
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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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 de 
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 de 
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
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STUDIO1974 interieur en exterieur fotografi e
Metslawierstraat 51, Tilburg  |  06-24691924  |  info@studio1974.nl  |  www.studio1974.nl
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Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook 
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje 
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog 
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? 
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu 
in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar 
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat 
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als 
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers. 
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn 
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de 
mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu 
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje 
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook 
een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN
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GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luiwammes.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en 
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als 
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de 
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt 
ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luiwammes te leven. Dat hoeft per defi nitie 
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks 
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn 
luie stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel?  

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Flex, thuis en op kantoor

GEZOND ZITTEND WERKEN 
GEWOON DOEN!

Gezondzittendwerken.nl is dé specialist voor 
professioneel en persoonlijk werkplekonderzoek,
-advies en -inrichting. Elke ruimte zijn eigen plek 
om te ontmoeten, vergaderen, werken of relaxen. 

Ervaar de gezondheidsvoordelen van optimale steun in de 

rug met een goede lendensteun, bewegend zitten op een 

ergonomische balanskruk, de rustgevende werking van 

een akoestisch scherm of de aangename afwisseling 

tussen zitten en staan.

Ontdek dat fysieke klachten verdwijnen 

en je focus en energie behouden blijven. 

Wel zo fi jn, toch!?

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

www.gezondzittendwerken.nl

GEZOND ZITTEND WERKEN 
GEWOON DOEN!

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  
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PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

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

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende varianten, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00
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SHOPPING/NEWSWILKINSON  MANNEN 
BESTAAT 250 JAAR
Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met 
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is 
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat 
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed 
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge 
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5 
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip 
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig 
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes 
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor 
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

Doe
mee en 

win

Geniet van 
de zon! 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
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LEZERSACTIE *
Maak kans op een ticket voor Lansingerland  Live 
Op vrijdag 10 juni komen Mental Theo, de Diva’s of Dance (Nance, Anita Doth 
& Linda Estelle), DJ Paul Elstak, Toy-Box en Klubbheads & DJ BoozyWoozy 
naar Lansingerland om jou voor een avond mee terug te nemen naar de 
mooiste jaren ever: de 90’s! Lansingerland Live 90’s  
10 juni 17:00 - 00:00 uur  Locatie: Annie MG Schmidtpark, Bergschenhoek
Leeftijd: 18+  www.lansingerlandlive.nl
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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)

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 het, 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´
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
 Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale 
  temperatuur om te barbecueën.
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BoBo’s Bonbons BoBo’s Bonbons is een webshop 
gespecialiseerd in bonbons en chocolade. Alle producten 
worden met de hand vervaardigd, waardoor iedere bonbon 
zijn geheel eigen uitstraling heeft. Wij maken gebruik van 
gezellige kleuren en geven de bonbons een bijzondere maar 
toch herkenbare smaak. Voor bijzondere gelegenheden zijn 
de bonbons ook te personaliseren in kleur, vorm en smaak. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Rosa: de winkel van 
het heerlijke genieten

Koffi e Onze koffi e blends zijn zorg-
vuldig samengesteld om de perfecte 
kop koffi e bij jou thuis te creëren. Onze 
bonen komen uit Guatemala, Colombia en 
Ethiopië. Iedere week worden de bonen 
vers gebrand. Hierdoor heb je altijd een 
vers kopje koffi e om van te genieten.

Wijn Robert Hoogland van Hoogland Wijnimport hoef je 
weinig meer te vertellen over de wijnwereld. Hij heeft voor 
ons heerlijke wijnen samengesteld, die prachtig aansluiten 
op de rest van de producten in de winkel. 
Wijn en bonbons, check! Kom langs en ervaar het zelf.

Maar ook 
heerlijke wijnen

Iedere week vers aangeleverd

Smullen maar...

Boschstraat 66, Breda  |  076 5264825  |        rosabredaNL
info@rosabreda.nl  |  www.rosabreda.nl 
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Rosa Breda is de winkel voor 
handgemaakte bonbons, verse 

koffi e & thee en heerlijke 
kaas & wijn. 

Wij houden van alle lekkere 
dingen in het leven en 

genieten hier dan ook met 
volle teugen van. 

Na vorig jaar onze webshop 
BoBo’s Bonbons te hebben 
gelanceerd, weten we het 
zeker: dit willen we blijven 

doen! 

We gaan dan nu ook een 
stapje verder: een winkel 

openen op onze eigen manier. 
Robert staat in de winkel 

bonbons te maken en legt ook 
graag uit waar hij mee bezig 

is. Samantha adviseert je met 
plezier over de verschillende 
combinaties drank en spijs, 
en stelt graag een leuk door 
jou uitgezocht cadeaupakket 

samen.

We hebben er zin in, 
zien we je snel?
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De mooiste merken
de beste prijzen

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, 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!

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

De mooiste merken
de beste prijzen

UW IDEALE BRIL, LEESBRIL OF ZONNEBRIL VINDT U BIJ ONS!

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • GRATIS PAR
KE

RE
N 

VO
OR

 DE DEUR •

GRATISPARKEREN VOOR DE DEUR
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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

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. 

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Heerlijke ondermode om in af te koelen.

