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'We delen alleen nog 
maar om te krijgen!'
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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 samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

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. 

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

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

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

ledverlichting.

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



UW GEHOOR, 
ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGS-
 PERIODE  
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT
 - Onderhoud
 - Nacontrole

VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

KOM LANGS WE HELPEN JE GRAAG AAN EEN GOED GEHOOR

VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijk-

heid erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht 

en tijd voor de klant, luisteren naar de problematiek van 

de klant en continuïteit van de audiciens zijn van groot 

belang gebleken. 

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

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over  
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden wordt 
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. 

Ina Kooijman
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Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

bruisende ondernemers. En meer natuurlijk… Zo lees je 
in deze nieuwste editie van Bruist onder andere meer 
over hoe je passie in jouw relatie houdt, óók op de lange 
termijn. Daarnaast vertelt Kasper van Kooten je meer 
over één van zijn passies, het theater, en hoe hij daar in 
zijn nieuwste voorstelling in de huid van politicus Hugo 
de Jonge kruipt. Benieuwd naar de rest? Blader dan 
snel verder en ontdek zelf of wij ons goede voornemen 
inderdaad waarmaken. 

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers

Zeg eens eerlijk, hoeveel van jouw goede 
voornemens zijn er al gesneuveld? Een groot deel? 
Of zelfs allemaal al? Dat is niets om je voor te 
schamen, want uit onderzoek blijkt dat 25 procent 
van de goede voornemens al faalt binnen twee 
weken en dat op de lange termijn nog geen tien 
procent van de mensen hun goede voornemens 
weet vol te houden. Je bent dus niet de enige!

Ook wij hebben al heel wat van onze goede 
voornemens laten varen. Maar in eentje gaan we 
zeker weer slagen: jou elke maand voorzien van 
een mooi magazine vol inspirerende verhalen van 
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 

regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en Prinsenbeek Bruist.



WAARDEER 
ELKAAR ELKE 
DAG WEER!
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BRUIST/BODY&MIND

Valentijn is natuurlijk vooral een dag voor nieuwe liefdes. Elkaar een anoniem kaartje 
sturen in de hoop dat er iets uit voortkomt. Maar juist als je al langer bij elkaar 
bent, is het vieren van de liefde voor elkaar iets wat je in ere moet houden. Op 
Valentijnsdag, maar eigenlijk iedere dag. Hoe houd je die passie in je relatie?

relatie. Ben je wel liefdevol genoeg? Luister je 
wel naar je partner? Het mooie is dat het veel 
makkelijker is om je eigen gedrag te veranderen, 
dan dat van een ander. Stop met het maken van 
verwijten en ga zelf aan de slag. Doe moeite voor je 
partner en je zult zien dat er een wisselwerking op 
gang komt. 

ALS JE LANG SAMEN BENT, KAN DE SLEUR 
IN JE RELATIE SLUIPEN. De ene dag lijkt op de 
andere dag, je weet al wat je partner gaat zeggen 
voor hij of zij het zegt. Niets is meer verrassend of 
nieuw en die sleur is dodelijk voor passie. Het is 
goed voor je relatie om samen iets spannends te 
beleven. Dat hoeft heus niet meteen een cursus 
abseilen te zijn. Zorg voor kleine verrassingen. Dat 
hoeven echt geen dure cadeaus te zijn. Schrijf een 
lief briefje of geef de ander een schoudermassage 
na een drukke dag. Doe de dingen eens anders 
dan verwacht. 

DE GROOTSTE VIJAND VAN PASSIE 
IS GEMAKZUCHT. Je vindt het steeds 
vanzelfsprekender dat de ander er is en neemt 
elkaar voor lief. Wat je eerst bijzonder vond aan 
de ander, zie je misschien niet eens meer. Zie 
elkaar weer staan. Probeer je bewust te zijn van 
de ander en de dingen die hij of zij doet. Geef een 
extra lange zoen als je elkaar weer ziet na een 
lange werkdag. Bedank voor het heerlijke eten dat 
hij of zij gekookt heeft. Geef elkaar complimenten. 
Zorg dat deze kleine momenten van aandacht 
extra belangrijk blijven en niet wegvallen na 
verloop van tijd.

WANEER JE RELATIE NIET LEKKER LOOPT, 
DENK JE AAN DE DINGEN DIE JE PARTNER 
VERKEERD DOET. Vaak verwijt je elkaar van 
alles, zonder te kijken naar wat je zelf misschien 
verkeerd doet. De passie is dan ver te zoeken. 
Kijk eens kritisch naar je eigen gedrag in de 

Breng de passie terug! 

