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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 
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Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Wij zijn een zelfstandige polikliniek voor cardiologische zorg. Ons streven is dat patiënten met 
hart- en vaatziekten al binnen 24-48 uur bij ons terechtkunnen. Wij staan voor de beste 
innovatieve zorg met optimale service en persoonlijke begeleiding. Voor meer informatie over 
ons centrum kunt u terecht op onze website: www.cardiologiecentra.nl.

Onze zorg klopt! BRUISENDE/ZAKEN

Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Als u klachten heeft die zouden kunnen passen bij een 
hartziekte, dan wilt u zo snel mogelijk weten of deze klachten 
daadwerkelijk van uw hart komen en hoe ze eventueel 
behandeld kunnen worden. Daarom kunt u al binnen 24 uur 
bij ons terecht voor een consult. Alle benodige onderzoeken 
en het evaluatiegesprek kunnen indien mogelijk al binnen 
twee uur plaatsvinden. 

Tijdens het evaluatiegesprek zal de cardioloog met u de 
diagnose bespreken en indien nodig een behandelplan 
opstellen. Tevens kunt u bij ons terecht voor preventief 
onderzoek of een second opinion.

De belangrijkste klachten bij hartziekten zijn:
 Pijn op de borst
 Hartkloppingen
 Kortademigheid
 Wegrakingen / onwelwording 
 Vermoeidheid

Cardiologie Centrum Zeeland
Buitenruststraat 16, Middelburg  |  0118-689340
zeeland@cardiologiecentra.nl  |  www.cardiologiecentra.nl

Verwijzing via de huisarts
Heeft u een of meerdere van de genoemde 
klachten? Ga dan naar uw huisarts. Deze zal 
besluiten of het nodig is dat u wordt 
doorverwezen naar ons centrum. Indien u door 
uw huisarts wordt doorverwezen, wordt de door 
Cardiologie Centrum Zeeland geleverde zorg 
volledig vergoed door uw verzekeraar. Wij 
hebben contracten met alle zorgverzekeraars in 
Nederland.

24/7 bereikbaar
Patiënten en verwijzers kunnen voor informatie te 
allen tijde contact met ons opnemen. Wij zijn 24 
uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

��Preventief screenen hart / 50+
        vergoed door zorgverzekeraar
��24/7 snel onderzoek en uitslag
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Om te beginnen natuurlijk: een ontzettend gelukkig nieuwjaar namens 
iedereen bij Bruist! Laten we er met z’n allen een fantastisch jaar van 
maken. Wat 2022 voor ons in petto heeft, weet niemand, maar dat we 
zelf invloed hebben op ons eigen geluk, is een feit. Daar vertellen we 
je in deze nieuwste editie van Bruist meer over. 

Januari is voor veel mensen dé tijd van het jaar om met al hun goede 
voornemens aan de slag te gaan. De een wil afvallen, de ander wil meer 
tijd doorbrengen met vrienden… Waar het uiteindelijk vrijwel allemaal 
op neerkomt, is dat we een fi jner leven willen. En een leuker leven 
natuurlijk! Vol mooie momenten en plezier. Hoe zo’n leven eruitziet, is 
voor iedereen uiteraard anders. 

Desondanks kunnen we je wel wat tips geven: breng een bezoekje aan 
een van onze bruisende ondernemers en laat je verwennen. Of plan een 
leuk dagje uit, bijvoorbeeld naar Titanic de musical. Acteur Richard 
Spijkers vertelt je daar verderop meer over… Na de afgelopen pittige 
jaren hebben we nu immers wel een wat leuker jaar verdiend!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
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Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen als 
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Zoom Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
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BRUIST/BODY&MIND

Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag maar lukt 
het niet? En wat is geluk eigenlijk?

niet gelukkig van wordt. Jezelf als prioriteit stellen is 
helemaal niet egoïstisch. 

HET LEVEN BEGINT AAN HET EINDE VAN JE 
COMFORTZONE! Kun je niet meer genieten in 
je eigen omgeving, dan lukt dat misschien wel 
ergens anders. Bezoek plaatsen waar je normaal 
nooit zou komen, leer nieuwe mensen kennen 
of ga de uitdaging aan met jezelf en begin met 
een nieuwe sport. Het is goed om af te wijken 
van het vertrouwde. Zo maak je je leven een stuk 
interessanter. 

SAMEN STA JE STERKER. Omring jezelf met 
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je 
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder 
hier iets voor terug te verwachten. Mensen die jou 
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je 
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even 
niet lekker in je vel zit. 

Geluk is voor iedereen anders. Het is een gevoel, 
je kunt het niet aanraken en ook niet vasthouden. 
Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon 
beter door wanneer je gelukkig bent, je denkt 
anders en je doet anders. Maar waarom is het 
soms zo moeilijk voor ons om gewoonweg gelukkig 
te zijn? 

