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Waar zwem jij
deze zomer?

Linda Verstraten:
‘We dwingen elkaar
vaak te kiezen’

Ons bedrijf is ontstaan
vanuit een passie voor staal
en de vele mogelijkheden hierin.
Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

STALEN DEUREN & KOZIJNEN
TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES
MEUBELS OP MAAT
STALEN TRAPPEN
Alles geheel op maat en daarmee uniek.

Everdenberg 341,
Oosterhout
0162-238052
info@drmetaldesign.nl

BEN JE GEÏNTERESSEERD?
Scan de QR-code
en bezoek de
website voor
meer info.

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
• 100% MAATWERK • 6 MAANDEN GARANTIE • OFFERTE BINNEN 48 UUR

Damien Rietvink
Eigenaar
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Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de
verkoeling van een duik in de zee? Nederland staat niet voor
niets bekend als waterland, dus die verkoelende duik wordt door
de meeste mensen – jong en oud – best regelmatig genomen.
Waar zouden we zijn zonder water? Je leest er meer over in deze
nieuwste editie van Bruist.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Wouter Visker
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BZ Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Vanessa Stoltenhoff
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
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Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/bredabruist

Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in
onze bol, maar we blikken tevens vooruit naar bijzondere dingen
die ons te wachten staan. Zo lees je in het interview met Linda
Verstraten meer over de musical Checkpoint Charlie die in
januari in première gaat. Een musical over de Berlijnse Muur
waarin Linda één van de hoofdrollen speelt. Mocht je opzien
tegen de koude wintermaanden, dan heb je nu in ieder geval
toch al iets om naar uit te kijken.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Breda
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw
bezoekje aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar
om jou te verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel
verder bladert.

OOSTERHOUT

NSENBEEK

Inhoud

BREDA

GINNEKEN
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

Maak er een mooie maand van!

Lea en Marcel Bossers
Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw
regio? Zo hebben we ook Ginneken Bruist en Prinsenbeek Bruist.

BRUIST/BODY&MIND

WAAR GA JIJ
VAAK ZWEMMEN?

Zwemmend
de zomer door

Nederland staat bekend als waterland. Kinderen worden dan ook op jonge
leeftijd al naar zwemles gestuurd zodat ze zich kunnen redden in het water.
Ondanks de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog,
tijdens de zomermaanden zijn we er niet weg te slaan.
Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in
Wassenaar een prima optie. Je komt er glijbanen in
alle soorten en maten tegen.
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ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen
weet, een van de eerste levensbehoeften van de
mens. Probeer maar eens een dag zonder water
uit de kraan te leven, dat lukt bijna niemand.
Zonder water zou de wereld niet kunnen bestaan
en zouden de zeeën land zijn. Dat is toch jammer,
want tijdens de zomerse dagen brengen we
namelijk heel wat uurtjes door aan het strand of aan
natuurlijke meertjes. De meeste mensen nemen
een volle tas met handdoeken, zonnebrandcrème
en leesmateriaal mee, zodat je van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat kunt genieten van de golven, de
meeuwen en de boulevard.

DIEP IN DE ZEE Heb je weleens gedoken of
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereldwijd kun je genieten van de meest schitterende
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot zeeschildpadden die zich op hun gemak voortbewegen.
Met een duikbrevet kun je tot wel zestig meter diep
gaan en de meest vreemde wezens tegenkomen,
waaronder zelfs reuze-inktvissen. Wist je dat een
inktvis drie harten heeft? Als je geluk hebt – of
pech – kom je onderweg een barracuda tegen.
Geen zorgen, meestal laten ze de mens met rust
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omdat ze ons niet als prooi zien. Ook net onder het
wateroppervlak zie je soms al kleurrijke vissen en
prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje nemen in
de Rode Zee en laat je verrassen door het mooie
onderwaterleven.
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Ook op zoek naar zwemideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
9

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.
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PARKEREN
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EUR • G R ATIS

Geen verwijzing nodig
Geen lange wachttijden
Uitgebreide collectie

Kiest u voor lenzen, dan wilt u wel zeker weten dat deze
perfect bij uw ogen passen. Om dit te controleren kunt u bij
Bielars Optiek en Optometrie terecht voor een oogmeting door
een gecertiﬁceerde contactlensspecialist. Zo krijgt u de lenzen
die perfect bij uw ogen passen.

