken met producten van

Mgr Nolensplein 26, Breda | coiﬀuredemilano@gmail.com
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Bespaar Tijd Tegenwoordig gebruikt bijna iedereen de computer.
E-mailen, chatten, twitteren, verslagen typen et cetera. Op je werk
of thuis, goed en snel kunnen typen is voor iedereen belangrijk. Het
bespaart je een hoop tijd. En hoeveel tijd (en geld) gaat er bij een
bedrijf niet verloren als iemand met twee vingers moet typen! Ook
als je een baan zoekt is het een pre als je blind kan typen.

Maandag
geopend

Eigenaresse Anneke Damen

www.coiﬀuredemilano.nl

Wees Efﬁciënter Je kan niet alleen sneller typen. Uit onderzoek
blijkt dat als je blind kan typen, je hersenen zich veel beter kunnen
bezighouden met de inhoud van de tekst. Je hoeft dan je aandacht
niet te richten op het vinden en typen van de letters. Aangezien er
binnenkort op de middelbare scholen een begin wordt gemaakt
met het online afnemen van examens, is het ook voor scholieren
belangrijk om goed te kunnen typen.

voor een afspraak
076 56 12 888

N D S
F O R

076-5144407

Bel mij nu!

P H

T

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

M

Keuring voor

rijbewijs A of B nodig?
Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 16 jaar
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring

Persoonlijke Begeleiding

INTERESSE?voor
in
Schrijf je nu us.
een curs
ties
Kijk voor locade
en tijden op
website.

Om blind te kunnen typen is
het nodig om vaak en regelmatig te oefenen. De letters moeten
geautomatiseerd worden. Regelmatig oefenen vergt enige
zelfdiscipline. Daarom bieden we de mogelijkheid van persoonlijke
begeleiding aan.

Bij Typecursus Breda leert
Clasin Dehing jou met
tien vingers blind typen.
De persoonlijke, fysieke
lessen worden afgewisseld
met online oefenen en
wij werken met kleine
groepjes zodat we iedereen
voldoende aandacht
kunnen geven.
Iedereen kan het leren!
Schrijf je in en ervaar het
zelf.
TYPELESSEN VOOR
KINDEREN
TYPELESSEN &
DYSLEXIE
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN
OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

Typecursus Breda

De keuringskosten zijn slechts € 39,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Clasin Dehing

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN!
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Ty p e c u r s u s s e n A n n o N u

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl

badkamers en tegels
Ruim 5.000 m²
keuze, beleving
en aandacht
Bezoek
onze megashowroom
Bezoek één van onze megashowrooms
in
Roosendaal
of shop
op maxaro.nl
in Rotterdam,
Utrecht
of Roosendaal
Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één
onzevan onze megashowrooms
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal
aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Bekijk de actuele openingstijden en
bereikbaarheid op onze website.
bereikbaarheid op onze website.

Toe aan meer ruimte in je huis?
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 opdrachten feilloos voor je uit.

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

ONZE WERKZAAMHEDEN
RENOVATIE

Zo blij met de
verandering, eindelijk!

AANBOUW
OPBOUW

BEL NU VOOR
EEN AFSPRAAK!
06 515 87 229

NIEUWBOUW

Namenstraat 51, Breda | 06-51587229 |

www.radeklegal.nl
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Bouw- en aannemersbedrijf

BRUIST/LIFESTYLE

Mooi aan tafel
De maand december staat in het teken van eten, heel veel eten. Heerlijke gerechten,
mooie wijnen en een goede sfeer zijn de juiste ingrediënten voor een perfecte avond
met familie, vrienden of zakenrelaties. Hoe hoort eigenlijk de tafel gedekt te zijn?
Bestek

rechts, het laatst te gebruiken het meest links. Weer
links van dit rijtje staat eventueel een waterglas. Als
je het helemaal correct wilt doen, haal dan bij het
serveren van de tweede wijn, de glazen van de eerste
wijn weg. Rechts onder, naast het mes en de lepels,
staat het koffie- of theekopje, dat pas wordt neergezet
tijdens het dessert.

Voor het neerleggen van het couvert zijn
er een aantal gouden regels. 1. Werk van buiten
naar binnen en leg messen en lepels rechts, vorken
links en het dessertbestek boven het bord. 2. Leg,
om ongelukken te voorkomen, messen altijd met de
snijkant naar het bord en vorken en lepels met de
holle kant naar boven. 3. Let er ook op dat het
bestek goed schoon en gepoetst is.