JE BENT NIET PERFECT EN DAT HOEF JE 
OOK NIET TE ZIJN. Stel geen onbereikbare 
doelen voor jezelf en raak ook niet in paniek als je 
een fout maakt. Mensen zijn niet onfeilbaar. Begin 
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen 
door elke dag te leren van je fouten, zodat je jezelf 
kunt verbeteren. En onthoud: vergelijk jezelf nooit 
met anderen. Stop met altijd en overal perfectie 
na te streven. Leef in het moment. Je kunt ook blij 
zijn met wat je niet hebt!

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor 
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers 
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf 

Wat is geluk eigenlijk? 

Ook op zoek naar geluk? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

JE KUNT OOK 
BLIJ ZIJN
MET WAT JE 
NIET HEBT!
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 Wat is Inspirante 
 Wij zijn Inspirante, het gezonde 
alternatief en sinds kort gevestigd 
aan de Louis Porquinlaan te 
Bergen op Zoom, met een 
spreekuurlocatie in Hoogerheide. 
Een multidisciplinaire praktijk, 
bestaande uit fysiotherapie, 
psychosomatische fysiotherapie, 
diëtiek, psychotherapie en 
medische fi tness.   Met een zekere 
trots kunnen wij u melden dat 
Inspirante als enige in de 
Zuidwesthoek met het David 
Spine Rug concept (DSC) werkt. 

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van rug- en/of nekklachten. Een groot deel 
van deze groep zelfs met herhaling. Soms gaan de klachten vanzelf over en soms worden de klachten 
langdurig met de nodige beperkingen in het dagelijks functioneren of het niet meer kunnen werken.

 Wat biedt Inspirante ten aanzien 
van rug- en nekklachten
  Een unieke en wetenschappelijk 
verantwoorde aanpak van een groot deel 
van de rug- en nekklachten. Het DSC en 
Cervicaal trainingsapparaat werken op 
basis van Klinimetrie. Onze aanpak bestaat 
uit een uitvoerige nulmeting waarbij de 
inhoud afhankelijk is van de door de cliënt 
en de verwijzer geschetste problematiek. 
Deze is al of niet multidisciplinair en wordt 
naast de therapie en training altijd 
opgevolgd met uitvoerige tussentijdse 
metingen en aan het eind van de therapie 
een 1 meting om zo evidenced based 

rug- of nekpijn
afkomen?

Van uw

mogelijk te werken. De cliënt 
en de verwijzer worden uitvoerig 
geïnformeerd over de resultaten 
van deze metingen. In de metingen 
binnen het David Concept worden 
de resultaten van de training 
digitaal geregistreerd. 
Meetresultaten bestaan onder 
andere uit spierkracht, mobiliteit, 
pijnbeleving en dergelijke. Het 
trainingsprogramma wordt aan de 
hand hiervan telkens bijgesteld. 
Uitgangspunt van het David 
Concept is: creëer eerst een goed 
fundament, onder andere qua 

spieren en spierkracht, en ga 
vervolgens gecombineerd 
aan de slag met functionele 
training, bestaande 
uit coördinatie, stabiliteit en 
de ervaring/beleving van pijn 
en prikkels in de rug/nek/
spieren en dergelijke. 
Daarnaast kunnen vanuit de 
multidisciplinaire aanpak ook 
nog andere metingen worden 
aangeboden, zoals 
copingstijlen, stresshantering, 
aanleren van gedrag- en 
belevings varianten en 
cognitieve capaciteiten.

 Geen wachtlijsten
  Bovendien hebben wij geen 
wachtlijsten, vandaag gebeld 
is direct geholpen. De kosten 
worden veelal vergoed 
(geheel of gedeeltelijk) door 
de ziektekosten verzekeraar. 
En mocht u zelf moeten 
betalen, dan zijn de kosten 
bijzonder schappelijk. Vraag 
vrijblijvend een offerte aan. 

“WIJ BIEDEN
EEN TOTAAL-
AANPAK”

BRUISENDE/ZAKEN
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AMARULA VEGAN
De nieuwe Amarula Vegan Cream likeur 
komt tegemoet aan de toegenomen vraag 
naar vegan producten. Je proeft nog steeds 
de herkenbare smaak van het marulafruit 
dat de basis vormt voor alle likeuren 
van Amarula. Daarnaast heeft de 
likeur een exotische touch gekregen 
door de toevoeging van kokosnoot, 
karamel en vanille. Het is een heerlijk 
alternatief voor veganistische 
liefhebbers. Geheel glutenvrij en dus 
ook geschikt voor mensen met een 
lactose intolerantie.
www.amarula.com

LEZERSACTIE * 
BH van By Jeane t.w.v. € 78,65
De bralette is een beugelloze bh die zowel 
voorgevormd als niet voorgevormd kan 
zijn. De By Jeane bralette biedt betere 
ondersteuning vanwege de zeer fl exibele, 
zachte ondersteunende onderband en de 
verstelbare kruislings of recht te dragen 
schouderbandjes. Voel je op en top vrouw vanuit je 
eigen kracht. www.byjeane.com TAG #BYJEANE

MANUKA  
ESSENTIAL OIL
Manuka honing is perfect om je gezondheid 
gedurende het hele jaar een boost te geven.

