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Jouw huis in

kerstsfeer!
Dolf Jansen:
‘Ouder publiek
terugveroveren’

DECEMBER 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.GINNEKENBRUIST.NL

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

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?
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WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD,
EEN NIEUW TIJDPERK!

P

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

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
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HVD POOLS
voor uw zwembaden en zwemvijvers

RA

WIJ REALISEREN GRAAG
UW DROOM OP MAAT!

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
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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.

ULVENHOUT

23

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!

BAVEL

Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl

28

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 Breda 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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DIE BEPAALT WAT JOUW
PERSOONLIJKE DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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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.
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Gérard Kaas en Lekkernij

Voor iedereen die wil genieten van het leven!
Ik krijg vaak de vraag: “Hoe werd je geïnspireerd om deze winkel te beginnen?”
Het is zo’n 10 jaar geleden begonnen, toen ik tijdens één van mijn mooie reizen
een klein gebergte ‘Les Monts de la Madeleine’ doorkruiste en bij een geweldige
Franse familie over de vloer kwam. Hartelijk en gastvrij werd ik ontvangen en
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ik kreeg heerlijke kaasjes en worstjes met overheerlijke wijn.Vol trots kreeg ik te
zien hoe zij hun speciale kaasjes en worst bereidden. De avond werd lang en
tot mijn vreugde passeerde nog meer lekkers de rijk gevulde tafel. De trots, het
samen zijn, het delen van mooie momenten en de bevlogenheid die bij ieder
van hen eraf straalde werden voor mij achteraf gezien mijn bron van inspiratie.

Gérard
Kazen van over de hele wereld
De verschillende gewoonten en bereidingswijzen van de lokale
kaasmakers zorgen voor kleine en grote smaakverschillen.
Notenbranderij
Dagelijks branden we met zorg geselecteerde noten van uitsluitend
de beste kwaliteit. Noten helpen je bij een gezonde levensstijl.
Olijfolie en Vinegar
Het is een feestje om Italiaanse of Griekse olijfolie te mogen
ontvangen als cadeau, maar verras ook eens iemand met onze
overheerlijke balsamico!
Wijnen en Port
Alle wijnen en Port zijn met zorg geselecteerd en exclusief
geïmporteerd door Ansaria Wines voor Nederland. Bekroonde
wijnen en Port met een heerlijke afdronk.
Zoetigheden
Gérard heeft net als Chocolaterie Albert een passie voor
chocolade, We love chocolate! Maar zeker ook de met de
handgemaakte Cannoli’s uit Sicilië.

Gérard, Kaas en Lekkernij | Pastoor Doensstraat 2b, Bavel | 06-20069006 | gvangasteren@gmail.com

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

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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HONING
TANDPASTA

Maak kans op
Good4fun giftcard

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
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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

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
15
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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

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
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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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ALS JE GOED KIJKT,
IS HET NET ALSOF
DE STOEL NAAR
JE LACHT.

MEIJSWONEN.COM

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!
Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als
nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon

STORE 317

Culinaire cadeaus en delicatessen
Heerlĳk eten & drinken voor thuis of bĳ ons
Racletten ipv gourmetten tĳdens de feestdagen

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen

FEESTDAGEN
BESTELLIJST
BESCHIKBA
AR

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

MASTER
workshop

ONE
workshop

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

Ginnekenweg 317, Breda | 06-51775417 | shop@store317breda.nl | www.store317.nl
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WERELDS,
HEERLIJK
EN EERLIJK

BLOG/FAJAHLOURENS

Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?

D

AGJE UIT

TWENTE LIGHT

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
Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3
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.
N
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"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
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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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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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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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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.

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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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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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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Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
op je terras

Voorkom uitglijders

Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!
Benieuwd naar
onze producten?
Maak vrijblijvend
een afspraak.