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

 Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse  Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
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Bij Bielars Optiek en Optometrie mag u rekenen op de nieuwste oogmode 
van topmerken als Henry Jullien, Lindberg, LaFont, Orgreen, Dita, Bbig 
kinderbrillen, Red kinderbrillen, Eyevan, Vinyl Factory en Tulip. 
Designvol, modieus én voorzien van een hoogwaardige kwaliteit. In ons 
assortiment vindt u onder andere brillen, leesbrillen én zonnebrillen voor 
dames, heren en kinderen. Nieuwsgierig geworden naar onze collectie? 
Kom dan eens langs!

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

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.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlens-

specialisten en oogmode-
adviseurs levert de allerbeste 

oogzorg!

Gediplomeerde optometristen  

Geen verwijzing nodig

Geen lange wachttijden 

Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

www.bielars.com

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

dames, heren en kinderen. Nieuwsgierig geworden naar onze collectie? 
Kom dan eens langs!Bielars Optiek en Optometrie 

door gediplomeerd personeel 

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

DE IDEALE BRIL VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN VINDT U BIJ ONS!

GRATIS PARKEREN
VOOR

DEDEUR•GRATIS
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GRATISPARKERENVOOR DE DEUR
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SHOPPING/NEWS

UNION E-LANE
Maak kennis met de nieuwste e-bike van het 
oer-Hollandse merk Union: de E-Lane. Iedereen kan op 
pad met deze bijzondere fi ets, waaraan je meteen ziet 
dat elektrische fi etsen helemaal niet saai zijn. 
De E-Lane ziet eruit als een 
stadsfi ets en de accu 
is onopvallend in 
het frame 
weggewerkt. 
www.union.nl

LOWLANDER 
LOVE ALE (5%)
De fl irterige Love Ale van 
Lowlander is gebrouwen met de 
natuurlijke afrodisiaca aardbei, 
geurige roos en damiana, met  
haar dromerige, gelukzalige 
werking. Het resulteert in een 
onweerstaanbaar fl irterig en 
fruitig bier met een bloemige 
afdronk. www.lowlander-beer.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

MANUKA  
SNAPPAKS
De handige, kleine Snappaks zijn met 5 
gram Manuka honing ideaal om voor, 
tijdens of na het sporten een energieboost 
te geven en om te hydrateren. In de 
afgelopen jaren is Manuka honing 
veelvuldig onderzocht op haar unieke 
wetenschappelijk onderbouwde kwaliteiten 
door vele wetenschappers wereldwijd. De 
Manuka honing zorgt ervoor dat water 
sneller wordt opgenomen in het lichaam.
www.manukanewzealand.eu/nl

LIBBEY’S VALENTINE
Verwacht je voor Valentijn een date of geef je 
een romantisch etentje thuis? Een mooi 
gedekte tafel maakt écht het verschil. 
Schitterende glazen zijn daarbij natuurlijk 
onmisbaar. Goed nieuws: al het mooie 
glaswerk van LIBBEY kan je supersnel in huis 
halen dankzij een eigen webshop, 
rechtstreeks bij de glasproducent. 
Daarmee geef je iedere 
gelegenheid een feestelijk tintje. 
Want ook als je geen gasten op 
bezoek krijgt, kun je genieten van 
het mooie design en hoog-
waardige glaswerk.

www.libbey.eu

Doe
mee en 

win

Vier de 
liefde!
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LEZERSACTIE *
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert 
dit product je huid door toevoeging van 
onder andere aloë vera. Het perfecte 
product voor een verantwoorde bruine 
tint.
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www.thatso.nl TAG #SELFTAN

Scan 
de 

QR-code

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

MANUKA  
SNAPPAKS
De handige, kleine Snappaks zijn met 5 
gram Manuka honing ideaal om voor, 
tijdens of na het sporten een energieboost 
te geven en om te hydrateren. In de 
afgelopen jaren is Manuka honing 
veelvuldig onderzocht op haar unieke 
wetenschappelijk onderbouwde kwaliteiten 
door vele wetenschappers wereldwijd. De 
Manuka honing zorgt ervoor dat water 
sneller wordt opgenomen in het lichaam.
www.manukanewzealand.eu/nl

I-DID - LINDA 
SHOPPER
I-did maakt designproducten van 
textielafval en zorgt voor sociale inclusie 
door middel van werk. Gebruikt textiel 
krijgt bij i-did een tweede leven, zoals 
bij de veelzijdige Linda shopper. Een 
handige, ruime tas voor elke dag. 
Bij elk product in de webshop 
wordt ook inzichtelijk gemaakt 
hoeveel water is bespaard 
doordat de levensduur van 
het materiaal een stuk langer 
is geworden. 

shop.i-did.nl

www.thatso.nl TAG #DRYSHAMPOO

LEZERSACTIE * 
Maak kans op DryShampoo
van That’so
Moet je haar gewassen worden, maar ont-
breekt het je aan de tijd? De Perfect Hair 
Dry Shampoo van That’so biedt uitkomst! 
Deze shampoo reinigt het haar zonder 
dat er water aan te pas komt. De formule 
is verrijkt met groene thee, wat het haar 
verfrist en zuivert.