Ook als beautyproduct is Manuka honing 
heel geschikt, bijvoorbeeld als masker 

en op eczeemplekken. Manuka New 
Zealand’s hoogwaardige Manuka Oil is 
een essentiële olie die gebruikt wordt 
voor huidverzorging, voetverzorging en 
als hulpmiddel bij kleine wondjes 
wondjes. Indien toegevoegd aan een 
shampoo, bodylotion of masker is het 
bovendien een ware weldaad.

www.manukanewzealand.eu/nl
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www.litaliano.eu

LEZERSACTIE *
Maak kans op het boek van Michael 
Pilarczyk: Je Bent Zoals Je Denkt. 

'Je bent toch niet je gedachten?'. Maar wie of wat 
ben je dan wel? is dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het resultaat zijn 

van onze gedachten. In Je Bent Zoals 
Je Denkt lees en leer je over de kracht 
van je gedachten en hoe je door 
middel van die gedachten je dagelijks 
leven vormgeeft. TAG #MICHAEL

LIKE, TAG DOE MEE EN WIN

Nieuw hoofdstuk
Nieuwjaar

Doe
mee en 

win

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWSGUSTEAU
Gusteau is een persoonlijke 
online wijngids waar je je 
smaakprofi el kunt ontdekken. 
Het draait namelijk niet om de 
druif, maar om de persoon. 
Want wijnvoorkeuren zijn 
persoonlijk. In herkenbare en 
toegankelijke taal vertelt 
Gusteau meer over 
smaakprofi elen en wijnen. 
Tijdens een supersnelle 
smaaktest krijgt iedereen snel een 
perfecte wijnmatch voorgeschoteld.

www.drinkgusteau.com

ROOSTER & WOLF
Cognac mag dan misschien een beetje een stoffi g imago 
hebben, brandy is dat allerminst. Een drankje dat door Rooster 
& Wolf - het merk met Nederlandse roots - nieuw leven is 
ingeblazen. Het staat voor kwaliteit en werkt samen met de 
vierde generatie meester-distilleerders in de Franse regio 
Cognac. Alleen de beste witte druiven worden geselecteerd. Het 
resultaat: een krachtige brandy met zachte afdronk, fruitig, 
bloemig en soepel om te drinken. Rooster & Wolf Fine Brandy is 
hét drankje om een feestelijk diner mee af te sluiten.
www.roosterwolf.com

LEZERSACTIES*
Like de Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van het 

magazine uit jouw regio. Tag je 
vrienden in dit bericht, zodat zij 
ook op de hoogte zijn van deze 

leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. de 
TAG bij de lezersactie naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

LOWLANDER 
TRY OR DRY
Vier de start van het nieuwe jaar in stijl 
met Lowlander's Try or Dry January. Of 
je nu kiest voor een maand met of 
zonder alcohol, met de botanisch 
gebrouwen bieren zorg je er hoe 
dan ook voor dat het een 
maand vol smaak wordt. 
Dus, voor welk team kies
jij; Team Try of Team Dry? 

Vier de start van het nieuwe jaar in stijl 
met Lowlander's Try or Dry January. Of 

www.lowlander-beer.com

MANUKA  
ESSENTIAL OIL
Manuka honing is perfect om je gezondheid 
gedurende het hele jaar een boost te geven.

Ook als beautyproduct is Manuka honing 
heel geschikt, bijvoorbeeld als masker 

en op eczeemplekken. Manuka New 
Zealand’s hoogwaardige Manuka Oil is 
een essentiële olie die gebruikt wordt 
voor huidverzorging, voetverzorging en 
als hulpmiddel bij kleine wondjes 
wondjes. Indien toegevoegd aan een 
shampoo, bodylotion of masker is het 
bovendien een ware weldaad.

www.manukanewzealand.eu/nl
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

5.000 m²
keuze, beleving 

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

www.maxaro.nl óf in onze 

Bezoek één van onze megashowrooms 
in Rotterdam, Utrecht of Roosendaal 

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
Bezoek onze megashowroom Bezoek onze megashowroom 

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom Bezoek onze megashowroom Bezoek één van onze megashowrooms 
in Rotterdam, Utrecht of Roosendaal 
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DITJES/DATJES

Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
  Maak tijd vrij voor die kleine
genietmomentjes zoals

   op de bank zitten met je kinderen.
Dansen verhoogt je geluk. Ga de natuur in! 