Dit kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Goodflooring anti-slip
Jaarlijks gebeuren er in deze tijd van het jaar veel ongelukken als gevolg van uitglijders
en valpartijen. Het merendeel van deze ongevallen kan simpel worden voorkomen door
het gebruik van goed anti-slip materiaal.
Goodﬂooring® biedt een groot assortiment anti-slip producten zoals anti-slip tapes en XenZ coating. Een zeer
betaalbare oplossing voor uw gladde houten vlonders zijn de ‘Goodﬂooring’ glasvezel versterkte kunststof anti-slip
stroken.Deze anti-slip vlonderstrips zijn zeer eenvoudig te installeren. Daar komt bij dat de conditie, vervuiling of
vochtigheid van de ondergrond van ondergeschikt belang is bij het aanbrengen.
De voordelen op een rij:
• Duurzaam anti-slip oppervlak,
• Bestand tegen alle weersomstandigheden,
• Eenvoudig te installeren,
• Geschikt voor tuin, huis en professioneel gebruik etc.
Neem voor een offerte gerust contact op
met ons of check ons complete assortiment
anti-slip op: www.goodﬂooring.nl
Goodﬂooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen

www.goodﬂooring.nl

VLOEREN





ZONWERING

GORDIJNEN

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

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

BRUISENDE/ZAKEN

B&B en Atelier KYK:
een gouden combinatie...

LOGEREN,
CREËREN EN
LEREN

Stel je eens voor; een creatieve workshop volgen en overnachten in een Bed and Breakfast vol
inspirerende kunst. Één locatie waar je kan logeren, creëren en leren. Deze unieke combinatie
vind je op een prachtige plek aan de rand van het Ulvenhoutse bos.
KYK; inspirerend!
Naast het maken van eigen kunst geeft Yolande
van de Water al 15 jaar les in haar atelier
in
Ulvenhout;
vaste
lessen aan kinderen en
volwassenen en daarnaast
losse
workshops
en
kinderfeestjes. Bij Atelier
KYK kan je op verschillende
niveaus diverse technieken
leren: tekenen, schilderen
en graﬁek, fotograﬁe en
collages. In de zomer
wordt er buiten geschilderd in de weelderige
bloementuin of in het aangrenzende bos.

en terras. Eventueel compleet verzorgd met een
ontbijt. B&B KYK biedt een goede uitvalsbasis om
de omgeving te verkennen. Yolande geeft graag
tips over mooie wandel- en
ﬁetsroutes rondom Breda of
over de gastronomie in en rond
de stad.
KYK eens anders…
De naam KYK is ontstaan
omdat Yolande mensen graag
anders en bewust wil leren
kijken: “Ik hoop mijn gasten
en cursisten te inspireren; overal is iets moois (in) te
zien! Bij ‘KYK’ kan je even je hoofd leegmaken. Als
mensen hier tot rust komen en met nieuwe energie
en inspiratie naar huis gaan heb ik mijn doel bereikt.

Gaandeweg ontstond het idee om een B&B te
beginnen. “Ik woon op zo’n unieke locatie, aan de
rand van het bos, daar wilde ik graag anderen van
laten meegenieten! “Het blijkt een gouden greep
en begin 2022 komt er een tweede B&B bij!
“Alle twee de kamers zijn geschikt voor twee tot
vier personen, afzonderlijk of samen te boeken,
met veel privacy, een geweldig uitzicht, keuken

De overnachtingen en de workshops zijn afzonderlijk
of als een arrangement te boeken voor twee tot acht
personen, voor meer info:
www.atelierkyk.nl
www.bbkyk.nll

B&B en Atelier Kyk | Kraaijenbergsestraat 35, Ulvenhout
Tel.: 06-28319248 | Mail: info@bbkyk.nl of info@atelierkyk.nl
www.bbkyk.nl | www.atelierkyk.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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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.

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

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055 | 06-24940388
info@geertkip.nl

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

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

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!

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

Health Wellness

stralend kerstkapsel

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.

LOOKING/GOOD

De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outﬁts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?
Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.

Grote krullen en sexy golven

€39
€55
€35
€35

Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

€80

Ballerina knot
€120

Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze ﬂair.