Heerlijke sokken voor 
hem en haar

De allermooiste zomerpanty 
die koel draagt

Falke: Cool Kick voetjes en sneakersokken. Voor ons de meest 
verkochte voorjaar/zomer sokken. 

Oroblu is hét Italiaanse 
legwear en bodywear 

merk voor de elegante, 
zelfbewuste vrouw.

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Heerlijke ondermode om in af te koelen.

Ondergoed 
voor 

optimaal 
comfort

Lekker gek!
Ontdek nu de collectie met superkracht. De 

shorties bekoren door hun humoristische frisse look 
en maken jou een echte superheld.

Björn Borg biedt één van 
de meest toonaangevende 

boxershorts en slips collecties. 
De Björn Borg boxers met de 

iconische logoband is bij menig 
man geliefd!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 

Oerol Festival 2022 gaat door. Van 
10 tot en met 19 juni 2022 
verandert Terschelling weer in één 
groot podium voor theater, dans, 
pop-up performances, talks, 
beeldende kunst, wetenschap, 
onderzoek en (live)muziek. Naast 
premières, experimentele 
performances en aanstormend 
talent biedt Oerol ook ruimte voor 
refl ectie. De natuurlijke omgeving 
met brede stranden, het 
duinlandschap en heel veel bos 
helpt daarbij. Veel voorstellingen 
worden ter plekke voor de locaties 
gemaakt of daarop aangepast. 
Maar inspiratie komt ook spontaan 
in de schuur, op de dijk, in een 
tentje op de festivalterreinen of 
gewoon op straat. Kortom, waar je 
ook kijkt, overal gebeuren mooie, 
rare of verbazingwekkende dingen. 
Kijk voor meer info op 
www.oerol.nl.

D AGJE UIT
OEROL

FILMPJE KIJKEN 

FALLING FOR FIGARO

De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) 
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe 
appartement in Londen op om haar grote 
droom om operazangeres te worden na te 
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte operadiva 
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar 
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die 
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de competitie, 
maar wat begint als rivaliteit tussen de 
twee, verandert in iets moois. 
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te 
zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je mee 
om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond en 
mooi te maken, o.a. met protheses, klikprotheses 
en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Jouw lach, onze pass ie

Alles over 
facings

Scan me!

Wist je dat wij Nederlanders ons gebit gemiddeld slechts een 6,5 
geven? geven? Een op de vijf Nederlanders geeft zijn gebit zelfs een 
onvoldoende. Ontevreden zijn met je gebit is natuurlijk niet hetzelfde 
als echt problemen hebben met je gebit, maar het kan hand in hand 
gaan. Zo’n driekwart van de Nederlanders vindt het gebit niet mooi, 
te geel of te scheef. Daarom zijn er veel mensen die wel iets aan het 
gebit zouden willen aanpassen, bijvoorbeeld door middel van facings. 

Facings zijn een soort schildjes van porselein die 
over je bestaande tanden worden geplaatst. Deze 
‘schildjes’ kunnen een wittere kleur hebben en 
eventueel een andere vorm. Daardoor ontstaat 
een recht, mooi gebit. Spleetjes tussen tanden, 
afgebroken hoekjes of scheefstand kun je met 
facings maskeren. Tegelijkertijd beschermen ze je 
eigen gebit.

Zou jij iets aan je gebit willen 
veranderen?
Is je gebit nog wel gezond, maar vind je het niet 
helemaal mooi en wil je liever niet jarenlang 
beugelen? Dan is een behandeling met facings 
wellicht een ideale oplossing. Facings zijn van 
porselein of van composiet.

Bij CDC Complete Tandzorg werken tandartsen 
gespecialiseerd en ervaren in cosmetische 
tandheelkunde. Kies je voor CDC, dan kies je voor een 
duurzame oplossing, namelijk facings van porselein. 
Ze maken bij CDC prachtig maatwerk in het inpandige 
tandtechnisch laboratorium. 

Dat is een enorm voordeel omdat de tandtechnici jou ook 
kunnen zien en daardoor de mooiste tanden maken die 
echt bij jou passen. Porseleinen facings zijn weliswaar 
duurder dan composiet en er wordt een dun laagje 
van je eigen gebit afgeslepen zodat de tanden niet te 
dik worden, maar je wil natuurlijk wel dat je gebit er zo 
natuurlijk mogelijk uitziet. Het is dus de meest mooie 
oplossing die in de meeste gevallen, met goed onderhoud 
en in goede gezondheid, levenslang meegaat.

Lachen zonder 
schaamte

Jouw lach, onze pass ie De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!
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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. 
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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

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder."

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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Zo blij met de 
verandering, eindelijk!

Toe aan meer ruimte in je huis?
Radek Legal Bouw- en aannemersbedrijf de juiste partner voor elke klus

Bouw- 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

ONZE WERKZAAMHEDEN
RENOVATIE

AANBOUW 

OPBOUW

NIEUWBOUW
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Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

robertobikes.nl

Roberto Bikes & Scooters

Valpoort 60, Etten-Leur

+31 (0)76 73 70 179

Roberto Bikes Testcenter

Neerloopweg 13, Breda

+31 (0)76 73 70 034

Roberto Fietsen aan De Mark

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 78 50 180

KOM EEN VAN 
ONZE PRACHTIGE 

SHOWROOMS 
BEZOEKEN!Alle m� ken en soorten!