Een korte wandeling helpt je bij het ordenen
  van je gedachten. Je geur verandert als
 je gestrest of gelukkig bent. Geluk heeft dus
 een geur. Zie het leven als een   
  cadeautje dat je iedere dag weer 
 opnieuw mag uitpakken. De meest    
  effectieve manier om je geluksgevoel 
 te verhogen is om iets voor een ander 
  te doen. Zet je zintuigen open,
  let op wat je ziet, hoort, ruikt en voelt. 
  Dat helpt in het moment te zijn
   en je batterij op te laden.

ZYXWV
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Ingrid Kieft maakt hand-
gemaakte en gepersonaliseerde 

taarten en gebak. Zo kan 
iedereen de taart vinden die het 

beste bij hem of haar past.
Alle wensen kunnen besproken 

worden en indien mogelijk 
passend worden gemaakt in 
het ontwerp. Ook kun je zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke taart je 
graag zou willen hebben.

Neem contact op met Ingrid, 
bespreek jouw wensen met 
haar en zij gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Kinderfeestje?

Cipresberg 116, Roosendaal  |  0165-538069  |  06-17320636
www.dezoetelach.nl  |  www.facebook.com/dezoetelach

Kinderfeestje?

Unieke
taarten

geheel naar 
jouw wens

Kinderfeestje?Kinderfeestje?

om speciaal voor jou de om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

iedereen de taart vinden die het 
beste bij hem of haar past.

Alle wensen kunnen besproken 
worden en indien mogelijk 

passend worden gemaakt in 
het ontwerp. Ook kun je zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke taart je 
graag zou willen hebben.

Neem contact op met Ingrid, 
bespreek jouw wensen met 
haar en zij gaat aan de slag 
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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!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

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

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

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
18



Nieuwsgier ig? 
bekijk meer op

www.svensophie.com

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

 Panty’s van Oroblu in 20, 40 en 60 denier en Falke 
in 30, 50 en 100 denier, dus in vele diktes. Van 

chique tot lekker warm, voor elke gelegenheid en 
passend bij alle outfi ts. We adviseren je graag.

Aandacht voor 
been- en ondermode is
 aandacht voor jezelf. 

Bij Sven & Sophie beseffen 

wij dat als geen ander. 

Daarom biedt onze winkel 

meer dan alleen een ruim 

assortiment eersteklas 

producten van toonaangevende 

merken. 

ZIT JIJ ER WEER WARMPJES BIJ?
Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de koude winterdagen.

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

Draag jij 
ook wat bij?

SOKKEN DIE 
OCEANEN 
OPSCHONEN

 Panty’s van Oroblu in 20, 40 en 60 denier en Falke 
in 30, 50 en 100 denier, dus in vele diktes. Van 

chique tot lekker warm, voor elke gelegenheid en 
passend bij alle outfi ts. We adviseren je graag.

ZIT JIJ ER WEER WARMPJES BIJ?

Speciaal voor 
koukleumen

Ze maken je 
oufit compleet

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

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

Bart sjaals, mutsen en 
handschoenen, voor hem en haar, 

lekker warm voor in de winter.

Speciaal voor 
koukleumen

handschoenen, voor hem en haar, 
lekker warm voor in de winter.

 Panty’s van Oroblu in 20, 40 en 60 denier en Falke 

eigenwijs!eigenwijs!eigenwijs

Bart sjaals, mutsen en 
handschoenen, voor hem en haar, 

lekker warm voor in de winter.

Marcmarcs leuke 
damessokken, gezellig 

voor in de winter.

Ze hoeven niet zo 
saai te zijn!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN JE LIET MIJ LEVEN
Toen Eve twaalf was, overleefde ze als 
enige een aanval van een 
seriemoordenaar wiens identiteit nog altijd 
onbekend is. Jaren later is ze nog steeds 
geobsedeerd door de man die haar familie 
vermoordde. Ze is vastbesloten hem te 
ontmaskeren. Bewaker Jim is net 
begonnen in een nieuw boek. In deze true 
crime-bestseller vertelt Eve over haar 
pogingen om de moordenaar van haar 
familie op te sporen. Met elke pagina die 
hij omslaat, groeit Jims woede én zijn 
angst. Want Jim realiseert zich dat ze niet 
zal opgeven voor ze hem gevonden heeft. 
Tenzij hij haar eerst vindt. 
JE LIET MIJ LEVEN van Catherine Ryan 
Howard is vanaf 11 januari verkrijgbaar.