Vier de 
liefde!
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DITJES/DATJESMannen denken nog altijd dat een openingszin  
 werkt. Mensen die tevreden zijn in 
een relatie leven gemiddeld vier jaar langer 
 dan een vrijgezel. 31% van de VROUWEN
doet research op internet om gegevens te vinden 
 over de persoon van wie ze houden. Een 
gezamenlijke parachutesprong is een manier   
 om je relatie nieuw leven 
in te blazen, want het gevoel 
 van verliefdheid ontstaat
voornamelijk tijdens ‘spannende’ situaties.
Maar liefst 76% van de cadeaus 
 die op Valentijnsdag worden gegeven, 
zijn gekocht door mannen. Elk jaar 

worden er wereldwijd meer dan
50 miljoen rozen gegeven voor Valentijnsdag.   

De oudste valentijnskaart 
  dateert uit 1415.
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Green House: vormgeving op maat

Heilig Bloedlaan 259-261, Hoogstraten
00 32 (0) 3314 74 70  |  greenhouse2@telenet.beGreen House

“Mijn vrouw en ik begonnen ooit als winkel in 
cadeauartikelen en evolueerden naar het volledig 
beoefenen van onze passie: het inrichten van 
interieurs”, vertelt eigenaar Jef Verheijen. 

“Mensen kwamen shoppen in onze zaak, maar 
begonnen al snel advies in te winnen over kleur en 
vormgeving. Inmiddels doen we de totale inrichting van 
interieurs - er zijn twee verschillende - gebruikt tot het 
complete ontwerp en de begeleiding van een 
verbouwing. Alles op maat. We werken samen met 
aannemers, schilders, enzovoort. 

Mensen voelen onze passie en expertise. Ze bellen ons 
op, wij gaan naar hen toe en bouwen een band op. We 

kijken, luisteren, stellen de juiste vragen en voelen 
hun wensen aan.” 

Green House werkt graag met oude materialen. 
“We gebruiken in onze landelijke stijl vaak oude 
bouwmaterialen met een knipoog naar het 
moderne, het strakke. Én we vinden onze weg in de 
wereld van de stoffen. Daar is mijn vrouw heel 
sterk in. We hebben de gepaste oplossing voor 
jouw gordijnen. En gooi je zetels niet zomaar weg, 
we kunnen ze een nieuw jasje geven.”  

De uitstraling, de warmte en de passie van het 
werk van Green House kun je niet omschrijven. Die 
moet je zien en voelen...

In het centrum van Hoogstraten vind je Green House, een naam die je in hun sector vaak 
zult horen. Het interieurbedrijf is reeds 26 jaar actief en heeft een werkgebied opgebouwd 
met klanten van aan de kust tot in Luik en van Brussel tot in Amsterdam. Vaak na een 
bezoek aan hun winkel… 

Green House: vormgeving op maat
‘DE UITSTRALING, DE 
WARMTE EN DE PASSIE 
VAN HET WERK VAN 
GREEN HOUSE KUN JE 
NIET OMSCHRIJVEN’

BRUISENDE/ZAKEN

1918



Avondje 
NAC BREDANAC BREDA

BLOG/FAJAHLOURENS

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar wel met beperkte sportmogelijkheden. 
Wat nu met je goede voornemens? Gelukkig hangt je gewicht en gezondheid 
voor 80% af van je voeding. Wil je afvallen of je gewoon wat fi tter 
voelen? Dan kun je veel doen met behulp van voeding. 

Begin eens met op te schrijven wat je allemaal naar binnen werkt. 
Zo word je bewust van je voeding. Misschien eet je bijvoorbeeld 
veel te veel suiker of krijg je te weinig eiwitten binnen. In 
mijn boeken vind je meer informatie over de verschillende 
lichaamstypen, welke voeding en hoeveelheid calorieën past 
bij jouw lichaam. Wat voor de een werkt, werkt namelijk niet 
altijd bij de ander.

