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Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

Fabriekstraat
Fabriekstraat 55,
55, Tilburg
Tilburg || 013
013 590
590 4459
4459 ||

Casa
Casa Blanco
Blanco ||

casablancotilburg
casablancotilburg

Lebel
POEF JENS
Lebel poef Jens is een mooie cognackleurige
poef met een afmeting van 60x30 cm. Deze
heerlijk zittende poef is gemaakt van kunstleder
en staat perfect in een stoere woning. De poef is
mooi afgewerkt en heeft een gestikt randje.

Tafellamp Rabat
GOUDKLEURIG

Vaas
TIJN GOUDKLEURIG

Voor advies, ideeën en inspiratie voor
je interieur ga je naar Leen Bakker
Oosterhout om van je huis een thuis
te maken.
House of Season
SNEEUWPOP KERSTBEELD

3x

KERST
KRANSEN
VAN BRUIST

Kerstboomrok
HOUSE OF SEASONS
Met deze kerstboomrok
maak je jouw boom helemaal af. Is Gemaakt van
zeegras en heeft een hele
natuurlijke uitstraling die
perfect bij de boom past.

LAAT DE

KERST JE BETOVEREN

Haal het magische
gevoel van kerstmis
in huis met deze
decoratieve krans.
Hang de kerstkrans
aan de muur of leg
hem op tafel.

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij Leen Bakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!

HOME SWEET HOME

Alles voor een leuke inrichting

Meerstoel 18 Oosterhout - 0162 471 715

COLOFON
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DE LANGSTRAAT

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!

OOSTERHOUT

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.

23

REESHOF

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 Reeshof Bruist en De Langstraat 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.
8
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Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

MATERIAAL EN
ACCESSOIRES
Wij werken met verschillende soorten
materialen, zoals eikenhout, pvc
en HPL/CPL, om je trap weer veilig,
mooi en slijtvast te maken. Naast
ledverlichting voor de trap hebben
we ook bijpassend laminaat en
trapleuningen in rvs of (blauw)staal.

HPL / CPL

Kan jouw trap wel een
opknapbeurt gebruiken? Kies
voor kwaliteit, jarenlange
ervaring en een perfecte
afwerking met Christan
Traprenovatie! Het familiebedrijf
levert al zeven jaar vakwerk als
het om traprenovaties gaat.

EIKENHOUT
Het bedrijf werd zesentwintig jaar geleden opgezet door Ellies
vader Christ die eerst werkte als onderaannemer en allround
timmerman. Zeven jaar geleden specialiseerde het toenmalige
timmerbedrijf zich in traprenovaties en zes jaar geleden werd
het een VOF waarbij Ellie de inkoop en verkoop voor haar
rekening neemt en Christ de uitvoering van de traprenovatie
tot in de puntjes verzorgt. Deze samenwerking tussen vader
en dochter is de sleutel tot het succes van het bedrijf en de
positieve reviews van de renovaties liegen er niet om. Bij
Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

Hoge Bremberg 23, Etten-Leur | 076 50 40 722
sales@christan-timmerwerk.nl | www.christan-traprenovatie.nl
10

PVC

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek
aan huis!
ACCESSOIRES
11

LEZERSACTIE

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

Profiteer van de gratis verzendkosten actie!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

sieraden. Zoekt u fijne sieraden,
Grove sieraden of
Gepersonaliseerde sieraden?
aan het juiste adres.
Wij bieden maatWerk voor iedereen.
neem een kijkje op de Website of
stuur ons vrijblijvend een berichtje.

WWW.selfidentity.nl
@selfidentity.nl

Geniet van

Intieme hygiëne

Het product is
verkrijgbaar bij
drogisterij en
reformhuis.
Kijk voor adressen op
www.aromed.nl/verkoopadressen

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

dan bent u bij self identity

Sfeervolle
Feestdagen

De Candira intiemlijn is bedoeld voor de hygiëne van de intieme
delen van zowel vrouw als man. Alle producten uit deze lijn
ondersteunen de normale zuurgraad en bevorderen het natuurlijke
afweersysteem van de huid. De intiemlijn bestaat uit:
• Candira Intieme Wasgel en Wastablet, voor dagelijkse verzorging
zonder zeepbestanddelen.
• Candira Intiemspray, nog gerichter voor ongemakken in de
intieme zone. Handig in gebruik en om mee te nemen.
• Candira Intieme hygiëne geconcentreerde druppels.
Hiervan kun je 1-2 druppels op een
tampon aanbren-gen, of in water voor
een vaginale douche. Eventueel als
navulling van de Intiemspray.

HONING
TANDPASTA

Maak kans op
Good4fun giftcard

Gespecialiseerd in handGemaakte
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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
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RUDOLF’S RED
NOSE GLÜHWEIN

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
13
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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.