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

Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outﬁt onmiddellijk
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.
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Maak kennis
met onze
gordijnstoffen
collectie

DIVERSE
K A M E R H OG
GORDIJNST E
OFFE
van € 69,95 N
voor € 49,9
5
gratis gemaa

kt

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 vrijdag 9.00 - 1500 uur, Za. 9.30- 1300 uur, Zo. en ma. gesloten
45

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
46
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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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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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Disfruta nuestras

tapas

Ginnekenweg146
BREDA
www.jaakvanwijck.nl

Een greep uit onze
vernieuwde collectie
DUS WACHT

NIET LANGER

Bekijk onze zee aan
mogelijkheden!

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

(Oftewel: geniet van onze tapas!)

Korte Hei 19b
4715 RS Ruchpen
www.haanskorfvanbeer.nl
info@haanskorfvanbeers.nl

DANNY HAANSKORF
06 24 46 37 71

Écht Spaans
MARIJN VAN BEERS
06 22 72 06 19

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

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

Bruist wenst alle
lezers warme

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Geniet bij Tapasbar
Hacienda van
authentieke Spaanse
gerechtjes. Maar ook
onze bieren, wijnen en
zelfs de inrichting zijn
op en top Spaans.

Bruist wenst
alle lezers
warme
Gewoon een heerlijk
avondje uit in een
ontspannen setting,
of het nu gaat om een
gezellig etentje of
wellicht een verjaardag
of bedrijfsborrel.

feestdagen
Baronielaan 320 Breda
076-5320184
www.tapasbarhacienda.nl

ammen
h
e
s
n
a
a
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n
en worste
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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

Klassiek gevoel van rust

U gaat toch ook voor
een echte Ensuite!
Ensuite is gespecialiseerd in het ontwerpen,
maken en plaatsen van traditionele
kamer en suite kasten met schuifdeuren.
Hiermee kunt u op een prachtige
manier de functionaliteit van uw woning
verhogen. Stijlvol in de jaren 30 sfeer,
maar volgens de normen van nu.
Onze inbouwkasten en deuren kunnen
volledig naar uw speciﬁeke wensen worden
gemaakt en worden gecomplementeerd
met passende accessoires zoals fraaie
scharnieren en authentieke handgrepen
van porselein, gietijzer of hout.
Ook kunnen de schuifdeuren worden
voorzien van glas-in-lood in diverse
kleuren, patronen en motieven.

Interesse?

Neem contact met ons op
of vraag een prijsindicatie op via de site!

Paul Ligtvoet helpt je graag!
Nijverheidsweg 8 Oisterwijk (NL)
+31 (0)13 - 521 06 33
info@ensuite.nl | www.ensuite.nl

Welke Ensuite
past bij u?
Maak gewoon een
afspraak!
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We make you feel at home!
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Compacte ﬁets of
Wees ambitieus in december
vouwﬁets nodig?

HOROSCOOP

Bij Schietecat moet je zijn

(E-)Compacte ﬁetsen | i:SY & Cube

Een compacte fiets is het perfecte, wendbare vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Bij Schietecat
Tweewielers in Breda vind je een uitgebreid aanbod aan fietsen en scooters. Hier vind je altijd de perfecte
tweewieler die voldoet aan je wensen. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekende, persoonlijke service.

Een compacte fiets combineert de voordelen van een
gewone stadsfiets met die van een vouwfiets.
(E-)Vouwﬁetsen | Brompton & Tern

Wie in Breda of omgeving een vouwfiets wil kopen, doet dat het beste bij
Schietecat Tweewielers. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten fietsen,
en ook scooters. In vouwfietsen bieden we je grote keuze in alle betere merken en
verschillende categorieën. Als je de bus of trein opstapt, vouw je de fiets gewoon
op tot zijn compacte vorm. Wanneer je gaat fietsen, klap je de fiets weer open
en je bent klaar om te vertrekken. Perfect dus voor wie een compacte fiets
zoekt om op een milieubewuste manier zijn of haar bestemming te bereiken.

Heb je nog vragen? Dan bereik je ons
ook telefonisch via +31(0)76 521 2830.