Met deze tips blijf je toch lekker in beweging. Blijf je liever 
binnen? Op de website van mykillerbodymotivation.com 
vind je voldoende inspiratie voor trainingen in huis, zonder 
benodigde sportattributen. Geen energie om te sporten? 
Dan raad ik je toch echt aan om in beweging te komen! Door 
te sporten krijg je juist de energie die je nodig hebt. Als het 
je niet lukt om je ertoe te zetten, dan biedt een scoopje 
MKBM Slimming Powder een helpende hand. Dit poedertje 
zit boordevol cafeïne en guarana voor extra energie, terwijl het 
groene thee extract ondersteunt bij de vetverbranding.

Succes!                                     
Liefs, Fajah Lourens

Bewegen in de lockdown

Hoe blijf je in beweging tijdens deze lockdown? 
• Pak de trap in plaats van de lift.
• Maak buiten een wandeling van minstens 30 minuten per dag. 
• Gebruik wat vaker de fi ets.
• Schrijf je in voor een leuke bootcamp in het park.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FONS DELLEN 
Amsterdam, 1982. Tegen het decor van de 
alternatieve scene volgen we als lezer Tom 
Derckx, een verslaggever van het 
muziekblad Modern. Zijn boezemvriend 
Mink – met wie hij voortdurend op zoek is 
naar nieuwe bands en spraakmakende 
kunstenaars – krijgt op een gegeven 
moment een relatie met kunstenares Jessa 
XX die wereldwijd roem vergaart met haar 
installaties van dode dieren. Tom Derckx ziet 
hoe zijn vriend steeds verder wegzakt in 
deze toxische relatie met de kunstenares en 
de drugshandel. Het leidt uiteindelijk tot Sid 
& Nancy-achtige taferelen met fatale 
afl oop… DE KUNST, HET MEISJE, DE 
STAD van Fons Dellen is vanaf 1 februari 
verkrijgbaar.

De Frida in Assen city experience is 
een extra expositie, niet in het Drents 
Museum, maar overal in de stad 
Assen. Tot en met 27 maart 2022 
loop je als bezoeker een wandelroute 
die je tegelijkertijd door de prachtige 
stad met versierde straten en langs 
bijzondere kunstwerken van lokaal 
talent leidt. Het gaat om levensgrote 
muurschilderingen en kunstobjecten 
van Frida Kahlo op gebouwen en in 
de openbare ruimte. Bezoek het 
museum, wandel de route en ontdek 
Frida in Assen. De wandelroute is bij 
het Drents Museum of de VVV Assen 
verkrijgbaar.
Check www.ditisassen.nl voor 
meer info.

D AGJE UIT
FRIDA IN ASSEN 
CITY EXPERIENCE

In 1961 stal Kempton Bunton, een 
zestigjarige taxichauffeur, Goya's portret 
van de hertog van Wellington uit de 
National Gallery in Londen. Het was de 
eerste (en nog steeds de enige) diefstal 
uit de geschiedenis van het museum. In 
zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij 
het schilderij zou teruggeven op 
voorwaarde dat de overheid ermee in zou 
stemmen om gratis televisie te 
verstrekken aan ouderen. Pas vijftig jaar 
later zou de volledige geschiedenis achter 
de diefstal bekend worden. 
THE DUKE is vanaf 24 februari te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE DUKE
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WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance 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! 

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

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg
Telefoon: 013 - 206 11 00
www.woodbyvorselaars.nl
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00
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Van Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  | Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nlVan Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  | Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nl
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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

Hugo staat er niet écht natuurlijk, het is Kasper 
zelf die in de huid van de politicus kruipt. 
Compleet met het juiste kapsel, een strak pak en 
uiteraard de blitse schoenen. Door middel van 
een ingelaste persconferentie biecht hij zijn 
liefde voor theater op. “Wanneer Hugo in het 
theater staat, is hij zo blij dat hij daar alles kan 
zeggen, kan schelden of van zich af kan zingen. 
Ik vond dat een heel leuk idee voor mijn 
voorstelling”, vertelt Kasper lachend.  

TWEE GEZICHTEN Krijgen we Kasper ook zelf 
te zien? "Jazeker! Het is niet de hele voorstelling 
Hugo. Ik stap er soms ook uit. Als er bijvoorbeeld 
iemand reageert op de eerste rij, dan antwoord 
ik gewoon als Kasper. Maar ik kan op elk 
willekeurig moment weer Hugo zijn. Zo kan ik 
steeds op twee manieren reageren, dat is heel 
leuk.” 

Wie naar Kasper van Kootens nieuwste voorstelling Deeltijd gaat, komt oog in oog 
te staan met Hugo de Jonge. Zoals een goede politicus betaamt, heeft hij namens 

Kasper een belangrijke boodschap voor zijn publiek: wees open en deel!