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blik

www.bielars.com

DE BESTE CONTACTLENZEN VINDT U BIJ ONS!
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Gediplomeerde optometristen

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83
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Ons team van optometristen,
opticiens, contactlensspecialisten en oogmodeadviseurs levert de allerbeste
oogzorg!
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DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

Ongedwongen met een natuurlijke blik op ieder feestje verschijnen? Tijdens het
sporten geen last van aangeslagen glazen of een beperkt zichtveld? Kies voor het
gemak van contactlenzen! Bielars Optiek en Optometrie beschikt over een ruim
assortiment daglenzen, maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en
nachtlenzen. Bielars Optiek en Optometrie werkt merkonafhankelijk en kan bij
elke contactlenzenfabrikant terecht voor de beste keuze voor uw ogen.

voor trendy vrouwen

De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit
glazen van één van de grootste glaswerk
producenten ter wereld met een fabriek in
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze
Hobstar, waarvan de naam verwijst
naar het speciﬁek geslepen glas met
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’
van de Hobstar valt hierdoor in de
smaak. www.libbey.eu

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

Scan
de
QR-code

BodabagsFashion |

@bodaszilvia
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Geniet van de

HALLMARK
BRIEVENBUS
DROOGBLOEMEN

WILKINSON MANNEN
HYDRO 5 WOOD
Wilkinson is helemaal bij met vernieuwde
technologieën en de meest effectieve
scheermessen. Een goed voorbeeld hiervan is
de Wilkinson Hydro 5 Wood, een scheersysteem
met een hoge kwaliteit beukenhouten handvat
van duurzame bronnen en een verpakking van
90% gerecycled en recyclebaar papier. Met
vijfvoudige mesjes en een innovatief
gelreservoir is dit scheersysteem ideaal voor
mannen die huidverzorging én duurzaamheid
hoog in het vaandel hebben staan. A B
www.wilkinsonsworld.nl
H I

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

Wilkinson heeft dé tool voor de bikinilijn uitgebracht:
de Intuition Complete Bikini. Aan de ene kant vind je
een trimmer, waarmee je veilig en nauwkeurig je
schaamhaar kan bijwerken. De trimmer is smal,
waardoor je makkelijk op lastige plekjes komt.
Aan de andere kant zit een scheersysteem met
vijf mesjes, waarmee je de bikinilijn snel en
nauwkeurig scheert. Je hoeft niet bang te zijn
voor huidirritaties, de scheermesjes zijn
namelijk geïntegreerd met een
huidvriendelijke gel.
www.wilkinsonsworld.nl

zonnestralen!

www.bodabagsfashion.myshopify.com

SHOPPING/NEWS

WILKINSON VROUWEN
INTUITION COMPLETE
BIKINI

LIBBEY
HOBSTAR GLAZEN

DE SLIMME REISTAS *
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Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat
samen met een persoonlijk
kaartje weten hoeveel je
diegene waardeert. Wie
verras jij met deze mooie
droogbloemen en pluimen
van Hallmark?
G
www.hallmark.nl
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Geniet op het strand van de Strandgaper van
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect
om luierend op het strand van te genieten. De
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint
naar zindering en gezamenlijkheid en doet
verlangen naar meer. Deze sprankelende
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag.
Met een subtiel bittertje en een sprankelende
afdronk is de Strandgaper een perfecte
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

Doe
mee en
win

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!

LEZERSACTIE*
Cheeky sauvignon

Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon
is tropisch, verfrissend en zit
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn
100% biologisch en vegan! Per
verkochte ﬂes wijn wordt 750 liter
schoon drinkwater gedoneerd aan
communities in Afrika!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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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, onder andere 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.

Scan me!