Het is weer tulpentijd! Een gegeven 
dat zaterdag 15 januari wordt 
gevierd met de Nationale 
Tulpendag. Deze dag leggen 
tulpenkwekers voor de tiende keer 
een gigantische pluktuin aan op de 
Dam in Amsterdam met daarin zo’n 
200.000 tulpen in verschillende 
kleuren. Ontzettend mooi om te 
zien en meteen de start van het 
nieuwe (snij)tulpenseizoen. Het 
thema van de Nationale Tulpendag 
is dit jaar: share happiness. 
Oftewel, de vreugde wordt gedeeld 
en daarom mag iedereen deze 
editie niet één, maar twee bossen 
tulpen gratis plukken. Een vrolijke 
bos voor jezelf en een voor iemand 
anders. Gedeelde vreugde is 
immers dubbele vreugde.
Kijk voor meer info op 
www.tulpentijd.nl.

D AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

'Take on me' is een van die nummers die 
nog steeds tot in de uithoeken van de 
kleinste karaokezalen gezongen wordt. De 
hit betekende de wereldwijde doorbraak 
van a-ha. Een droom die de bandleden al 
van kinds af aan hadden, maar die 
onbereikbaar leek voor een kleine band 
uit Noorwegen in de jaren zeventig. Het 
succes van a-ha veranderde de jongens 
in één klap in tieneridolen, terwijl ze 
misschien zelf liever als serieuze 
rocksterren gezien werden. 35 jaar later 
treden de mannen, nu allemaal in de 
vijftig, nog steeds op. A-HA: THE MOVIE
is vanaf 6 januari te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
A-HA: THE MOVIE

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDCBA

Dromen, durven, doen
Het is weer januari. Na hopelijk mooie en warme feestdagen met familie en vrienden 

is het tijd om jouw doelen voor dit nieuwe jaar uit te werken. Grote kans dat 
jij al goede voornemens hebt en dit jaar écht aan de slag wilt met het 

realiseren van jouw dromen en doelen, of die nou persoonlijk
 of zakelijk zijn.  

Maar hoe begin je daarmee? En hoe houd je het vol? De sleutel tot 
succes is het vaststellen van wat echt betekenis voor je heeft. Is jouw 

doel afvallen, zoek dan uit wat voor jou de beweegreden hierachter is. 
Wanneer je jouw focus dagelijks legt op wat er voor jou écht toe doet, 
zullen andere (bij)zaken hun grip op jouw geluk verliezen. Zelf ben ik 

erachter gekomen dat mijn algehele gezondheid waardevol is voor mij, 
zodat ik mijn dromen kan realiseren en een goede tijd heb met mijn 

dierbaren. Een gezond gewicht behouden en wekelijks sporten helpen om 
mijn einddoel bereiken, maar ik doe deze handelingen niet meer puur om 

hoe ik er daardoor uitzie. Dat is alleen een mooie bijkomstigheid. 

Door elke dag met het einddoel bezig te zijn en te leven alsof je het al 
bereikt hebt, zul je het uiteindelijk realiseren. Je hebt een droom, een top 
waar je naartoe wilt. Bedenk hoe het voelt om daar te zijn. Want als je het 
gevoel hebt dat je het dan voor de geest kunt halen, kun je het realiseren. 
Als je het kunt dromen, kun je het doen. Dit zul je mij vaker horen zeggen 

en ik geloof hier met volle overtuiging in. Visualiseer jouw einddoel en 
bedenk vervolgens wat je ervoor nodig hebt om dit te bereiken. Je zult 

automatisch de juiste keuzes maken, wanneer je jouw einddoel scherp en 
bewust voor ogen hebt.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Heb je een duwtje in de rug nodig? Bestel de Killer Planner in de 
MKBMshop. Deze is deze maand verkijgbaar voor € 14,95. 

Onthoud: als ik het kan, kun jij het ook!
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Céjess Flooring  |  Eigenaar: Frederick Mann  |  Roosendaal  |  06-20955772  |  www.cejess.nl

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.

Zeg ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en onze jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving

In deze functie ben je onderdeel van onze 
offi ce afdeling. Je ondersteunt de Operationeel 
Manager. Je vindt een divers takenpakket leuk, 
toont initiatief en je bent proactief. In deze rol 
draag je zorg voor een optimale afhandeling 
van diverse administratieve taken. Denk 
hierbij aan het maken van diverse contracten, 
personeelsadministratie bijhouden, huisvesting, 
wagenparkbeheer en vooral ad-hoc zaken, die 
het vak wil leren en aan een spreekwoordelijk 
half woord genoeg heeft. Wil je het vak leren, 
organiseren en prioriteiten

Met ruim 40 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule in Nederland, België 
en Spanje. Onze doelstelling is om in zoveel mogelijk steden een glossy stads magazine uit te 
geven. Werk je graag in een team en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zoeken 
wij jou!