Ruim 45 jaar specialist in

Het geheim van (h)eerlijke
Zuid-Afrikaanse wijnen

RAAMDECORATIE & VLOERKLEDEN
Ik ben Claudia Hooijmaaijers,
interieurstylist en eigenaresse van
Gordijncentrum in Dongen. Laat mij jouw
woning zien en ik ga er
een supermooi geheel van
maken voor een budget dat
bij je past.

Bel 0162 313 876 of stuur een e-mail naar
info@gordijncentrum.nl om een afspraak te maken.

Onze drie topwijnen!

LooierspleinIk ben
46,
Dongen
Claud
ia Hooijmaaijers, interieursty
list en samen met Jan trotse
eigenaresse van Gordijncen
trum in Dongen. Mijn visie
is dat je interieur een
weerspiegeling van je karak
0162 313 876 | www.gordijncentrum.nl
ter moet zijn. Laat mij

je foto’s en/of tekening van
jouw woning zien, nieuw
bouw of bestaand, en ik
ga er een supermooi gehee
van maken voor een budge
l
t dat bij je past. Graag tot
ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP
Dongen

Tel: 0162

www.gordijncentrum313.n876l
Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

Leuk om te geven
(of om zelf van te genieten!)

BESTEL ONLINE!
Wij aanvaarden
CRYPTO (XRP)
als betaling.
Kijk op www.secretsbytaboe.nl | Bel 06 10 44 34 09 of mail post@secretsbytaboe.nl voor vragen over onze wijn.

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS
Lang en gezond haar vraagt om doorzettingsvermogen en
geduld. Gelukkig zijn er manieren om dit te bereiken. Wees je
bewust van het welzijn van je haar en dan zul je zien hoe je
haar in lange mooie lokken over je schouders zal vallen.

lang
haar

TIP 1 Ben lief voor je haar,

wanneer je het haar goed verzorgt is
de kans kleiner dat het afbreekt en
wordt het haar sneller lang.

TIP 2 Maak gebruik van

professionele haarproducten, deze
zijn geconcentreerd en zullen het
haar intensiever verzorgen.

TIP 3

Ga op tijd naar de kapper.
Wanneer het haar toe is aan een
knipbeurt vanwege de gespleten
punten, kun je het beste zo snel
mogelijk ingrijpen.

TIP 4

Net als de rest van het
lichaam heeft ook ons haar de
nodige vitamines en proteïne nodig.
Door deze extra binnen te krijgen zal
het haar sneller groeien.

Hair on the FLOOR staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied, in een
ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij met deskundig
advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen te bezorgen, aangepast
aan jouw persoonlijkheid en wensen.

Afspraak maken? Dit kan ook heel makkelijk online via
www.hairontheﬂoor.nl Bellen kan natuurlijk ook! Tijdens
openingstijden zijn wij bereikbaar op 0162-462050.

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.

Basiliekplein 5, Oosterhout | 0162-462050 | www.hairontheﬂoor.nl
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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
18
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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.
20

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

Voor creatieve
Voor
creatieve
kado's ga je naar
kado's ga je naar

Belcrumweg 30, Breda
076-5327424
info@stofenwol.nl
www.stofenwol.nl
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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
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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.
N

A

O P

Openingstijden
dinsdag - vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

T

U

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.
23

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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Stalendeurinhuis is
gespecialiseerd in het op maat
maken van stalen deuren,
portalen en puien. Met ruime
ervaring wordt er vakkundig
gewerkt aan verscheidene
projecten.
De afwerking met stopverf geeft
uw deur, portaal of pui een
tijdloos uiterlijk. Onze producten
zijn allen voorzien van gehard
glas (veiligheidsglas).

Heb je inte
resse in
een stalen
deur
Maak dan ze ?
ke
een afspraak r
:
06 -270 38 04
0

Zie je hem al in jouw huis?
zoals deze taatsdeuren!
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U kunt op voorhand een
persoonlijk gesprek met ons
voeren, zodat wij goed met u
kunnen meedenken over het
ontwerp, eisen en wensen van
uw type droomdeur.

Vaartweg 10E, Oosterhout
06-27038040
www.stalendeurinhuis.nl

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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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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De Bron

Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
op je terras

We hebben alles om te creëeren. We hebben alles al in onze bron. We mogen het
nu gaan manifesteren. Als je echt gaat connecten met jezelf. Je eigen gevoelens,
de verbinding met je eigen ziel. Door alle positieve emoties de overhand te geven.