Jouw lach, onze passie

Een tand die niet doorkomt, maar in je kaak blijft zitten en doorgroeit
richting je oogkas. Het overkwam Maurice (45) op dertigjarige leeftijd.
Een kaakchirurg verwijderde de tand, maar hiermee waren de
gebitsproblemen nog niet voorbij. Na jarenlang gebitsproblemen en
door verhuizingen verschillende tandartsen was Maurice het beu.

Investeer in je gezondheid en geluk, investeer in je gebit

Compleet nieuw
vast gebit

Wist je dat...
CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Maurice vervolgt: “Prima, haal alles er maar uit’, zei ik
meteen. Maar Zemarak wilde voorkomen dat ik halsoverkop
een beslissing zou nemen. Ik moest verplicht een weekend
nadenken. Maar toen ik maandag terugkwam, stond mijn
besluit vast. Ik ging het doen.”

Maurice: “Al die jaren wilde ik heel graag een compleet
en mooi gebit waarmee ik vol zelfvertrouwen kan eten,
lachen en praten in plaats van tijdelijke oplossingen. Geen
schaamte meer! Uiteindelijk ging ik wederom op onderzoek
uit op internet. Facings, implantaten, kronen, bruggen...
Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik las over CDC
Complete Tandzorg en besloot om hierheen te gaan voor
een intakegesprek met Zemarak Nabi. Ik kreeg te horen
dat mijn eigen tanden eigenlijk niet meer te redden waren.
Er waren twee opties: een prothese of een compleet vaste
brug op zes implantaten, ook wel ‘All-on-six’ genoemd.”

Echte vakman!
Maurice: “Heb je problemen met je gebit? Ga naar CDC.
Het is het écht waard. Ik zie het als een investering in mijn
gezondheid en in een gelukkig leven. Bij CDC lopen ze
rustig alle mogelijkheden met je door, de sfeer is relaxed en
prettig, je hebt alles onder één dak en ze stralen vertrouwen
uit. Ik ben geen moment zenuwachtig geweest, want ik wist
dat ik hier goed zat. Ook de tandartsen zijn van een ander
niveau. Je wordt altijd door dezelfde geholpen, van verpleger
en assistent tot tandarts, tenzij het echt niet anders kan.
Zemarak is een echte vakman en staat voor kwaliteit. Alle lof
voor CDC!”

MAURICE:
‘DE TANDARTSEN VAN
CDC ZIJN ECHT VAN EEN
ANDER NIVEAU!’

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl
15

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

Voor elke
ruimte een
kast op maat

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën
tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de
gezondste sporten is die er bestaan?
We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml
per dag. Yoga heeft als doel
lichaam en geest te verbinden door
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren
water 9% lichter is dan vloeibaar water?
Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag
dus zo min mogelijk kleren
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen
bij lucht- en zeeziekte.
Hoe goed je je ook wast, er leven

meer dan 1000 bacteriesoorten
op je huid.

16
Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl
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Oroblu is hét Italiaanse
legwear en bodywear
merk voor de elegante,
zelfbewuste vrouw.

Aandacht voor
been- en ondermode is
aandacht voor jezelf.
Bij Sven & Sophie beseffen
wij dat als geen ander.
Daarom bieden onze winkels
meer dan alleen een ruim
assortiment eersteklas
producten van toonaangevende
merken.

Lekker gek!

Ontdek nu de collectie met superkracht. De
shorties bekoren door hun humoristische frisse look
en maken jou een echte superheld.

De allermooiste zomerpanty
die koel draagt

DE ZOMER IS IN VOLLE GANG!
Heerlijke ondermode om in af te koelen

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15

Ginnekenstraat 19, Breda

Björn Borg biedt één van
de meest toonaangevende
collecties boxershorts en slips.
De Björn Borg boxers met de
iconische logoband zijn bij
menig man geliefd!