Uitgebreid assortiment E-bikes

Kettler is in Nederland bekend van de skelters, maar 
de Duitsers maken ook al jarenlang (elektrische) 
fi etsen. Kettler Alu-Rad staat bekend als pionier op 
het gebied van lichtgewicht fi etsen en kwaliteit made 
in Germany. Bij Kettler werd de allereerste aluminium 
fi ets ontwikkeld en gemonteerd!

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

“Een hele mooie, 
nette winkel. Ik 

stapte binnen en ik 
had echt zoiets van 
‘wow, dit heb ik nog 
nooit gezien’. Zo’n 

mooie winkel, het is 
echt een aanrader! 

Vriendelijk 
personeel dat je 
graag helpt en 

uitleg geeft. Ga zo 
door!”

- REVIEW -

Alle m� ken en soorten!
Uitgebreid assortiment E-bikes

E-bikes van TREK maken meer 
mogelijk. Betrouwbare, lang 
meegaande accu’s en intuïtieve 
bediening maken elektrische 
fi etsen van TREK perfect als je 
iets meer wil!

Kettler is in Nederland bekend van de skelters, maar 
de Duitsers maken ook al jarenlang (elektrische) 
fi etsen. Kettler Alu-Rad staat bekend als pionier op 
het gebied van lichtgewicht fi etsen en kwaliteit made 
in Germany. Bij Kettler werd de allereerste aluminium 
fi ets ontwikkeld en gemonteerd!

Specialized E-bike Het is nu, en voor 
altijd, onze belofte voor elke Turbo 
E-Bike: It’s You, Only Faster. Bekijk 
onze elektrische fi etsen. EEN FIETS 
VOOR IEDERE RIJDER

Cortina is al vele jaren een bekend merk van fi etsen, 
ook als het gaat om e-bikes. Ze moeten sterk en 
betrouwbaar zijn, maar de fi etsen zien er ook mooi 
uit! Er is keuze uit een voorwielmotor of een 
middenmotor.

In de showroom vind je al onze fi etsen bij 
elkaar, krijg je persoonlijk fi etsadvies en kun 

je direct een proefrit maken! Vind je perfecte 
fi ets, kom inspiratie opdoen en krijg 

antwoord op je vragen. Neem een lekker 
kopje koffi e of thee terwijl je rondkijkt.



1. Invictus Platinum Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 82,90 www.iciparisxl.nl
2. Menmalist Gezichts- en Baardreiniger van Nivea Men, € 10,99 www.nivea.nl

3. Energizing Gel van Clarins Men, € 53,- www.clarins.com
4. Golf Eau de Toilette van Tutto Tondo, € 42,-  www.thecofcosmetics.com 

5. Duurzaam scheermes van Waar, € 25,- (inclusief 10 mesjes) www.waarenhuis.nl
6. Nourishing Shaving Gel Arctic Wolf van Natura Siberica Men, € 8,99 www.hollandandbarrett.nl

7. Weekendtas van Guess Handbags, € 180,-  www.guess.eu   Cr
ed
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Je vader in zomerse sfeer

5 6
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8. Bro Mask van Jaxon Lane,  €28,- www.thecofcosmetics.com
9. Eco Printed Watershort van Speedo, € 32,- www.speedo.com 

10. Uomo Born in Roma Coral Fantasy van Valentino,  vanaf € 70,- www.douglas.nl
11. Havaianas Brasil Tech, € 29,-   www.havaianas-store.com 

12. Natuurlijke Deodorant Spray Men Protect van Happy Earth, € 8,49 www.happyearthcare.com
13. Sneakers L002 van Lacoste, € 110,- www.lacoste.nl

11

Je vader in zomerse sfeer

8

Juni staat in het teken van Vaderdag. 
Met deze zonnige producten komt hij, 
in stijl, de zomer wel door!

12

13

BEAUTY/NEWS

9

10
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‘Klik’ en de prothese 
zit stevig vast

 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 GaagInge van der Gaag

Wat is een implantaat?
“Een implantaat moet je zien als een 
kunstwortel, die als een schroefje 
in de kaak wordt geplaatst. Om 
een kunstgebit goed te kunnen 
dragen, zijn twee implantaten vaak 
al voldoende. Een implantaat is in 
de regel gemaakt van titanium en 
heeft een keramische buitenlaag. 
Dit zijn materialen die niet door het 
lichaam worden afgestoten. Het 
plaatsen van de implantaten gebeurt 
onder plaatselijke verdoving. Als 
de kaak geheel genezen is en de 
implantaten vastgegroeid zijn, wordt 
het nieuwe kunstgebit aangemeten 
en vervaardigd om uiteindelijk op de 
implantaten te worden vastgeklikt. 
Je kunt het nieuwe kunstgebit 
daarna probleemloos losklikken. Een 
kleefpasta is niet meer nodig: het 
kunstgebit zit bij het eten, praten en 
lachen stevig in de mond!”

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

‘Klik’ en de prothese 
zit stevig vast

Een loszittende onderprothese is een van de meest voorkomende 
klachten bij dragers van een volledig kunstgebit. Herkent u deze 
klacht? En belemmert het u in uw dagelijkse functioneren? Dan bent 
u bij tandprotheticus Inge van der Gaag aan het juiste adres voor 
het aanbrengen van implantaten.