Ga je weg bij je eigen lichtje. Door
frustratie, pijn, verdriet los te laten komt
er ruimte voor de echte bron, jouw
eigen innerlijke licht. Dan gaat je vibratie
omhoog en manifesteer je je in jouw eigen
vijfde dimensie.
Door zelfreﬂectie zul je jezelf opruimen.
En je gevoelens zullen leren om positief te
zijn, niet om je down te maken. Door los
te laten. Connecten wij ons hart-ziel-hoofd
weer met elkaar en maken we de balans
op om onze vibratie of trilling in frequentie
omhoog te halen om zo blij te blijven.
Gaan we voor een godloos leven of een
bezield leven. Als we het negatieve loslaten
kunnen we alleen verder naar de vijfde
dimensie. Dus laat dat voor 2022 je eigen
innerlijke Bron verwarmen.

Succes en fijne feestdagen

Praktijk voor
natuurgeneeskundige,
energetische en
paranormale therapie.
"Magnetiseren is vrede
mogen brengen in het
lichaam."
CLIËNTENERVARINGEN

Dit kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Goodflooring anti-slip

Petra is een hele fijne
magnetiseur. Ik heb heel
veel aan de afspraken, ik zit
een stuk beter in mijn vel en
heb veel meer energie gekregen.

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.

Petra Busio
Zandheuvel 59, Oosterhout
06-10564703
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl
Vergoeding via de meeste
aanvullende verzekeraars
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Voorkom uitglijders
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

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 dankz�
het transparante uiterl�k door de
grote glazen oppervlakken. Zo
creëer je ruimte en tegel�kert�d
zorg je ervoor dat beide vertrekken
apart bl�ven, mocht je dat willen.
Draaideuren passen prima in een
wat neutraler interieur. Ladies with
Styel levert zowel enkele als dubbele
draaideuren. Laatstgenoemde z�n
een nóg sterkere blikvanger en
zorgen voor extra decoratie: je kr�gt
meer licht en je deur wordt een nog
sterker middelpunt in de beleving
van een ruimte.

GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning

schuifdeuren

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.

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

Centraleweg 11 b, Geertruidenberg | 0162-514339 | www.albin-ce.nl

www.ladieswithstyel.nl
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OOSTERHOUT/IN BEELD
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Oosterhout
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BLOG/FAJAHLOURENS

Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen? Wil je leren blind typen?
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.

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Met typetrainer leer je snel en op een leuke manier
in tien weken blind te typen met tien vingers. Na elke
oefening zie je de resultaten die je hebt behaald. Als je
een oefening goed hebt gedaan, kun je doorgaan met
de volgende oefening. Ook zijn er spellen waarmee je de
oefeningen kunt afwisselen en de letters die je lastig vindt
nog eens extra kunt trainen.

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.

De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter!

GIGAKIDS TYPECURSUS
GIGAKIDS DYSLEXIE
TYPECURSUS
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN

Persoonlijke begeleiding

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.

CLASIN DEHING

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. Elke week (tien weken lang) bekijkt
een cursusleider van typetrainer de resultaten en zal
persoonlijke feedback geven.
Een certiﬁcaat wordt afgegeven als alle letters zijn
geleerd, deze met de juiste vingers worden aangeslagen
en er voldoende is geoefend. De cursusleider beoordeelt
of er voldoende geoefend is.

Bij Les van Clasin
leer je blind typen met
10 vingers!
Het online oefenen
wordt afgewisseld met
fysieke lessen.

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN!

Liefs, Fajah Lourens
06-430 808 32

Voor meer informatie, kijk op:

www.lesvanclasin.nl

https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream
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Voel je thuis en geniet
ACCU
KAPOT?

van de lekkerste Spareribs

LAAT HEM
SN
REPARERE EL
N!

Pro Repairs | Catharinastraat 42, Oosterhout
info@prorepairs.nl | 0162-229664 | www.prorepairs.nl

van Oosterhout, Brabant en de rest van de wereld!
Niet alleen in Oosterhout zijn de
gerechten een begrip, maar ook in verre
omstreken. We nodigen je graag uit voor
een avond genieten in onze gezellige
huiskamersfeer met goede bediening.

Ga naar onze
website en
plaats uw
bestelling

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren,
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met een ander crematorium.
U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid
van uw geliefde huisdier heeft genomen.

Ook bij uw
dierenarts

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen zorgen dat u en uw geliefde
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

EIGEN
OPHAALDIENST

Wielevenweg 22, Tilburg | 013-5907716 | welkom@dierencrematorium-memoria.nl | www.dierencrematorium-memoria.nl
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Eigenaren: Nicolay en Esther van Duuren
Bakkerstraat 21, Oosterhout | 0162-438336 | www.denbal.nl
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Kla or  ne?
het begint bij je voeten

Pedicure Adinda zorgt ervoor dat jouw voeten de
aandacht krijgen die ze verdienen. De professionele
praktijk is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor
pedicures, en zit gevestigd in het pand van Van
Halderen. Een goede regelmatige verzorging van je
voeten voorkomt problemen en daarvoor ben je hier
aan het juiste adres. Tijdens een pedicurebehandeling
krijg je altijd tips en adviezen voor een goede verzorging
van jouw voeten, zodat jouw voeten ook lang na de
behandeling gezond zijn en blijven stralen.