Stuur een korte motivatiebrief en volledige CV met pasfoto t.a.v. Lea Bossers
naar vacature@nederlandbruist.nl.

stellen? Dan is dit de ideale plek om ervaring op 
te doen. Aarzel niet en neem zo spoedig mogelijk 
contact met ons op.

Meer informatie vind je op
www.nederlandbruist.nl/vacatures

#personalassistant #offi cemedewerker 
#managementassistente #secretaresse 

Gezocht:
Stagiaire Junior PA, 
management assistente
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, 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!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Waar in 2001 onder meer Danny de Munk en 
Tony Neef op het toneel stonden in Titanic de 
musical, vertolken nu onder anderen René van 
Kooten, Han Oldigs en Mariska van Kolck de 
rollen. Richard Spijkers kruipt op zijn beurt in de 
huid van de trotse en statige kapitein Edward J. 
Smith. “Het is een totaal andere man dan wie ik 
ben en misschien daarom juist wel zo lekker om 
te spelen”, aldus Richard. 

ONTROEREND “Ik ben nogal een emotioneel 
ei”, lacht de acteur. “Dus als bij de repetities de 
muziek erbij komt en mensen vol overgave staan 
te spelen dat ze doodgaan, dan sta ik te janken. 
Zo heftig is die thematiek.” Om de slachtoffers 
van de scheepsramp te herdenken valt er aan 
het eind van de voorstelling een doek met daarop 

Na twintig jaar is Titanic de musical terug in Nederland. De historie van het 
beroemde schip is talloze keren opgetekend in theatervoorstellingen en fi lms. Maar 

we mogen de tragische ramp niet te veel romantiseren: “De thematiek is heftig”, 
vertelt acteur Richard Spijkers.

Richard Spijkers is de kapitein in Titanic de musical: 

'Bij de repetities heb ik staan janken'

de namen van alle omgekomenen. “Dan besef 
je opeens dat er 1.512 mensen de dood 
hebben gevonden, wat niet nodig was geweest.”

HOOP Het publiek hoeft overigens niet bang te 
zijn voor een deprimerende voorstelling. Het is 
een groot theaterspektakel met een live-orkest 
en een ijzersterke cast. “Titanic is een van die 
musicals waar ik van houd, omdat het een 
verhaal is over ambities, hoop en geloof”, 
besluit Richard. 

Stap aan boord en reis mee op het wereld-
beroemde schip. Titanic de musical is tot en 
met 4 juni 2022 te zien in de Nederlandse 
theaters. Kijk op Theater.nl voor de speellijst.
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HOROSCOOP

Een vredig begin in januari
Ram 21-03/20-04
Je blik op de wereld is zeer realistisch 
en dat kan gerefl ecteerd worden in je 
besluitvorming. Vertrouw jezelf.

Stier 21-04/20-05
Je zal de meeste tijd alleen met je 
gedachten spenderen. Maar je kan 
deze tijd in je voordeel gebruiken.

Tweelingen 21-05/20-06
Sta open voor dit hoofdstuk. Je zal 
namelijk uitblinken in communicatie 
vaardigheden en intelligentie. 

Kreeft 21-06/22-07
De jaarwisseling zal je veel stress 
brengen. Maar dit is voor jou ook de 
maand van persoonlijke ontwikkeling. 

Leeuw 23-07/22-08
Op elke mogelijke manier zal je je 
herboren voelen. Je zal nergens voor 
terugdeinzen en zeer alert zijn.

Maagd 23-08/22-09
In deze periode ben je liever eerlijk. 
Ongeacht de situatie. Daarbij zal je 
ontvankelijker zijn dan ooit.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zal aanzienlijke stemmingswissel-
ingen ervaren en het zal even duren 
voordat je je gevoelens helder hebt.

Schorpioen 23-10/22-11
Dit jaar start je met gedrevenheid en 
enthousiasme. Niets zal je uit balans 
brengen. Zorg dat je dit ook omarmt.

Boogschutter 23-11/21-12
Er zullen onopgeloste situaties aan 
het oppervlak komen. Sta in je kracht 
en laat je verleden je verleden zijn.

Steenbok 22-12/20-01
In het prille ervaar je geluk. Wees niet 
bang voor veranderingen in je leven, 
alles zal goed op elkaar aansluiten.

Waterman 21-01/19-02
In januari zal je nieuwe energie 
opdoen die je vooruithelpt. Ook zal je 
alles met een koel hoofd benaderen.

Vissen 20-02/20-03
Veel creatieve energie zal in je naar 
boven worden gebracht. Je zit vol 
met ideeën. Maak daar gebruik van.

In het prille ervaar je geluk. Wees niet 

CENZAA

LYCON PRECISION 
WAXING

PERFECT EYELASH

Dé plek in Hoogerheide waar huidverbetering 
en wellness samenkomen. "Alles om je weer 
jóuw mooiste ik te laten zien!"