076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur
076 502 1549
Arendshof 57, Oosterhout
0162 455 666

Nieuwsgierig?
bekijk meer op

www.svensophie.com

Ondergoed
voor
optimaal
comfort

Heerlijke sokken voor
hem en haar Falke: Cool Kick voetjes en sneakersokken. Voor ons de meest
verkochte voorjaar-/zomersokken.
18
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Het grootste corso ter wereld
Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een wagen die bedekt
is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd?
Corso Zundert toont u graag de magie van het grootste corso ter wereld.
Dit jaar op zondag 4 en maandag 5 september 2022. Wil je erbij zijn?
Zet dan de data nu in je agenda en bestel je kaarten online!
Het corso van Zundert is het grootste corso

Dag- en nachtwerk

van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk. Het ‘tikken’ van de half miljoen dahlia’s
Twintig buurtschappen strijden met elkaar

per wagen begint pas een paar dagen

om de mooiste wagen te bouwen, ter

voor het corso. De tent is een mierennest,

beoordeling van een vakkundige jury.

iedereen helpt mee tot de wagen klaar is.

En dat al meer dan tachtig jaar.

Al duurt het de hele nacht.

Zomervakantie in een tent

Tachtig jaar corso

Corsobouwers brengen de zomermaanden

Het eerste corso vond in 1936 plaats

door in de corsotent. Het gaat van grof

ter ere van de verjaardag van koningin

laswerk tot ﬁjn tempexgepriegel en papier-

Wilhelmina. Vanaf het prille begin

maché.

hebben de Zundertenaren hun corso
gekoesterd en van generatie op generatie

Alleen dahlia’s

doorgegeven.

Elke buurt heeft zijn eigen dahliaveld. Op de
velden staan de dahlia’s in tientallen soorten

Nieuwsgierig?

en kleuren. Het zijn vooral de ouderen van

Wil je Corso Zundert zelf meemaken?
Bestel dan je tickets direct online of ga
naar de website www.corsozundert.nl
en ontdek wat Corso Zundert allemaal
te bieden heeft.

de buurtschap die de knollen planten, het
onkruid wieden en de bloemen plukken.

20
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ArcadiaO
is een
durend V
cultureel
programma
W X Y Z dat
zich afspeelt in de provincie
Fryslân. Het is gemaakt door
Nederlandse en internationale
kunstenaars, makers en doeners
die de wereld willen veranderen.
Tot en met 14 augustus 2022
prikkelen ze je zintuigen met
theater, dans, zang, fotograﬁe,
lezingen, discussies, wandelingen,
beeldende kunst, literatuur en
poëzie. Met een wandelend bos in
stadse straten, drama’s op de
Friese kliffen, kunstwerken in het
park, dansers in verlaten loodsen
en muziek op het Wad. Soms
groots en meeslepend, soms klein
en intiem. Vaak gratis, af en toe
betaald. Voor het hele gezin, of juist
een beleving voor jou alleen.
www.arcadia.frl

Afspraak maken kan via
www.houseofhairbykimberley.com
Rithsestraat 122, Breda
*gratis parkeren voor de deur

06 36026677
House of Hair by Kimberley
22

FILMPJE KIJKEN
BULLET TRAIN

BINNEN/BUITEN

In Bullet Train zien we Ladybug (Brad Pitt),
een onfortuinlijke huurmoordenaar die
vastbesloten is om zijn werk voortaan
vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen
iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt
Ladybug niet gunstig gezind te zijn, want
aan boord van de snelste trein op aarde
stevent hij in zijn nieuwe missie af op een
confrontatie met dodelijke huurmoordenaars
van over de hele wereld, die stuk voor stuk
verwante, maar tegelijkertijd ook
tegenstrijdige doelen hebben... Hij moet het
dus voor elkaar zien te krijgen om van de
trein af te komen. BULLET TRAIN is vanaf
4 augustus te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DROMER
Na zijn eindexamen en de dood van zijn
vader verhuist Jesper van München naar
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven,
compleet met leuke kamer, vlot verlopende
studie, succesvolle vriendin en een bijna
voltooid romanmanuscript. Maar in
werkelijkheid woont hij in een verkrot
souterrain, heeft hij nog nooit een college
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim
gezogen en ook de roman gaat nergens
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een
turbulente week en gaat op een wilde
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.
23

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 TESTE
N!
076-5649706

d waait
bomen

n wind en regen.
bomen nog?