Wanneer is het tijd voor een 
implantaat?
“Bij het langdurig dragen van 
een kunstgebit blijft met name de 
onderkaak slinken. Daardoor gaat 
het kunstgebit steeds losser zitten. 
Het schuift over het tandvlees met 
daaronder het kaakbot, wat klachten 
kan geven. Implantaten kunnen bij 
vrijwel iedereen geplaatst worden, 
al gelden voor een goed resultaat 
wel enkele voorwaarden. Zo moet 
er voldoende kaakbot aanwezig zijn 
om de implantaten in te verankeren. 
Bovendien is het van belang dat 
kaakbot en tandvlees gezond 
zijn. Daarnaast moet de algehele 
gezondheid goed zijn. Verder dienen 
de implantaten en het kunstgebit 
dat daarop bevestigd wordt goed 
gereinigd te worden.”

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



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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!
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Ben jij op zoek naar een (bij)baan 
voor DE EERSTE volle week in de maand?

 
Word dan nu BEZORGER van onze 

Belgische bruisende magazines in de regio 

BELGISCHE GRENSSTREEK

óf SCHILDE-SCHOTEN

óf DE KEMPEN

BEZORGER
Gezocht

WAT WIJ ZOEKEN:
Een gemotiveerde man of vrouw die 

1 week aan het begin van elke maand 
onze magazines wil gaan bezorgen. 

Ben jij die actieve thuismoeder of vitale, actieve 

oudere man of vrouw, GEPENSIONEERD, die er 

voor wil gaan om elke maand bedrijven te 

bezoeken om daar magazines af te geven?

INTERESSE? 

Stuur voor meer informatie een mail 

met je CV naar Frans Pijnenburg 

via vacature@nederlandbruist.nl. 

Of bel 076-7115340 voor meer informatie.

LOOKING/GOOD

Tips tegen 
zonverbranding

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE Hierdoor gaan de 
poriën van je huid openstaan en kan de warmte eruit. 
Gebruik vooral geen zeep, want dan droogt je huid nog 
meer uit.

ALOË VERA Smeer je verbrande huid in met een 
verkoelende aftersun of bodylotion, het liefst met aloë 
vera erin. Dit plantenextract heeft een kalmerende en 
herstellende werking op de huid.

KAMILLE Maak een pot kamillethee. Laat de thee 
afkoelen en zet deze in de koelkast. Drenk een paar 
watjes in de koude kamillethee en leg die op je 
verbrande huid.

YOGHURT, KARNEMELK, KOMKOMMER OF RAUWE 
AARDAPPEL kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te 
koelen.

BLIJF UIT DE ZON Als je de volgende dag toch weer in 
de zon gaat, bedek je beschadigde huid dan goed. Draag 
een grote hoed of een T-shirt en smeer je heel goed in, 
bij voorkeur minimaal met factor 30 of 50.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus is het verstandig om je altijd goed in te 
smeren voordat je de zon in gaat. Maar wat doe je als je toch te veel zon op je huid hebt 

gehad?
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Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

 De huisvesting van arbeidsmigranten komt 
nogal eens negatief in de publiciteit. “Dat zijn de 
huisjesmelkers die alleen snel geld willen verdienen. 
Wij nemen onze business serieus en doen ons 
uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te 
doen. We richten de woning volledig in, zodat de 
mensen er fi jn kunnen wonen. Als ik langskom en ze 
zeggen ‘het voelt echt als thuis’, dan ben ik helemaal 
tevreden. Daar gaat het uiteindelijk om.” 

 Tips zijn welkom 
 Oxrooms beschikt over een groot aanbod van 
woningen, appartementen, studio’s en hotelkamers. 
“Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we op dat 
gebied niet te klagen. In deze krappe woningmarkt 

België telt steeds meer arbeidsmigranten om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Die 
moeten natuurlijk ook ergens wonen. Oxrooms bouwt leegstaande panden om tot compleet 
ingerichte woonruimtes, waar met name uitzendbureaus hun internationale werknemers 
kunnen huisvesten. Een mooie business die ook interessant is voor jou! Door je eigen woning 
via Oxrooms te verhuren kun je namelijk een stabiele, vaste inkomstenbron realiseren.

zijn we echter voortdurend op zoek zijn naar nieuwe panden, 
dus tips zijn zeer welkom. Daar staat uiteraard een leuke 
beloning tegenover.” 

 Hoog rendement 
 Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen hun 
woonruimte via Oxrooms verhuren. “Als ze willen, kunnen 
we zelfs voor hen op zoek naar een pand dat geschikt is als 
investering. Het werkt als volgt: je verhuurt je woning aan ons, 
en wij verhuren het vervolgens aan onze klanten. Je hebt er 
zelf geen omkijken naar, wij regelen verder alles. Sowieso heb 
je bij deze doelgroep nooit veel problemen, dat is een heel 
ander verhaal wanneer je het zelf verhuurt aan particulieren. 
En het loont. Op deze manier behaal je een rendement van 
gemiddeld 10-12%. Dat is toch mooi meegenomen.” 

Is je interesse gewekt? 
Neem 

contact op voor meer informatie!

Oxrooms, Molenbosstraat 7A Ossendrecht  •  Tel: 085-8087706   •  info@ox-rooms.nl  •  www.ox-rooms.nl

Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

‘Een investering die loont’Is je interesse gewekt? 
Neem 

contact op voor meer informatie!