• Ontspannende gezichtsbehandelingen
• Therapeutische (kuur)behandelingen
• Harsen van het gelaat en lichaam
• Lash Volume Lift 

Wouwbaan 102 Hoogerheide | 06-34044750 | info@salonvronie.nl | www.schoonheidssalonvronie.nl

WHERE BEAUTY BEGINS...

2021 is voorbij. Maar wat er in de 
wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar staan we nu en waar 
gaan we naartoe?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

Het leven is een avontuur om te ondergaan, 
een mysterie om te ontdekken, een kans om 
te benutten, een uitdaging die we moeten 
aangaan. Het leven is zowel de reis als de 
bestemming. Het leven is zo mooi. 
Ontwaak, leef. 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

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

MICHAEL PILARCZYK

Michael  Pilarczyk

Tijd voor

      bezinning
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Vrijgezel Sarah 
stelt zich voor

Haar sociale leven is bruisend en druk, 
maar toch mist Sarah een mooie vrouw 
naast zich in haar leven. “Iemand die net 
als ik heel sociaal en open is en graag onder 
de mensen is, maar tegelijker-
tijd ook houdt van een avondje 
lekker samen op de bank”, ver-
telt Sarah als ze denkt aan haar 
‘ideale vrouw’. “Ze hoeft echt 
niet zo druk te zijn als ik ben, 
maar wel lekker spontaan”, 
voegt ze lachend toe. “En net 
als ik moet ze op zoek zijn naar huisje-
boompje-beestje, want ik heb geen zin meer 
om jaren te latten.”

Ook qua uiterlijk weet Sarah vrij goed waar 
ze naar op zoek is: “Ik val op vrouwelijke 
vrouwen, met lang haar en lichte ogen. Niet 
al te lang en ook niet veel ouder dan ik zelf 
ben. Het innerlijk speelt uiteraard ook een 

belangrijke rol. Ik hoop dan ook iemand te 
vinden met wie ik goed kan praten en die er 
ook echt voor mij kan zijn wanneer ik dat 
even nodig heb. Iemand om heel veel in 

mijn leven mee te delen, maar die 
daarnaast ook nog haar eigen 
leven heeft… En dan het liefst een 
leven enigszins in de buurt van 
Tilburg, waar ik woon en waar ik 
mijn (sociale) leven heb.” Een 
leven dat bestaat uit veel sporten, 
lekker eten en drinken en één van 

haar grootste passies voetbalclub Willem II. 
“Ik heb een seizoenskaart en ga eigenlijk 
naar alle thuiswedstrijden. Dat is wel een vrij 
belangrijk onderdeel van mijn leven, net als 
mijn werk trouwens. Ik werk in de maat-
schappelijke zorg, waarin het sociale dat ik 
eerder al noemde dus ook weer tot uiting 
komt. Vandaar dat ik dat ook hoop terug te 
vinden in mijn toekomstige partner.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Een jaar geleden zijn we daarom 
van start gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze 
Bruisende Vrijgezellen. Deze maand hebben we speciale aandacht 

voor: Sarah.

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

Sarah zoekt

Vrijgezel Sarah 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

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

LEEFTIJD
35 JAAR

OGEN
BLAUW

LENGTE
173 CM

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

kosteloos in Bruist.
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Mary Willigers
06-34339984
deherstelknoop@kpnmail.nl

Maar ook voor 

bruidsmode 
herenkostuums 
diverse kussens Met unieke

haal- en 

brengservice

voor het repareren en vermakenvoor het repareren en vermaken
van uw kleding

Dorpsstraat 84, Halsteren   
0164-683913

www.cafezaaltivoli.nl

Wij staan voor u klaar voor al uw feesten en BBQ's.
Ook voor de koffi etafels en spelletjesmiddagen/

avonden. U kunt de zaal ook apart gebruiken voor 
vergaderingen en demonstraties.

NIEUW is ons hapjesbuffet. Kijk voor meer informatie
op www.cafezaaltivoli.nl

Welkom bij René en Diana Rensbij René en Diana Rens

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Er is geen weg 
naar geluk,

geluk is de weg

Tegenslag
is slechts een

springplank
naar geluk

Voor informatie: 06-34590975. Of stuur een bericht via WhatsApp onder vermelding van: interesse chalet 481

Erfpacht: overname van bestaand recht van eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar je mag 
er het hele jaar door verblijven. Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond

Riant chalet van 72 m2  |  Grote woonkamer met luxe open keuken  |  Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad 
en toilet  |  Separaat tweede toilet  |  Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor derde slaapkamer of tweede 

badkamer  |  Vloerverwarming en centrale verwarming  |  Volledig gestoffeerd en gemeubileerd  |  Openslaande 
deuren naar overdekt terras  |  Schuurtje op eigen terrein  |  Eigen parkeerplaats

Voor informatie: 
06-34590975. 