Servet

Serveer je soep, dan ligt het servet links
naast de vorken. Anders kan het servet op het bord
worden gelegd. Het servet kun je mooi vouwen of in
een servetring rollen.

Borden

In het midden staan de borden van groot
naar klein opgestapeld, op twee vingers van de rand
van de tafel. Het kleinste bord dient voor de salade.
Het hoofdgerecht kan op een voorverwarmd bord
apart worden geserveerd. Mooi is een groot
onderbord in de stijl van de tafel. Links boven staat
een klein bordje voor het (stok)brood vooraf, met een
botermesje.

Tip: gebruik bij een stijlvol diner geen placemats,
maar een schoon en gestreken (stoffen) tafellaken.

Glazen

De glazen staan rechts boven. Het aantal
moet gelijk zijn aan de verschillende te serveren
dranken. Het eerst te gebruiken glas het meest

Wil jij ook graag een mooi gedekte tafel vol met lekkers?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg adressen bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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LIN’S,
LEONIDAS
BREDA

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?
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

Vincent van Goghstraat 23, Breda
06-50241455 | info@vanlangevelde.nl
www.vanlangevelde.nl

HUIS
TE KOOP?

Maak nu een afspraak

06 - 502 414 55

Bij ons geniet u van luxe Bacchi’s kofﬁe,
smaakvolle Or Tea? en heerlijke Callebaut
warme chocolademelk in zeven smaken.
Voor de lekkere trek is er een ruime
keuze aan gebak (onder andere van
Teurlings Patisserie), Luikse wafels en
vooral heel veel Leonidas-chocolade,
die wij als enige in Breda verkopen. Met
meer dan tachtig verschillende smaken in
ons Leonidas chocolade-assortiment is er
voor ieder wat wils!

VOOR MEER
INFORMATIE

Bel 06-33901408
of kijk op
de website.

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HUIDVERBETERINGEN
PEDICURE/MANICURE
MAKE-UP
ONTHARING
MASSAGE

LEONIDAS BREDA
Weer terug in het mooie
Breda! Vier jaar geleden zijn
we gestart met het eigen
ontwikkelde horeca-concept
Lin’s met als middelpunt
de verleidelijke winkel met
Belgische chocolade en
bonbons van Leonidas.
Wie kent die heerlijke ‘witte bonbon met noot’ nu niet!
Een combinatie van horeca en winkel; rustig genieten in onze luxe
lounge van onze heerlijke producten (een met zorg samengesteld zoet
assortiment) en daarna nog wat lekkers uitzoeken voor mee naar huis
te nemen. Ons motto is Genieten!
PROEVERIJEN
Gezellig uitje met vrienden of iets te vieren?
Boek een proeverij!
Weer terug in de wintermaanden, de Dip in
Heaven: een plateau vol zoetigheden, met
keuze uit 7 verschillende chocolade dips,
echt hemels!
Liever een Lin’s, chocolade, wafel of
zomers de ijsproeverij? Op onze website
www.Linsbreda.nl vindt u meer informatie.
FEESTDAGEN
Nu we richting het einde
van het jaar gaan zijn wij al druk bezig om onze winkel
weer extra feestelijk gevuld te krijgen met de mooiste
cadeaus. Geven is genieten!
Leonidas chocolade mag niet missen bij de eindejaars
geschenken, groot of klein geschenk: wij denken graag
met u mee. Stap eens binnen voor meer info of e-mail
naar Lin@chocolatbar.nl voor de mogelijkheden.

Toe aan de nodige ontspanning?
Laat je verwennen bij Salon La Beauté.

Samen met u maken we de juiste keuze!

In mijn salon geef ik diverse massages: Ontspanningsmassages,
voetreflexmassage, antistress-massage of bindweefselmassage.
Voorafgaand bespreek ik eventuele klachten die we tijdens de
massage kunnen behandelen. Neem een stap opzij, verlaat de
bekende paden van het dagelijks leven en vind je oase van rust!
Kijk voor de diverse massages op mijn website!

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

Op naar een geweldig winterseizoen,
tot ziens bij Lin’s, Leonidas Breda!

Halstraat 17, Breda | 076-8200912 | www.linsbreda.nl
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Een stralende lach

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.