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.

Zijn je voeten al klaar voor de winter?

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

BEHANDELINGEN VOOR: PEDICURE | NAGELBEUGEL | NAGELREPARATIE | RISICOVOET | ORTHESIOLOGIE | KERATINE | VOETSPA CND MARINE
Korte Boschstraat 3, Breda | 076-5212830 | www.schietecat.nl

Twikkelstraat 37, Breda | 06 557 025 44 | info@karenbrekelmans-pedicure.nl | www.karenbrekelmans-pedicure.nl
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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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Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving

Zeg ja
tegen een
gietvloer
van Céjess
Flooring!

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.
“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap
en onze jarenlange ervaring”

Voor elk type vloer bieden wij de perfecte oplossing. Gietvloeren
zijn overigens niet het enige wat Céjess Flooring te bieden
heeft. Daarnaast verkopen we namelijk ook coatingvloeren en
mortelvloeren. Bel dus gewoon eens voor een afspraak om de
mogelijkheden bij u thuis of binnen uw bedrijf te bespreken.
Céjess Flooring | Eigenaar: Frederick Mann | Roosendaal | 06-20955772 | www.cejess.nl
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Kwaliteit
Naast alle rijlessen biedt Kooistra Rijopleidingen ook
camper- en caravantrainingen. Tevens 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 één 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!

Inire
no?
Kom 
en n!

Van
Van Kemenade
Kemenade Bestratingen
Bestratingen Bavel
Bavel || Gilzeweg
Gilzeweg 36,
36, Bavel
Bavel || 0161
0161 43
43 39
39 59
59 || 07.30
07.30 -- 18.00
18.00 uur
uur (zaterdag
(zaterdag 08.00
08.00 -- 14.00
14.00 uur)
uur) || Van
Van Kemenade
Kemenade Bestratingen
Bestratingen Son
Son || Ekkersrijt
Ekkersrijt 1509,
1509, Son
Son || 0499
0499 37
37 15
15 45
45 || 07.30
07.30 -- 18.00
18.00 uur
uur (zaterdag
(zaterdag 08.00
08.00 -- 14.00
14.00 uur)
uur) || www.vankemenadebest.nl
www.vankemenadebest.nl

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
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Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!

Familiebedrijf WOOD! produceert
en verkoopt high-resistence,
customized eikenhouten vloeren
HOUTEN
voor commerciële en particuliere
TRAPTREDEN
projecten

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

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
intensieve
Hier presenterenbelasting door bijvoorbeeld kinderen en
HOUTEN
we de (nieuwste)
Michel
huisdieren.
Daarnaast kun je ook jeTRAPTREDEN
persoonlijke en
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. Weunieke
werken met
een highvloer
laten maken en dit alles tegen een correcte
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
prijs.
Grote
kleurstalen
worden gratis meegegeven!
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en

WE FLOOR.YOU ADORE
Vorselaars
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en

unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor

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

We hebben een groot
kleurenprogramma en dit wordt
transparant gepresenteerd, maar
je kunt ook je persoonlijke, unieke
en betaalbare vloer laten maken HOUTE
in
©
ons WOOD! L A BTRAPTREDE

VLOEREN VAN DUURZAAM
HOUT IN JOUW
PERSOONLIJKE STIJL! Michel

Al ruim 45 jaar zijn we Vorselaars
in de houtbranche actief.
Volledig toegelegd op
Michel Vorselaars van
het customizen
houten
vloeren.
Nautilusstraat 167
Nautilusstraat 167, Tilburg
5015 AN Tilburg
Telefoon: 013 - 206
11 00
013
- 206 11 00
www.woodbyvorselaars.nl
www.woodbyvorselaars.nl

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

BRUIST/RECEPT

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!

9
2
3
8
1
7
5
9
6

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.

3
6
4
1
2
5
8
7
3

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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t
y
g

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.ginnekenbruist.nl
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drinken
smaakje
kerst
soda
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l
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d

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.ginnekenbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op

www.vanmossel.nl/mg

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