Of stuur een Whats app met melding: 
interesse 

Chalet 481
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
750 gram aardappelen

2 Conference peren
2 grote Elstar appels

1 ui
1 kaneelstokje

1 steranijs
100 gram spekreepjes

1 rookworst 
50 gram roomboter

50 milliliter volle melk
zout en peper

BEREIDING
De aardappelen, peren en appels schillen. Verwijder het klokhuis bij de 
appels en peren. Snij de aardappels in stukken en de peren en appels in 
blokjes. Maak de ui schoon en snipper deze. 

Doe de aardappelen, het kaneelstokje, de steranijs, de gesnipperde ui, de 
peren en de appels in een pan. Voeg water toe totdat het geheel net onder 
water staat en breng het aan de kook. Laat het gedurende 15 tot 20 
minuten zachtjes koken.

Doe ondertussen de spekreepjes in een hete koekenpan en bak de reepjes 
zonder olie of boter krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.

Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de 
aardappelen en de rest af en verwijder de steranijs en het kaneelstokje. 
Doe de rest weer terug in de pan en laat het even nadampen. Voeg de 
roomboter en de melk toe.

Stamp met een pureestamper en breng op smaak met zout en peper.
Roer de spekreepjes door de stamppot. Serveer de hete bliksem met de 
rookworst.

De winter is natuurlijk dé tijd van het jaar om stamppot op tafel te zetten. Hete 
bliksem is één van de weinige stamppotten die niet met een groente gemaakt 

wordt, maar met appels en peren. De smaak is dan ook verrassend fris.

4 PERSONEN - 40 MIN.

Oud-Hollandse
hete bliksem

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN
750 gram aardappelen750 gram aardappelen

2 Conference peren2 Conference peren
2 grote Elstar appels2 grote Elstar appels

1 ui
1 kaneelstokje

1 steranijs
100 gram spekreepjes100 gram spekreepjes

1 rookworst 
50 gram roomboter50 gram roomboter

50 milliliter volle melk50 milliliter volle melk
zout en peper

BEREIDING
De aardappelen, peren en appels schillen. Verwijder het klokhuis bij de 
appels en peren. Snij de aardappels in stukken en de peren en appels in 
blokjes. Maak de ui schoon en snipper deze. 

Doe de aardappelen, het kaneelstokje, de steranijs, de gesnipperde ui, de 
peren en de appels in een pan. Voeg water toe totdat het geheel net onder 
water staat en breng het aan de kook. Laat het gedurende 15 tot 20 
minuten zachtjes koken.

Doe ondertussen de spekreepjes in een hete koekenpan en bak de reepjes 
zonder olie of boter krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.

Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de 
aardappelen en de rest af en verwijder de steranijs en het kaneelstokje. 
Doe de rest weer terug in de pan en laat het even nadampen. Voeg de 
roomboter en de melk toe.

Stamp met een pureestamper en breng op smaak met zout en peper.
Roer de spekreepjes door de stamppot. Serveer de hete bliksem met de 
rookworst.

De winter is natuurlijk dé tijd van het jaar om stamppot op tafel te zetten. Hete De winter is natuurlijk dé tijd van het jaar om stamppot op tafel te zetten. Hete 
bliksem is één van de weinige stamppotten die niet met een groente gemaakt bliksem is één van de weinige stamppotten die niet met een groente gemaakt 

wordt, maar met appels en peren. De smaak is dan ook verrassend fris.wordt, maar met appels en peren. De smaak is dan ook verrassend fris.

4 PERSONEN - 40 MIN.

Oud-Hollandse
hete bliksem
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Lekker weer even tot jezelf komen 
én energie opdoen? Kom na de 

drukke decembermaand met veel 
gezelligheid weer even bij met een 

warm kopje koffi e of thee. Nestel 
jezelf lekker op de bank en blader 

(online) door deze editie van Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand geluk.
De oplossing van vorige maand was kribbe.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-7-8.

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

  

PUZZELPAGINA Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid dankzij dit 
fi jne product van O’right.

Maak kans op

Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 

Perris Swiss 
Laboratory
t.w.v. € 95,-

schoonheid 
leeftijd 
gelaat 
creme 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari de oplossing 
in op onze site: www.bergenopzoombruist.nl.
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Via onderstaande QR-Code
ontvang je €7 korting op het
beste autowasprogramma
van Washin7! 

WashinPantser, van €17 voor €10
Wassen, drogen, velgen, wax, bodemreiniging,
powerpolish, schuim intensief, velgen intensief,
pantser 

Open de kortingsvoucher via
de QR-Code, en laat deze zien
aan de kassa.