Kasper van Kooten:

'We delen alleen nog maar 
om te krijgen'

EERLIJKHEID De titel Deeltijd staat niet op 
zichzelf, het is het thema van de voorstelling. 
"We delen alleen nog maar om te krijgen", zo 
spreekt Hugo op het toneel. “Zoals dat je op 
Instagram alleen maar iets plaatst om likes te 
verzamelen. Ik vind dat iedereen eerlijker en 
meer open over zichzelf mag zijn”, duidt 
Kasper. 

De theatermaker stelt zichzelf in ieder geval op 
het podium graag open op. “In de kern is dat 
wat ik het allerliefste doe: het beste van jezelf 
delen om iemand een mooie avond te 
bezorgen.”

Kasper van Kooten trekt tot mei 2022 met zijn 
voorstelling Deeltijd door het land. Kijk op 
Theater.nl voor de speellijst.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
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Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Compacte fi ets of 
               vouwfi ets nodig?Bij Schietecat moet je zijn

(E-)Compacte fi etsen |  i:SY & Cube
Een compacte fi ets is het perfecte, wendbare vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Bij Schietecat 
Tweewielers in Breda vind je een uitgebreid aanbod aan fi etsen en scooters. Hier vind je altijd de perfecte 
tweewieler die voldoet aan je wensen. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekende, persoonlijke service.

(E-)Vouwfi etsen  |  Brompton & Tern
Wie in Breda of omgeving een vouwfi ets wil kopen, doet dat het beste bij 
Schietecat Tweewielers. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten fi etsen, 
en ook scooters. In vouwfi etsen bieden we je grote keuze in alle betere merken en 
verschillende categorieën. Als je de bus of trein opstapt, vouw je de fi ets gewoon 
op tot zijn compacte vorm. Wanneer je gaat fi etsen, klap je de fi ets weer open 
en je bent klaar om te vertrekken. Perfect dus voor wie een compacte fi ets 
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.

Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 
gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.

Belcrumweg 30, Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden
dinsdag - vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

Bij Stof&Wol vind je 
240 m2 aan stoffen, 
wol en fournituren. 

We hebben een groot, 
veelzijdig en eigentijds 

assortiment. 

SALE!
wij maken ruimte voor de 
nieuwe sto� en en garens
Sla snel je slag, dat kan ook 
online op www.stofenwol.nl

31



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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk en uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar 
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond 
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.” 
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en 
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief en 
een natuur mens, dat zijn de woorden 
die Jurjen het beste omschrijven. “Ik 
zoek een vriendelijke, gezellige dame 

met, net als ik, een goed gevoel voor humor. Met 
wie ik kan lachen en huilen en met wie ik samen 
leuke dingen kan ondernemen: een terrasje pak-
ken, uit eten gaan, een avondje bankhangen. 
Maar ook iemand die mij in mijn waarde laat en 
me accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat 
de bliksem inslaat tijdens onze eerste 
ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In februari hebben we 

speciale aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen 
ik de rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie 

binnen, dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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KEEP IT
PLAIN
MINIMALISTISCH DESIGN NEEMT 
EEN VLUCHT. MODULAIRE KAST
OF ROOMDIVIDER AIRPORT VAN 
CATTELAN ITALIA.

KEEP IT
PLAIN
MINIMALISTISCH DESIGN NEEMT 
EEN VLUCHT. MODULAIRE KAST
OF ROOMDIVIDER AIRPORT VAN 
CATTELAN ITALIA.
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Eigen risico gespreid betalen

 Vast contactpersoon

 Snelle service bij reparatie

 Gratis eerste consult

 Gecertifi ceerd

 Patiëntvriendelijk

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. 

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.

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

Inge van der Gaag

 15 jaar werkervaring 
 Een oplossing in de vorm van 
een implantaat, prothese, frame 
of gedeeltelijke prothese, want 
dat is waar Inge zich in heeft 
gespecialiseerd. En met vijftien jaar 
werkervaring weet ze precies waar 
ze het over heeft. “De oplossingen 
die ik bied, zorgen niet alleen dat je 
pijnklachten verdwijnen, maar geven 
in veel gevallen je zelfvertrouwen ook 
een boost doordat je eindelijk weer 
een mooie glimlach kunt tonen.” 

 Gespreid betalen 
 In haar praktijk merkt Inge echter 
maar al te vaak dat mensen het 
aanmeten van een prothese uitstellen 
tot het eind van het jaar als ze zeker 
weten dat ze hun eigen risico op 
hebben gemaakt. “Tegen het eind van 
het jaar wordt het daardoor steeds 

Veel mensen zijn ongelukkig met hun gebit, hebben constante 
pijnklachten aan tanden en kiezen of een slecht passend kunstgebit. 
Nergens voor nodig, aldus tandprotheticus Inge van der Gaag. 
“In mijn tandprothetische praktijk kan ik een oplossing op maat bieden.”