BRUISENDE/ZAKEN
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Spinveld 13a-2, Breda  |  076-5216827  |  info@vanvlietnaaimachines.nl  |  www.vanvlietnaaimachines.nl

Jolien en Kees leerden elkaar kennen in de naaimachinewinkel van de ouders 
van Kees. Het was liefde op het eerste gezicht. Toen de vader van Kees 

overleed, nam het echtpaar de zaak over. Eerst nog in Zeeland, maar zestien 
jaar geleden kwam de kans om in Breda te starten (de Singerwinkel in de 

Houtmarktpassage). Vier jaar geleden verhuisden ze noodgedwongen naar 
het Spinveld en hier zijn ze inmiddels helemaal op hun plek.

In achtendertig jaar hebben Kees en Jolien een 
schat aan kennis en ervaring opgebouwd. 
“Specifi ek als het gaat om reparatie van 
borduur- en industriemachines”, vertelt Jolien. 
“Mensen weten dat ze hiervoor bij Kees moeten 
zijn. Deze expertise is tegenwoordig zeldzaam 
en om die reden komen klanten van heinde en 
verre naar ons toe. Niet alleen vanuit Nederland, 
maar zelfs uit België, Duitsland en Luxemburg.”

HET WALHALLA VOOR 
CREATIEVELINGEN
Bij Van Vliet Naaimachines vind je 
naaimachines in alle soorten en maten, voor 
zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. 
“We hebben nu ook industriemachines, perfect 
voor heavy duty werk (bijvoorbeeld leer). 
Daarnaast hebben we fournituren, heel veel 
kleuren naai-, borduur- en lockgaren en een 
uitgebreide collectie wol. Ook beschikken we 

over een mooie collectie stoffen van kwaliteitsmerken als Mind the Maker, 
Hilco en La Maison Victor en vellen kunstleer in maar liefst 35 kleuren. En 
heel bijzonder: de luxe lederen brei- en haakaccessoires van het Deense 
MUUD.”

NAAILESSEN EN WORKSHOPS
Van Vliet Naaimachines geeft ook naailes en workshops. Hierbij ga je in 
een klein groepje onder begeleiding aan de slag met een project. Check 
de website voor meer info. Jolien: “Het is hier altijd gezellig, iedereen is 
welkom om een kopje koffi e of thee te komen drinken. Het is gewoon heel 
leuk om mensen blij te maken met onze producten en service!”

Naaimachines
EN MEER!

BRUISENDE/ZAKEN

ALLES WAT JE NODIG 
HEBT VOOR JE CREATIEVE 

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

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!

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

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!



Nieuwbouw in Escharen

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger 
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een 
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van 
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar 
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten 
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij 
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van 
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel, 
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij 
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook 
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie 
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik 
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Roscobouw ontzorgt
Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur 
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit 
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel 
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases 
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk 
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor 
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij 
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was 
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn 
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd 
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen 
om binnen de regelgeving en budget te blijven.” 

Lisa van Dongen mag met  

recht trots zijn op haar huis.  

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit  

met name in haar uppie, slechts 

28 lentes jong, heeft neergezet!
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Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met 
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis 
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel 
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect 
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt, 
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning 
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn 
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het 
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op 
haar maat! 

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes 
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had  
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook  
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de 
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf 
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van 
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”  
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er 
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en 
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt 
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen 
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in 
november 2020 was de oplevering van de woning.  
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het 
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen 
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen 
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar 
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren 
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een 
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel 
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie 
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder 
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud 
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden, 

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere 
tijd.” Het resultaat mag er zijn,  tijd  voor verdiend 
onbezorgd genieten.

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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Trendia is een echt familiebedrijf en al meer dan 80 jaar 
een begrip in Breda en omstreken. Voorheen stond het 
bedrijf bekend onder de naam Tegel Super Hoornick. Met 
de nieuwe naam gaat Trendia mee met de moderne tijd. 
Tegenwoordig staat Frens Hoornick als derde generatie 
aan het roer van het bedrijf. Samen met zijn gezellige team 
verwelkomt hij je graag in de vernieuwde zaak.  

TRENDIA IS VAN OUDSHER 
EEN FAMILIEBEDRIJF. 
DIT JAAR BESTAAT 
DE ZAAK AL 80 JAAR.

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

Geef karakter aan je woning
Met een vernieuwde naam, showroom en assortiment is 
er voor Trendia een nieuw tijdperk aangebroken. Je bent 
er aan het juiste adres voor mooie vloer- en wandtegels 
die passen bij de laatste trends op woongebied. Zo zie je 
tegenwoordig bijvoorbeeld veel betonlook en houtlook 
tegels. De showroom is ruimtelijk opgezet en zo ingericht 
dat je meteen een goed beeld krijgt van het karakter dat de 
tegels aan een woning geven. 

Een compleet pakket
Naast prachtige tegels voor vloeren en wanden, kun je bij 
Trendia ook rekenen op de allerbeste service. Frens en zijn 
team weten alles als het op tegels aankomt en adviseren je 
graag. Wanneer je tegels koopt bij Trendia, kunnen zij ook 
vakkundige tegelzetters regelen of vloerverwarming laten 
aanleggen. Je kunt dus rekenen op het complete pakket als 
het op nieuwe tegels aankomt.  

