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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



‘WE HOUDEN WEL 
 VAN EEN UITDAGING’

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

 EN BESPREEK DE 
MOGELIJKHEDEN!

076-2050196

 Klanten zijn hoofdzakelijk particulieren, maar 
ook bedrijven: zo heeft Kitchen Concepts de 
prachtige professionele showkeuken gebouwd bij 
Store 317 in Breda. “Inclusief twee kookeilanden, 
waarbij de kasten in zwart gepoedercoat stalen 
frames zijn geplaatst, dat is helemaal ons ding.”  

 Het complete plaatje 
 De onderneming staat voor exclusieve maatwerk-
keukens in het hogere segment. “De keukens die 
wij bedenken, zijn anders dan anders en op maat 
gemaakt van hoogwaardige materialen: van vol-
ledig elektronische keukens tot keukens bekleed 
met leer. We doen ons best om echt iets unieks 
te realiseren en laten graag onze creativiteit de 
vrije loop. Hoe groter de uitdaging, hoe beter. We 
stoppen bovendien niet bij de keuken, we den-
ken graag mee in de rest van het interieur. Wil 
je bijvoorbeeld een houten, op maat gemaakte 

Minervum 7030, Breda  |  076-2050196  |  info@KitchenConcepts.nl  |  www.kitchenconcepts.nl

Marco Verheijen zit al sinds 1989 in de keukens. Gedreven om op eigen benen 
te staan en het op zijn geheel eigen manier te doen, opende hij in 2015 de 
deuren van Kitchen Concepts in Breda. “Wij zijn geen keukenverkopers, 

maar binnenhuisarchitecten die toevallig ook verstand hebben van keukens”, 
aldus Marco.

KITCHENCONCEPTS
maakt keukendromen waar

kastenwand of een sfeervolle open haard om-
bouw in de huiskamer? Ook dat kunnen we voor 
onze rekening nemen.” 

 Volop inspiratie 
 In de showroom van 500 m², met veertien 
schitterende keukenopstellingen verspreid 
over twee verdiepingen, kun je je volop laten 
inspireren. Het team van Kitchen Concepts 
staat klaar om je te adviseren. “We werken zo 
veel mogelijk op afspraak. Het eerste gesprek 
is meestal in de showroom en duurt drie uur. 
Daarbij nemen we alle tijd om een goed idee te 
krijgen van de keuken van je dromen. Tijdens een 
vervolgafspraak presenteren we een 3D-beeld 
van het ontwerp, zodat je een helder beeld krijgt 
van hoe de keuken er uit gaat zien. Het helpen 
van klanten, de gastheer mogen zijn, vind ik 
persoonlijk nog steeds het leukste aan dit werk.” 
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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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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 

regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en Ginneken 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 

98



Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
Hoort u het geruis van de bladeren in de bomen nog?

Als u het idee heeft dat u minder goed hoort, 
kunt u uw gehoor gratis en geheel vrijblijvend door 
ons laten testen. 
En weet u dat u bij Hoorservice Schram
• Gratis voor de deur kunt parkeren
• Uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• Aan huis geholpen kunt worden
• Ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Dat heeft u 
goed gehoord!
Aangezien wij graag de tijd nemen 
om u goed te adviseren, werken wij
alleen op afspraak. Hoorservice Schram

Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover 

Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 

www.hoorserviceschram.nl
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Groot Ypelaardreef 169 - Breda
(Tegenover Winkelcentrum De Burcht)

T. 076-5649706

www.hoorserviceschram.nl

Laat nu 
uw gehoor 

GRATIS TESTEN!
076-5649706

NIET HOREN IS 
OPVALLENDER DAN 
EEN HOORTOESTEL

Laat uw gehoor vrijblijvend 

en gratis testen! 

Graag vragen we u van

 tevoren een afspraak te maken.

Op deze manier hebben 

we altijd genoeg tijd om u

goed te adviseren.

Gehoorverlies?
Laat nu 

uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

Een hoortoestel is een 
hulpmiddel dat u dagelijks 

en veel gebruikt. 
Het moet helpen in situaties 

waarin u terechtkomt en 
aansluiten bij uw wensen. 
De juiste keuze van een 

hoortoestel is dan ook van 
wezenlijk belang.

Achter-het-oor hoortoestel 
(AHO)

Luidspreker-in-het-oor 
hoortoestel (LIHO)

Completely-in-canal 
hoortoestel (CIC)

In-het-oor hoortoestel 
(IHO)

(AHO)

hoortoestel (LIHO)

Wij helpen u graag 
 met de juiste keuze!