Eigen risico gespreid betalen

drukker in mijn praktijk terwijl het 
voor mij natuurlijk veel fi jner zou 
zijn als het werk wat meer over het 
hele jaar zou worden verspreid.” 
En niet alleen voor Inge zou dat 
fi jn zijn, vooral ook voor de mensen 
die nu langer dan wenselijk met 
klachten rond blijven lopen. “Ook 
dat is nergens voor nodig. Wat veel 
mensen namelijk niet weten, is dat 
ze hun eigen risico vooraf gespreid 
kunnen betalen, zodat ze niet in 
één keer het complete bedrag op 
hoeven te hoesten. Ik informeer 
mijn patiënten hier maar al te graag 
over, maar ze kunnen natuurlijk ook 
even contact opnemen met hun 
zorgverzekeraar om te informeren 
naar de mogelijkheden. Wel zo fi jn 
als je daardoor meteen je klachten 
kunt laten verhelpen.’’  

Voor meer poetsadvies kunt u contact 
opnemen met Inge van der Gaag.

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.

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

Benieuwd naar 

onze producten? 

Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN

�����
����������������

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

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

Wil jij goed en veilig leren rijden? Dan moet je bij Kootstra Rijopleidingen zijn. Of je nu komt voor 
je auto- of motorrijbewijs, je bromfi ets-, C1- of aanhangwagenrijbewijs, het enthousiaste team van 
Kootstra doet er samen met jou alles aan om dat rijbewijs te halen.

Kwaliteit
Naast alle rijlessen biedt Kooistra Rijopleidingen ook 
camper- en caravantrainingen. Tevens ben je er voor een 
theoriecursus aan het juiste adres. “Waarom je voor ons 
moet kiezen? Omdat wij staan voor kwaliteit, bij alles wat wij 
doen!”

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

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.”

WE 
LESSEN OOK 
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!



Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055  |  06-24940388

  info@geertkip.nl

Poelier Geert Frijters heeft 
veertig jaar ervaring en in zijn 

speciaalzaak geertkip.nl 
verkoopt hij de lekkerste 

kipspecialiteiten… 
en nog veel meer! Om je vingers bij    af te likken...Om je vingers bij    af te likken...

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS

AANBIEDINGcomplete rijsttafel2 personen€ 10,95

Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

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
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

JEEP RENEGADE
DIRECT UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR VANAF € 30.580 

Adv. 1-1  Renegade voorraad BRUIST.indd   1 04-01-2022   11:13

Apotheekgroep Breda
Apotheek van den Bergh

Apotheek Brabantpark

Apotheek Doornbos

Apotheek FarmaZorg

Apotheek Heusdenhout

Apotheek Teteringen

Apotheek Woltermann

Wondzorg Breda

De grootste groep 

zelfstandige apotheken

 van Breda e.o.

Medicatiebewaking

Medicatiebegeleiding

Medicatiebereiding

Medicatiebeoordeling

Medicatierollen

Medicatiekluisjes

Medicatie = 

Apotheekgroep Breda

www.apotheekgroep.nl

Medicatiebewaking
Een leuke term, maar wat is het? Een verklaring voor de lange 
wachttijd in een apotheek? Lang verhaal kort: medicatiebewaking 
is de reden waarom medicatie door een apotheek wordt verstrekt.

De moeilijkheid bij het leveren van medicatie zit hem niet in het ‘plakken van 
etiketten en afl everen van doosjes’. Dat kun je ook automatiseren.
De kunst van het leveren van medicatie is: zorgen dat de juiste medicatie 
wordt geleverd. Medicatie die bij ú past. Bij úw lichaam, leeftijd en úw andere 
medicatie. Het is altijd maatwerk: de beste cholesterolverlager voor uw buurman 
zou voor u gevaarlijk kunnen zijn. En wat voor de één een pijnstillertje voor 
spierpijn is, kan voor de ander een acute ziekenhuisopname betekenen.

Dat is wat Apotheekgroep Breda voor u doet: alle voorschriften worden 
gecontroleerd en waar nodig aangepast aan wat voor ú het beste is. 
U staat centraal!
Dat is waarom u uw medicatie bij één van de locaties van Apotheekgroep 
Breda haalt: dan weet u zeker dat u uw medicatie veilig kunt gebruiken!

Dat geldt overigens ook voor alles wat u zónder recept in de apotheek koopt. 
Alle medicatie en vitamines die u bij ons haalt, komen in uw dossier. Alles wordt 
door ons bewaakt.