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

Een begrip in tegels
Uniek assortiment aan steenstrips
Trendia is een speciaalzaak op het gebied van wand- 
en vloertegels. Ook kun je er terecht voor een uniek 
assortiment aan steenstrips. Vooral baksteenstrips 
zijn tegenwoordig populair. Met deze steenstrips geef 
je eenvoudig een industrieel karakter aan een ruimte. 
Je vindt de steenstrips in de showroom of bestelt ze 
online via Steenstripwinkel.nl.  

De grote showroom van Trendia is dé plaats om 
inspiratie op te doen voor het nieuwe interieur van 
jouw woning. Frens en zijn team staan voor je klaar 
om jou te voorzien van deskundig advies.  

BRUISENDE/ZAKEN

KOM LANGS!
Frens en zijn 

team staan voor 
je klaar met het 
juiste advies. 
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Haagweg 159, Breda  |  076-5210145  |  www.vishandelvannunen.nl 

Gamba’s 
met tomatencurry
Bereiding
1 Laat de gamba’s eventueel ontdooien, spoel ze met koud water en dep ze  
 droog. Pel de gamba’s en verwijder het zwarte rugadertje.
2 Pel en snipper de ui en de teentjes knofl ook.
3 Verhit de olie in een wok en bak de garnalen op matig hoog vuur in ongeveer 
 2 minuten gaar. Schep ze op een bord.
4 Fruit de ui, knofl ook en kerrie zachtjes in het bakvet.
5 Bak de tomaatstukjes met vocht 2 minuten mee. Voeg de kokosmelk toe en  
 kook het geheel in ongeveer 5 minuten zachtjes in tot een dikke saus. Voeg  
 zout en peper naar smaak toe.
6 Schep de garnalen door de curry en warm het gerecht nog 
 2 minuten zachtjes door.

Lekker met (basmati)rijst en
verse korianderblaadjes.

Ingrediënten
voor 4 personen

- 12 gamba’s
- 1 grote ui
- 2 tenen knofl ook
- 2 el (roerbak) olie
- ¾ el currypasta of 

kerriepoeder
- 1 blikje tomaatstukjes 
 (400 gram)
- 2 dl kokosmelk (uit blik)
- zout en peper, 
 versgemalen

RECEPT/VANNUNEN

Eet smakelijk
NickyTom

E

Amberveld 14, Etten-Leur  |   076-5030490
info@hivallbeautycare.nl  |  www.hivallbeautycare.nl

Bent u ook geïnteresseerd in 
cryolipolyse of huidverbetering. 

Neem dan vrijblijvend contact op!

VEILIG EN SNEL 
DOOR BEVRIEZING 
JE VET VERLIEZEN

ACTIE
je eerste 

plaatsing van € 175,-
NU € 98,-

Welke zones van het lichaam kunnen behandeld worden?
• lovehandles • armen  • kin • buitenkant dijen • buik                 
• binnenkant dijen • knieën

Boek nu een gratis intakegesprek 
waarin we rustig de tijd nemen om 
alles uit te leggen. Wacht niet te lang,
zodat we je tijdig in kunnen plannen.

Wil je in de zomer (weer) het fi guur hebben 
waar jij jezelf fi jn bij voelt, maak dan nu een afspraak:

tel 076-5030490. Wij zijn zo overtuigd van de resultaten 
dat wij garantie geven als jij deze maand start.

Start nu met een kuur!

Snel, eenvoudig en veilig!
Bij Hivall Beauty Care
 
Met de Body-wizard Duo Cryolipolyse 
behandeling wordt het vet plaatselijk 
bevroren, wanneer het vervolgens op een 
natuurlijke manier uit het lichaam wordt 
afgevoerd. Geen naalden, geen speciaal 
dieet, geen operatie en bovenal geen 
hersteltijd. Dus dagelijkse activiteiten 
zoals werk en sport kunnen direct na de 
behandeling worden opgepakt.

Cryolipolyse:
NIEUWE VET-BEVRIESMETHODE 

ZORGT ER GEGARANDEERD VOOR 

DAT JE VAN OVERTOLLIG VET AFKOMT

53



HOROSCOOP

1/3

Juni zal je warm laten voelen
Ram 21-03/20-04
Je zal lichte vermoeidheid voelen. Dit zal 
een sterk verlangen brengen om te 
reizen en nieuwe mensen te ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Dit is voor jou de beste tijd om het 
verleden los te latenen met een 
schone lei te beginnen.

Tweelingen 21-05/20-06
Juni zal het vermogen en verlangen 
brengen om nieuwe dingen te leren 
die u veel succes op zullen brengen.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult je zeer zelfverzekerd en 
aantrekkelijk voelen, wat voor 
anderen als een lust zal werken.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult in situaties terechtkomen die je 
woedend maken, dit zal zeer sterke 
emoties opwekken. 

Maagd 23-08/22-09
Je hebt wat last van depressieve 
gevoelens, omdat je op sommige punten 
vastloopt. Probeer dit van je af te zetten.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult je onzeker voelen deze 
maand, wees niet bang om een 
liefdevolle knuffel te vragen.