Net als bij eigen tanden en kiezen moet u uw kunstgebit goed
verzorgen. Voedselresten, bacteriën en verkleuringen door nicotine,
kofﬁe, thee en wijn kunnen uw stralende glimlach veranderen in
een dof plaatje. Poetsen is het advies!

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.

Stap 1 Reinig uw kunstgebit
dagelijks met het reinigingsmiddel
dat u is voorgeschreven. Volg daarbij
de voorschriften van de fabrikant.
Leg uw kunstgebit minimaal één
keer per week een nachtje in een
glas reinigingsmiddel. Hiermee
voorkomt u de vorming van tandsteen
op uw kunstgebit. Borstel uw
kunstgebit daarna met een speciale
protheseborstel schoon en spoel af
met water. Leg uw kunstgebit nooit
in heet water en gebruik zeker geen
bleekwater of schuurmiddelen.

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

Inge van der Gaag

Stap 2 Houd behalve uw kunstgebit
ook uw mond schoon. Spoel in
het begin, als de wonden nog niet
helemaal zijn genezen, uw mond na
elke maaltijd met een beetje lauw
water. Daarna kunt u uw tandvlees
 Vast contactpersoon
 Snelle service bij reparatie

beter met een zachte tandenborstel
poetsen. Masseer met een zachte
tandenborstel één keer per dag het
slijmvlies waarop uw kunstgebit rust:
uw kaken en de overgang van de kaak
naar de wangen. Ook het gehemelte
en de tong zijn plekken waar bacteriën
zich graag nestelen. Neem ze mee in
uw poetsbeurt, zo voorkomt u nare
geurtjes.
Stap 3 Uw kaken hebben een tijdje
nodig om aan uw kunstgebit te
wennen. Laat uw kunstgebit de eerste
week dan ook ’s nachts in uw mond.
Daarna is het juist beter om het voor
het slapengaan wel uit te doen. Op
die manier geeft u ook uw kaken rust.
Vindt u het vervelend om met een
lege mond te gaan slapen, doe dan
alleen uw ondergebit uit. Bewaar het
gebit ’s nachts in een glas water of
reinigingsmiddel. Spoel uw kunstgebit
altijd goed af met water voordat u het
weer in uw mond plaatst.

 Gratis eerste consult
 Gecertiﬁceerd
 Patiëntvriendelijk

Voor meer poetsadvies kunt u contact
opnemen met Inge van der Gaag.
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Mensen kunnen bij
mij ook terecht voor
controles en reparaties.
Wij zijn dagelijks
telefonisch bereikbaar.
Snelle service bij
reparatie. U krijgt een
advies op maat met een
kosten en vergoedingen
begroting.
Een eerste consult is
bij ons altijd gratis!

KUNSTGEBIT
FRAMEPROTHESE
IMPLANTATEN

Tandprothetische praktijk
I.A. van der Gaag
Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.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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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.
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Eigenaar: Frens Hoornick | Spinveld 60, Breda | www.trendia.nl | 076 - 521 38 60 | info@trendia.nl | www.trendia.nl
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
‘WIJ HEBBEN ÉÉN VAN
DE MEEST UITGEBREIDE
MENUKAARTEN DIE JE
KUNT TEGENKOMEN IN
EEN SUSHIRESTAURANT’

Fu Chen is sinds 2015 eigenaar
van Yutakana in Waalwijk. Dat
was toen nog een wokrestaurant,
maar in 2017 ging het roer om
en werd de formule aangepast.
Sindsdien is Yukatana een All You
Can Eat sushi & grill restaurant.
Vanaf dag één zijn de reacties
lovend. “We krijgen veel goede
feedback en mooie recensies.
We doen er dan ook alles aan
om het onze gasten naar de zin
te maken door het leveren van
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan
wel honderdvijftig verschillende gerechten op
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor
terugkomen.”

Culinaire ervaring

Genieten

“Ons streven is om altijd gerechten van
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze

Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum,
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.”

Sint-Jansplein 51, Waalwijk | 0416-650556
info@yutakana.nl | www.yutakana.nl
Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
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Recensie op Tripadvisor
door Ran D: ‘Het beste
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’

TIP

Reserveren
kan via
www.yutakan
a.nl

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant

Health Wellness
Hier ontdek je unieke behandelmethodes
met pure Permsal magnesium.
Geniet solo of samen, tot maximaal 8
personen, van een heerlijk en optimaal
ontspannen dagje Health Wellness bij
SenseCity! Hieronder de tarieven:

Magnesium is een essentieel mineraal,
het ondersteunt meer dan 300
lichaamsprocessen. Helaas hebben we
hier vaak een tekort aan door stress,
inspanning en onvoldoende opname uit
voeding. Dit kun je effectief aanvullen
via huidopname bij SenseCity.
Magnesium wordt ook wel 'happy
mineral' genoemd; het geeft opperste
ontspanning aan spieren, versterkt
botten en gewrichten, zuivert en
versoepelt bloedvaten, geeft nieuwe
energie en maakt gelukstofjes aan.