We zien u graag tegemoet in één van onze vestigingen!
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HOROSCOOP

Voel de liefde in februari
Ram 21-03/20-04
Je zelfbeheersing is deze periode van 
een hoog niveau. Ga je eigen weg en 
je zult probleemloos verder komen.

Stier 21-04/20-05
Februari zal voor de Stier een maand 
vol werk worden. Je motivatie om te 
werken zal zich vermenigvuldigen.

Tweelingen 21-05/20-06
Laat je niet overspoelen door een 
negatieve levenshouding; Je zou iets 
belangrijks kunnen missen.

Kreeft 21-06/22-07
Je zal eruit springen in je werk. Hou 
er rekening mee dat dit meer verant-
woordelijkheid met zich meebrengt.

Leeuw 23-07/22-08
Je zal deze maand je niet jezelf 
voelen, jezelf afzonderen van anderen 
kan hierin helpen. Gun jezelf die tijd.

Maagd 23-08/22-09
Februari is hét moment om contact 
met vrienden aan te halen, dit zal ten 
goede komen van je vriendschappen.

Weegschaal 23-09/22-10
Sarcasme zal je sterkste punt zijn. 
Echter, let hier op dit kan op je werk 
en in je relatie averechts werken.

Schorpioen 23-10/22-11
Communicatie en onderhandelen is 
in februari de kracht van alle Schorpi-
oenen. Zorg dat je je successen viert.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal te weten komen wie een echte 
vriend is en wie niet. Zorg dat je je 
focust op hen die echt om je geven.

Steenbok 22-12/20-01
Deze tijd zullen veel van je vrienden 
zich dicht bij jou voelen en ze zullen 
geneigd zijn jou om raad te vragen.

Waterman 21-01/19-02
Je gevoelens zullen sterker zijn, je 
zult elk moment veel intenser bele-
ven. Maak hier gebruik van en geniet.

Vissen 20-02/20-03
Let goed op je gezondheid, je zult 
vatbaar zijn voor problemen. Neem 
genoeg rust en zorg goed voor jezelf

Twikkelstraat 37, Breda  |  06 557 025 44  |  info@karenbrekelmans-pedicure.nl  |  www.karenbrekelmans-pedicure.nl

Zijn je voeten al klaar voor de winter?

BEHANDELINGEN VOOR: PEDICURE  |   NAGELBEUGEL |  NAGELREPARATIE  |  RISICOVOET  |  ORTHESIOLOGIE  |  KERATINE  |  VOETSPA  CND MARINE

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

Effe Buurten in Ulvenhout
Lekker bakje koffi e, een krantje en kleurrijke 

boekenkasten in de gerestaureerde Karkooi van het 
Pekhoeve complex in Ulvenhout.

Een ontmoetingspunt ‘HET RUILBOEK’ door 
vrijwilligers voor de bewoners in de omgeving! 
Sfeervolle ruimte, die echt uitnodigt om binnen te 
komen, in boekenkasten te snuffelen en een praatje 
te maken.

Een lange tafel waar je interessante mensen kunt 
tegen komen, of inspirerende gesprekken kunt 
hebben, of een antwoord op je vraag of gewoon effe 
buurten.

De Karkooi van de Pekhoeve, met Het Ruilboek en 
de BSO Boeffi es en Bengeltjes als buren, is een 
KERNPUNT van de Ulvenhoutse gemeenschap. 
Maandag t/m vrijdag dagelijks van 10 - 16 uur open. 

Een reden te meer om bij het Ruilboek een ‘bakkie’ 
te doen, een krantje te lezen of met je kleinkinderen 
in de kinderboeken te snuffelen. 

Een goed begin van het nieuwe jaar 2022 met 
nieuwe ontmoetingen en vooral veel leesplezier. 
Je vindt er heel veel boeken, ook recente, alle 
geschonken door lezers. Halen en brengen van 
boeken op basis van vertrouwen, zonder registratie.  
Deze boekenverzameling, draaiende gehouden door 
vrijwilligers, vind je in Het RUILBOEK. Dorpstraat 90, 
Ulvenhout.

Kom effe buurten, je wordt er blijer en vrijer van in 
deze spannende en vaak stressvolle wereld. 

Ma t/m Vrij geopend van 10 tot 16 uur
Dorpstraat 90, Ulvenhout
www.dorpswijzer.nl

Groetjes,
de Ruilboek vrijwilligers



Ginnekenweg146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

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

DUS WACHT 
NIET LANGER

Bekijk onze zee aan 
mogelijkheden!