Pedicure
Voetreﬂexmassage
Manicure
IPL - Deﬁnitief ontharen
- Huidverjonging
- Acne
- Couperose
- Pigment

Tips voor een

LOOKING/GOOD

stralend kerstkapsel
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

Adinda geeft ook IPL behandelingen.
Deze behandelingen voor IPL worden uitgevoerd
met een door de EU goedgekeurd apparaat. Om de
behandelingen zo goed en correct mogelijk uit te voeren
heeft Adinda scholing gevolgd bij Bowie Medicals. Daar
heeft ze verschillende certiﬁcaten voor behaald. Zodat
ze de beste adviezen en behandelingen kan uitvoeren.
Ook voor de IPL behandelingen bent u bij haar aan het
juiste adres!

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.

Ballerina knot
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.

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.

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484 | www.pedicureadinda.nl
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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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jeukende dijbenen..

HOROSCOOP

O jee,
Wat nu?

Ken je dat gevoel? Wanneer je uit de kou naar binnen loopt en
je dijbenen beginnen te gloeien en te jeuken en soms zelfs pijn
gaan doen?
Heel vervelend, wist je dat je daar iets aan kunt doen. Zelf heb ik
hier jaren last van gehad. Altijd in de winter wanneer ik uit de kou
weer een lekkere warme ruimte in liep, begonnen mijn benen te
gloeien en te jeuken. Door het wrijven en het krabben had ik vaak
blauwe en pijnlijke plekken.
Toen ik een aantal bodydrainages had ondergaan en de inﬁltrans
producten ging gebruiken werden mijn benen niet alleen gladder
van structuur. Tot mijn grote blijdschap verdween ook die
vervelende jeuk op mijn benen.
De bodydrainage is een effectieve en prettige behandeling waarbij
we met massagetechnieken en therapeutische cupping bloed- en
lymfecirculatie stimuleren, spieren en bindweefsel losmaken en het
lichaam in ontspanning brengen.

Wees ambitieus in december
Miriam Duijvestijn

Praktijk voor natuurlijke
huid verbeterende gezichtsen lichaamsbehandelingen.
”Lekker in je vel geeft een
stralend uiterlijk”

CLIËNTENERVARINGEN

‘‘Ik voel mij altijd als herboren
na een gezichtsbehandeling,
Mijn huid is enorm opgeknapt
sinds ik de adviezen die ik heb
gekregen ben gaan uitvoeren.’’

Herken jij jezelf in dit verhaal? Wij kijken graag samen met jou naar
de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen.

Weegschaal 23-09/22-10

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

Je ervaart een optimistische bui. Je zal
trots zijn op wat je dit jaar hebben kunnen
overwinnen. Vertrouwen is zeker aanwezig.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

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

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

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Je zal niet stilzitten in december. In deze
periode stem je je perfect af op de
kerstenergie. Quality time met je gezin is
van onschatbare waarde.

Je zult in deze periode veel energie voelen.
Als u weet wat uw doel is, ben je bereid om
er onder alle omstandigheden voor te gaan.

Kreeft 21-06/22-07

Mensen om je heen zullen je aanwezigheid
waarderen, je zult beseffen dat er
belangrijker dingen zijn dan werk.

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

Leeuw 23-07/22-08

Pastoriestraat 4, Made
06-24316949
www.miramibeauty.nl
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Boogschutter
Uw stemming
zal positief en
optimistisch
zijn

Ram 21-03/20-04

Steenbok 22-12/20-01

Waterman 21-01/19-02

Je zal erg terughoudend zijn in december.
Dit helpt je om kalm te blijven en het zal
een gunstig effect hebben op je familie.

December wordt voor jou een van de
meest aangename maanden van het jaar.
Zodra je Kerstmis zult doorbrengen met je
naasten zullen je relaties worden versterkt.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

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

Je zal worden ondergedompeld in het
vergaren van informatie. Naasten zullen
ook de interesse opmerken. Vergeet alleen
niet dat familie de hoogste prioriteit heeft.
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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.

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.

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.

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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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.
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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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y
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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.oosterhoutbruist.nl
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drinken
smaakje
kerst
soda
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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.oosterhoutbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op

VAN MOSSEL ZEKERHEID #1:

MET 6000+ OCCASIONS
ALTIJD WAT U ZOEKT!

kijk zelf op: www.vanmossel.nl/occasions voor meer dan 6000+ occasions!