IRRITATIE  Huisgenoten vinden het niet 
altijd prettig als de radio of tv zo hard 
staat. Ook luid praten en steeds maar 
weer herhalen is vervelend. Zo kan 
wederzijdse irritatie ontstaan.
VERMOEIDHEID  Als we niet op ons gehoor 
kunnen vertrouwen, kost het extra veel 
energie om te volgen wat er om ons 
heen gebeurt. Heel vermoeiend en niet 
bevorderlijk voor het humeur.
ONVEILIGHEID  Een geluid lijkt van ver 
weg te komen, maar plotseling is die 
auto of motor heel dichtbij. Dat kan tot 
gevaarlijke situaties leiden.
ONZEKERHEID  Wie niet meer goed 
hoort, mist niet alleen wát er in een 
gesprek wordt gezegd, maar ook 
hoe. Misverstand, wantrouwen en 
onzekerheid kunnen het gevolg zijn.

Gehoorverlies?
Herkent u dat, dat u uw tv steeds iets harder zet? Dat u op een druk 
feestje gesprekken niet goed meer kunt volgen? U kunt zich natuurlijk de 
vraag stellen hoe erg dat is. Toch blijken de gevolgen van zelfs een klein 
beetje gehoorverlies groter dan u wellicht denkt.

Gehoorverlies is niet iets om u voor te schamen, er is 
bijna altijd iets aan te doen. Uitstellen is begrijpelijk, 
het is voor veel mensen moeilijk om te accepteren 
dat hun gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht 
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw gehoor 
in de tussentijd nog verder achteruitgaat, en dat is 
zonde. Het kan ook gevaarlijke situaties opleveren. 
Een hoortoestel vertraagt verdere achteruitgang van 
uw gehoor, het stimuleert namelijk uw hersenen. 
Dus waarom zou u nog langer wachten? Twijfelen 
helpt niet, testen wel. 

Bij Hoorservice Schram beloven we niets, maar 
onderzoeken we alles. Kom langs, dan zoeken we 
samen naar een oplossing waarmee u écht geholpen 
bent! 

Andre Schram´

11



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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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
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Avondje 
NAC BREDANAC BREDA

Markthof 11, Etten-Leur   |   076-5018945   |   www.boxspringettenleur.nl
Maandag: 13.00 - 17.00 uur, dinsdag - zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag: gesloten

EEN BED MOET WEL GOED LIGGEN 
OM LEKKER TE KUNNEN SLAPEN

“Wij doen dit werk al sinds 1992, 
waarvan de afgelopen zeven jaar in 
Etten-Leur. Jaren waarin we veel 
ervaring hebben opgedaan, waardoor wij 
onze klanten optimaal kunnen adviseren 
bij de aankoop van een boxspring.”

LEVERING UIT 
EIGEN FABRIEK

GOEDKOPE 
BOXSPRINGS

GRATIS LEVERING IN 
NEDERLAND EN BELGIË

BOXSPRING ETTEN-LEUR, HET ADRE S VOOR DE JUISTE BOXSPRINGS

Kom langs op 
ons nieuwe adres

Markthof 11
Etten-Leur
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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.

ZYXWV
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GFEDCBA

Flowing Art ontwikkelt, 
produceert en installeert 

decoratieve gietvloeren bij 
particulieren en bedrijven.

Waar Flowing Art zich in onderscheidt, 
is dat ze ook plinten en wandpanelen 

kunnen maken van hetzelfde materiaal 
als uw gietvloer.

U krijgt dan dezelfde uitstraling op 
de muur als op uw gietvloer. 

Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer. 
Ook mooie printafbeeldingen voor aan 

de wand vindt u bij Flowing Art.

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt 
zijn met epoxy, zoals ingegoten 

mosselschelpen, bent u bij Flowing Art 
aan het juiste adres.

Kom vrijblijvend eens kijken in onze 
showroom. Het liefst op afspraak.

Ampèreweg 6, 
Hoogerheide (NL)

+31 (0)164-606148
info@fl owingart.eu
www.fl owingart.eu

Exclusiviteit en 
functionaliteit in één
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Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722
sales@christan-timmerwerk.nl  |  www.christan-traprenovatie.nl

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. 

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. Ellie neemt de inkoop en verkoop voor haar 
rekening en Christ verzorgt de uitvoering van de traprenovatie 
tot in de puntjes. Deze samenwerking tussen vader en 
dochter is de sleutel tot het succes van het bedrijf; de 
positieve reviews van de renovaties liegen er niet om. Bij 
Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

HPL / CPL

EIKENHOUT

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. 