DUS WACHT 

Een greep uit onze 
vernieuwde collectie

Xenz Antislip is de transparante coating (met antislip-korrel) voor in de douche. De coating is op 
waterbasis en gebaseerd op oplosmiddelvrij materiaal. Daarnaast biologisch afbreekbaar. Indien 
gewenst verwijdert u de antisliplaag weer. Verkrijgbaar in twee standaard versies, voor een breed 
scala aan toepassingen.

Voorkom uitglijders
in je douche met BeterGrip
Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.

Voorkom uitglijders

De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast 
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels. 
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig. 
De aangebrachte AntiSlip coatings zijn hygiënisch 
en voorzien van een offi cieel certifi caat voor AntiSlip 
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.

Voel je weer VEILIG EN ZEKERin je badkamer!

Xenz is verkrijgbaar bij:

www.goodfl ooring.nl

veil ige bedrijfsvloerenI N D U S T R I A L

veil ige bedrijfsvloerenI N D U S T R I A L

Goodfl ooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen 

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

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

F♥ck

Valentijnsdag
Ik hou iedere dag

van jou ;-)

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

F♥ck

Valentijnsdag
Ik hou iedere dag

van jou ;-)

  Valentijnsdag
“Ik ben helemaal

    van jou”

ondersteboven 
Valentijnsdag

“Zullen we samen
nieuwe herinneringen

maken”

  Kraaijenbergsestraat 35, Ulvenhout
  06-28319248
  info@bbkyk.nl   |   info@atelierkyk.nl
  www.bbkyk.nl | www.atelierkyk.nl

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

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. 

De overnachtingen en de workshops zijn afzonderlijk of 
als een arrangement te boeken voor twee tot acht personen



ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda  |  076-5300702  |  www.enrwtrading.nl

PLANTEN GROEI EN BLOEI HOUTEN MEUBELS DECORATIE

ENRW Trading: altijd nét iets anders en nét wat exclusiever dan doorsnee. 
Bekijk hieronder een greep uit de producten die we aanbieden. Voor het actuele 

assortiment bent u van harte welkom in onze winkel.

ENRW Trading nét iets anders 
  en exclusiever dan doorsnee!

KOM LANGS 

EN LAAT JE 

VERRASSEN, TOT 

BINNENKORT!

Steeds 

vernieuwe 

items

       
Al jaren een begrip voor planten, houten meubels en decoraties

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

MARIJN VAN BEERS
06 22 72 06 19

DANNY HAANSKORF
06 24 46 37 71

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

Ons motto is Lief, 
Leuk & Hip!

Neem een kijkje 

in onze webshop

en laat 

u verrassen!

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



Wat is er fi jner dan zo af en 
toe  samen met je partner 
op de bank weg te kruipen 
met een magazine? Pak de 
kaarsjes uit de kast en zet 

heerlijk warme chocolademelk 
klaar. Samen lekker knus op 

de bank blader je (online) door 
deze editie van Bruist en maak 

je kans op 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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

PUZZELPUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

Maak kans op een

Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

h e p n v b d b r k g
n y a q e y o u w n m
t p r j r n k d s z x
k i f t z y n s y u f
u r u o o p m a h s u
l o m e r k e n m m s
e a z d g k r c q x y
k w a l i t e i t k n
e f q z n y y d s h p
f d f s g g d q z i l
j e u b q f n t u q h

h e p n v b d b r k g

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.ginnekenbruist.nl
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Albert Heijn 
Bavel Ma t/m za 08.00 - 21.00 uur 

Zondag 09.00 - 19.00 uur

Pastoor Doensstraat 4, Bavel  
(0161) 432526

Hoe werkt het?

1

2

3

Pak een handscanner bij 
de zelfscanwand voordat u 
boodschappen gaat doen. Op de 
achterkant van de handscanner 
staat een nummer (1 t/m 36).

Correspondeert het nummer van 
de handscanner met het nummer 
op uw bingokaart, laat deze dan 
afstempelen voor het afrekenen 
van de boodschappen door de 
zelfscanmedewerker. Naast de 
nummers zijn er ook gouden 
stickers in omloop. Als u een 
handscanner met een gouden 
sticker heeft, mag u zelf kiezen 
welk nummer u laat afstempelen!

Bij een volle rij (horizontaal, 
verticaal of diagonaal) krijgt u 
een leuk presentje en bij een 
volle Bingokaart krijgt u een 
prijzenpakket. Lever de volle 
Bingokaart met uw gegevens in 
en zodra uw pakket klaar is wordt 
er contact met u opgenomen.

Haal je bingokaart op 
in de winkel!

start vanaf 10 januari

Zelfscan bingokaart
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