Schorpioen 23-10/22-11
Alle emotionele ervaringen zullen 
verdubbelen in kracht, concentreer je 
op dingen die je vreugde brengen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand zal je je verleden 
loslaten en aan een nieuwe 
levensfase beginnen. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult geluk hebben deze maand, en 
je zult veel mogelijkheden hebben 
om jouw zielsverwant te ontmoeten.

Waterman 21-01/19-02
Eindelijk zal je je kunnen ontdoen van 
jouw verleden en gewoon kunnen 
stromen in het huidige moment.   

Vissen 20-02/20-03
Deze maand zal veel veranderingen 
brengen. Deze veranderingen kunnen 
zowel ten goede als ten kwade zijn.
 

Heeren van Breda
Dorpscafé in het centrum van Breda
Grote Markt 31, Breda  |  06 30606322  |  heerenvanbreda

Onze ontmoetingsplek!

Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

Om je vingers bij    af te likken...

AANBIEDING 1 kg kip zonder bot voor slechts €9,95in de steamer gebraden 

kipdijfi let met huisgemaakte 
ketjapsausNieuwe 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! 

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS
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Bij Avance Beauty & 
Wellness is uw huid in 
deskundige handen.

Hooghout 60, Breda  
076-5219964 

salon@avancebeautywellness.nl 
www.avancebeautywellness.nl

VERZORGENDE FACIALS

HUIDVERBETERING

PEDICURE

BROW STYLING

NAGELSTYLING

WAXING

MASSAGES

SCAN EN BEZOEK 
ONZE WEBSITE

Liposomatische
peelings zijn uniek!
Toskani heeft een absolute primeur met 
de prachtige liposomatische peelings.

Liposomen zijn kapsels die als transportmiddel 
dienen om de actieve stoffen in de huid te 
brengen. Dankzij de kleine minibolletjes  
kunnen de actieve werkstoffen ze bijzonder 
snel tot in de diepste lagen van de opperhuid 
dringen. Door dit proces is het niet nodig dat 
de peel hoge percentage zuren bevat, hierdoor 
kan de liposomatische peel wekelijks worden 
ingezet. Dit maakt dat de peel veel effectiever 
is. Daarnaast heeft de Liposomatische Peel 
geen downtime en kan het tot huidtype 6 
worden toegepast (zelfs bij zwangere dames!). 
Ze mogen het hele jaar door toegepast worden, 
dus ook gedurende de zomermaanden.

De peelings zijn er in 4 varianten: glycolzuur, 
melkzuur, salicylzuur en amandelzuur. In een 
behandeling worden er altijd 2 zuren met 
elkaar gecombineerd om de effectiviteit te 
verhogen.

Daardoor zijn de peelings ook multi inzetbaar bij:
• Acne/onzuivere huid
• Hyperpigmentatie
• Milde tot matige rimpels
• Doffe huid

Geef uw huid deze zomer ook
de perfecte GLOW!
Avance Beauty & Wellness

Het heeft de volgende voordelen;
• Je huid krijgt direct een 

fantastische glow
• Kan gecombineerd worden 

met vrijwel iedere andere 
behandeling

• Mag toegepast worden op de 
zongebruinde huid

• Heeft een antibacteriële werking
• Versnelt de celdeling
• Egaliseert de huidtint
• Mag toegepast worden tijdens 

zwangerschap en lactatie
• Reguleert de talgproductie
• Werkt hydraterend
• Versterkt de huidbarriere
• Exfolieert de huid
• Ideale peeling als voorbereiding 

op een diepere peel

HET ADRES VOOR GLASBEWASSING
Uw ramen op alle hoogtes, binnen en buiten schoongemaakt! HGS Dienstverlening zorgt ervoor dat de 
ramen van uw huis of bedrijfsruimte keer op keer grondig worden gereinigd. Ons systeem is ontwikkeld 
aan de hand van meer dan 20 jaar professionele glasbewassing. Met de telescoop kunnen we werken 
tot 18 meter hoogte en we kunnen eventueel een hoogwerker inzetten. Wij maken gebruik van speciaal 
Osmose water, dit water is gefi lterd door een membraan en vrij van mineralen zoals kalk en zout, 
waardoor het opdroogt zonder vlekken. Hierdoor kunnen we elke keer consistent schone en prachtige 
ramen garanderen.

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-83341897

Glasbewassing & schoonmaak  |  Eigenaar: Nico de Hoog
Nassaustraat 21 Rijsbergen  |  06-83341897  |  www.hgsdienstverlening.nl

GLASBEWASSING  |  GEVEL, ZONNEPANELEN  & DAK REINIGING  |  BOUWSCHOON OPLEVEREN  |  SCHOONMAAK SERVICE  |  VLOEREN ONDERHOUD

Een schone omgeving 
is uw profi jt en 

onze specialiteit!
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Afspraak maken kan via

www.houseofhairbykimberley.com 

Rithsestraat 122, Breda

06 36026677

  
House of Hair by Kimberley
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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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Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl

Voor elke 

ruimte een 

kast op maat

Op zoek naar een 
eyecatcher in die ene 
ruimte? Met vakmanschap 
en oog voor detail 
gemaakt? Persoonlijk, 
creatief en vakwerk zijn onze 
kernwoorden. Benieuwd 
naar wat wij voor jou kunnen 
betekenen. Neem contact 
op met onze timmerman 
Pim: 06 180 937 58 
of stuur een email naar: 
info@kastenvanzukini.nl

DE MOOISTE BOS 
haal je bij ons. 