Floaten:
gewichtloos drijven in magnesium
Solo 60 minuten
Duo 60 minuten
3-floatenkaart - per sessie
10-floatenkaart - per sessie
Magnesium Experience
5 behandelingen 180 minuten v.a.
Magnesium Experience Deluxe
6 behandelingen 240 minuten v.a.
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Gelegen net onder de rook van Breda en
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons
gezellige en bourgondische familierestaurant
met als specialiteit ambachtelijke, biologische
pannenkoeken, nog ouderwets
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden
Kinderfeestjes en andere
arrangementen
Gezellig terras
Speeltuin, water en zand
Prachtig ﬁets- en wandelgebied

€39
€55
€35
€35

In onze prachtige regio worden mooie en
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we
aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

€80
€120

Speciaal voor mensen met (chronisch)
reumatische klachten, stress & burn-out,
slaapproblemen, hormonale disbalans,
zwangeren en sporters bieden wij
speciale Health Kuren. Waarbij je
intensief, op lang termijn, magnesium
via de huid opneemt waardoor je je
weer als herboren voelt!
Stress & Burn-out kuur p.m.
Fysieke Pijnklachten kuur p.m.
Sporters of Zwangerschap kuur
Bekijk de website voor meer informatie

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

Bredaseweg 72, Chaam | 0161-491275 | www.huistenboschchaam.nl
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Your gift FOR A X-MAS MOMENT
Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgd kerstfeest te geven.

A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes.

Hoe helpt u mee?

Heeft u vragen?

1. Ondersteun ons ﬁnancieel: 1.500 maaltijden en
pakketten uitdelen is een kostbare onderneming.
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar
NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021.
Of geef gemakkelijk via onze website
www.vorotterdam.nl/geven.

Neem dan contact met ons op.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst
beschikbaar van de spullen die we nog nodig
hebben om deze twee dagen tot een succes te
maken.
3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig
om deze dagen succesvol te laten verlopen.
Registreer u via backofﬁce@vorotterdam.nl.
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent
en de brieﬁng heeft bijgewoond.

We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of
06-471 61 481 en via e-mail backofﬁce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!
Met vriendelijke groet,

Jerry en Xannelou Mendeszoon en
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw ﬁnanciële gift is onder voorwaarden ﬁscaal aftrekbaar.
Draagt u ook uw
n
steentje bij aa
?
Gift Kerst 2021
.
de
co
Scan de QR

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar doordat ze in de maand
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het Kerstfeest altijd succesvol
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus:

Er is hoop!

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM • CONTACT@VOROTTERDAM.NL • T: 010-4665905 • WWW.VOROTTERDAM.NL
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Varkenshaas met

aardappelen uit de oven
Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht:
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt.
Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.
2 PERSONEN - 25 MIN.
INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen
2 el olijfolie
2 takjes tijm
peper en zout
10 g salie
300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje
2 el boter
1 el mosterd
1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.
Hak de salie ﬁjn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet
opnieuw 10 minuten in de oven.
Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.
Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

Smakelijk eten, ﬁjne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur
van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, gerafﬁneerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met onder andere
muskmoleculen, bergamot,
vanille, rozen en civet. Voor
dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

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
Ykerst.
De oplossing van vorige maand was vredig.
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 8-8-8.
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SodaStream

Musk Extreme
parfum

In de donkere decembermaand is het extra gezellig
om thuis te genieten. Haal
een boom in huis en leg er
voor iedereen een cadeautje
onder. En dan lekker op de
bank (online) bladeren door
deze feestelijke editie van
Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen.
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Maak kans op een

bruiswater
toestel

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

100 ml
t.w.v.

€145,-
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prik
bubbels
water
apparaat

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

PUZZELPAGINA

Maak kans op

www.vanmossel.nl/mg

NIEUWE LOOK, 100% ELEKTRISCH
GROTERE ACTIERADIUS!
www/vanmossel.nl/mg