PVC

ACCESSOIRES
1918



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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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

ZYXWV

UTSRQPO
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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
2322



Zo blij met de 
verandering, eindelijk!

Toe aan een nieuwe keuken?
Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf de juiste partner voor elke klus

Toe aan een nieuwe keuken?
Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf 

Bouw- en aannemersbedrijfBouw- en aannemersbedrijf

Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf, 
de juiste keuze als je gaat voor vakkundig 
uitgevoerde bouwprojecten of klussen.

Radek Legal heeft Poolse vakmensen in dienst en werkt 
honderd procent legaal. De medewerkers van Radek Legal 
zijn breed inzetbaar. 

Van strak stucwerk tot het verven van kozijnen, van het 
betegelen van de badkamer of keuken; ze voeren deze en 
vele andere opdrachten feilloos voor je uit. 

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

BEL NU VOOR 
EEN AFSPRAAK!
06 515 87 229

Namenstraat 51, Breda  |  06-51587229  |   www.radeklegal.nl

Toe aan een nieuwe keuken?
de juiste partner voor elke klus

Toe aan een nieuwe keuken?
de juiste partner voor elke klus

ONZE WERKZAAMHEDEN
RENOVATIE

AANBOUW 

OPBOUW

NIEUWBOUW
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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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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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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.

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!
30



Eigenaar: Frens Hoornick  |  Spinveld 60, Breda  |  www.trendia.nl  |  076 - 521 38 60  |  info@trendia.nl  |  www.trendia.nl

een vertrouwd adres

BRUISENDE/ZAKEN

v.l.n.r. Frens en Marion Hoornick, 
André Martens, Peter van Oostveen.

Naast een uitgebreide collectie tegels is Trendia ook dé specialist in 
wandbekledingen van steen en hout. Oude steenstrips - gezaagd uit 
bakstenen die afkomstig zijn uit sloop, met veel karakter - passen perfect 
in een industriële sfeer. Woningen, winkels, werkplekken en restaurants 
worden er mooier van.

Sfeervolle wanden bekleden met houtstrips, is iets wat u ook zelf kunt 
doen. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. Trendia biedt ook een 
ruime keuze in tegelvloeren in het moderne formaat 90x90 cm.

Bent u benieuwd? Kom dan langs op Spinveld 60 te Breda.

Trendia heeft het: wand- en vloertegels, steenstrips, 
houtstrips en méér… Gaat u bouwen, verbouwen, verhuizen 
óf vernieuwen? Kom dan langs bij Trendia. Een zeer ruime 
showroom, gratis parkeren, één koopzondag per maand, 
grote panelen die u laten zien hoe iets er thuis uit gaat zien.

ELKE MAAND 
ÉÉN KOOPZONDAG
Zie www.trendia.nl 

voor de datum

Ginnekenweg 317, Breda  |  06-51775417  |  shop@store317breda.nl  |  www.store317.nl

Wereldse huisgemaakte producten
Zwitserse specialiteiten
Heerlĳ k eten & drinken in een nieuw jasje

STORE 317

WERELDS, 
HEERLIJK 
EN EERLIJK

VAN 1 T/M 17 JAN’22 RUSTEN WIJ UIT EN DOEN WE NIEUWE 
INSPIRATIE OP!
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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 stoff en en garens
Sla snel je slag, dat kan ook 
online op www.stofenwol.nl

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

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
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Stichting De Drie Linden  |  Heisprong 15, Prinsenbeek  |  www.stichtingdedrielinden.nl

1 oktober 2022 Christel de Laat UITVERKOCHT
2 oktober 2022 Christel de Laat  Hoe dan?!

De Drie Linden in Prinsenbeek laat de mensen weer lachen. Er is dit jaar volop ingezet 
op cabaret. Dus wil je een middag of avond lekker uit, koop dan een kaartje voor één van 
onderstaande shows:

9 april 2022 
Andy Marcelissen, 
Op Verzoek

Bestellen kan 
ook door de 
QR-code te 
scannen!

Bestellen kan 
ook door de 
QR-code te 
scannen!

MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten,beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

www.meditationmoments.nl
YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. Drie 
kleine woordjes met een grote betekenis. 
Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees 
niet ongelukkig over wat je niet hebt. 
Dankbaarheid geeft een gevoel van verlichting 
en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaardankbaardankbaarIk ben
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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
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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.prinsenbeekbruist.nl
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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 
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