Kom langs!

We luisteren, denken met je mee en zetten jouw woorden om in bloemen. 
Altijd vers. Altijd geschikt met liefde, creativiteit en vakmanschap. 

Je kunt je boeket via ons ook laten bezorgen. In Nederland. En daarbuiten. 
Met Fleurop.

Wij bezorgen een goed gevoel

verkoop@boeketbezorgen.com 

60



Eigenaar: Francine Lamers  |  Meester Bierensweg 55, Prinsenbeek
 06-54357135  |  www.ateliermakingmemories.nl

Het mooiste aandenken ben jezelf!
Er is geen mooiere herinnering dan een beeld van je eigen 

handen en lichaam. Het is eeuwig en uniek.

Hand- en bodycasting betekent het 
kopiëren van een lichaamsdeel, welke 
daarna gegoten wordt in een kunsthars 
en afgewerkt. Het is een methode 
om een levensecht 3D kunstbeeld te 
maken van je eigen lichaam. Bekende 
handcasting zijn bijvoorbeeld de 
familiekransen, maar ook de familie 
hartvorm, de generatiebeelden en de 
babyhandjes.
Naast deze handenkunstwerken, 
kan bodycasting nog veel meer zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan zwangere 
buiken, de baby Belly Bowl, torso’s. 
De afweking van een kunstbeeld kan 
in vele verschillende kleuren. Brons, 
goud en koper zijn de meest gebruikte 
afwerkingen. Bij de afspraak voor de 
afdruk nemen we samen door welke 
kleur en afwerking je wilt.
In principe vinden de afspraken voor 
het maken van de afdrukken plaats 
in mijn atelier in Prinsenbeek. Maar 
indien het niet meer mogelijk is om 

naar mijn atelier te verplaatsen, dan 
kom ik op locatie.
 
Heb je interesse of heb je vragen? 
Stel ze gerust. Ook op de website kun 
je al veel informatie en beeldmateriaal 
vinden.  

Het mooiste aandenken ben jezelf!

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

IS DÉ GESPECIALISEERDE DROGISTERIJ 
IN HOMEOPATHISCHE- EN 

KRUIDENGENEESMIDDELEN, 
NATUURLIJKE HUIDVERZORGING EN 

VOEDINGSSUPPLEMENTEN. 

Welk jaargetijde dan ook, 
wij staan altijd voor u klaar 
met het juiste advies en/of 

product.

U wilt toch ook het beste 
voor uw gezondheid!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Luieren
is ook een
werkwoord

De zomer
in je bol vraagt

om een 
ijsje in je hand Coiffure de Milano

Dames- en herenkapsalon

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’

Mgr Nolensplein 26, Breda  |  coiff uredemilano@gmail.com     www.coiff uredemilano.nl

Wij werken met producten van

Kinderen knippen € 15,00
Heren knippen € 17,00
Dames knippen € 21,50
Dames kleuren vanaf € 29,50
Permanenten incl. knippen vanaf € 52,50
Epileren met touw vanaf € 12,50

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+

Eigenaresse Anneke Damen

Afspraak? 
076-5144407
Maandag
geopend

AIRCO 
aanwezig
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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

Toe aan een heerlijk 
moment van ontspanning? 
Bij Salon La Beauté ben je aan het juiste adres. 

Of het nu gaat om een ontspannende gezichtsbehandeling 
met massage of het verven van je wimpers, bij Salon 
La Beauté laat je je gezicht maximaal verzorgen en 
verwennen. Kijk voor de verschillende behandelingen op 
mijn website!

Joyce Stallen - van Hattum  |  Gouddonk 3, Breda  |  06-33901408  |  www.salon-labeaute.nl

GEZICHTSBEHANDELINGEN

HUIDVERBETERINGEN

PEDICURE/MANICURE

MAKE-UP

ONTHARING

MASSAGE

VOOR MEER 
INFORMATIE 

Bel 06-33901408
of kijk op

de website.

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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Extra genieten tijdens de kortere dagen

Reserveer nu jouw

high Tea 

High wine

of een gezellige lunch 

DE BROODTOREN, TORENSTRAAT 16, BREDA

FACEBOOK/DEBROODTORENBREDA 

 

 

De Burcht 10, Breda  |  076-5602217 

Alles wat je maar nodig kunt hebben 
voor honden, katten en knaagdieren

Voer tot speeltjes - manden - riemen - dergelijke benodigdheden - snacks

HET ADRES VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN:

LAKCORRECTIE  |  LAKBESCHERMING 
(WAX, GLASCOATING & PPF) 

LEERHERSTEL  |  INTERIEURREINIGING 
DECHROMEN  |  LAMPEN TINTEN

Daarnaast zijn allerlei onderhoudsproducten 
verkrijgbaar in onze webshop.

CAR DETAILINGS SUPPLIES

WWW.JSCARCARE.NL  |  06-20310805
67



Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR
IJE

 TI
JD

ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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Showroom Borek  |  Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk   |  T  +31 (0)13 528 88 66  |  E mail@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

nieuw • nuovo • new • neu • nouveau
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