ort,
vend door

kunt kiezen

nt

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef
Groot Ypelaardreef
169 - Breda169
Breda (tegenover
(Tegenover Winkelcentrum
De Burcht)
Burcht)
Winkelcentrum De
076 - 5649706
T. 076-5649706

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.
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 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

Wij helpen u graag
met de juiste keuze!

www.hoorserviceschram.nl

www.hoorserviceschram.nl
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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)

In-het-oor hoortoestel
(IHO)

Completely-in-canal
hoortoestel (CIC)

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

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

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

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

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

‘We dwingen elkaar vaak
om te kiezen’
Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.
Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles,
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt
naar de menselijkheid achter een grote historische
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is
mijn personage, Lena, een zangeres uit OostDuitsland die met haar muziek graag naar het Westen
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag
terug naar familie in het Oosten.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een
realistisch beeld schetsen van de beginperiode
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwartwitbeeld schetsen. In ﬁlms en boeken zien we
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed,
maar dat ligt genuanceerder.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwartwit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Foto: Dinne van Rongen

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in
première. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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It’s all in the details
Iedereen laat zijn auto weleens poetsen (of doet dit zelf). Wie echter nog een
stap verder wil gaan, kan zijn auto laten detailen. “Een echte meerwaarde voor
je auto”, aldus Jessie Gabriels, eigenaar van J’s Car Care. “Wij maken je auto
namelijk nog mooier dan deze al was.”
tegengehouden. Binnenkort bied ik ook een
PPF-behandeling aan. Dat is een soort steenslagfolie waardoor een auto optimaal wordt
beschermd.”

En Jessie spreekt uit ervaring. “Een aantal jaar
geleden liet ik mijn eigen auto poetsen, over het
resultaat was ik echter niet tevreden. Dat moest
beter kunnen!” Vandaar dat hij investeerde in
een polijstmachine. Van daaruit is wat in eerste
instantie puur een hobby was steeds verder
uitgegroeid. “Inmiddels doe ik dit werk alweer
zo’n vier jaar professioneel voor de meest
uiteenlopende klanten.”

MAAK
EEN AF NU
SPRAAK
!
BEL
06-203
10805

Eigenaar: Jessie Gabriels | 06-20310805 | www.jscarcare.nl
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Maatwerk
“Elke auto is anders en vraagt om een ander plan
van aanpak voor het beste resultaat. Elk project
dat wij uitvoeren is dan ook weer maatwerk, waarbij
het leveren van kwaliteit altijd het uitgangspunt is.
Om onze klanten ook die hoge kwaliteit te kunnen
blijven garanderen, blijf ik mij constant verder
specialiseren in dit vakgebied. Elke auto is voor mij
weer een nieuwe uitdaging waar ik mij voor de volle
honderd procent voor inzet. Kan jouw auto ook wel
wat specialistische aandacht gebruiken? Informeer
dan gewoon eens naar de mogelijkheden!”

Beschermlaag
Wie zijn auto naar J’s Car Care brengt, kan ervan
uitgaan dat hij deze mooier weer in ontvangst
neemt. “Wij wassen de auto met de hand en
polijsten deze vervolgens. Daarna brengen
we een speciale beschermlaag (glascoating)
aan. Hierdoor is de auto optimaal beschermd
tegen invloeden van buitenaf. Handwassen is
voldoende om je auto weer stralend schoon te
krijgen. Zelfs nóg mooier dan hoe die ooit uit
de fabriek kwam! Bovendien worden krassen
door deze beschermlaag tot op zekere hoogte

Naast zijn detailcenter runt Jessie ook een webshop
voor detailproducten. Check www.jscarcare.nl voor
meer informatie of om meteen een bestelling te
plaatsen.

33

Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
De vakkundige en gepassioneerde plastisch
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie,
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen,
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin,
schouderbladen, bovenarmen en rug.
Een liposuctie is een specialistische behandeling
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een
liposuctie is een oriënterend gesprek met één
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde
setting kun je al je vragen en verwachtingen

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft
heldere informatie over de behandeling, de nazorg,
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal
een maatwerkofferte door de consulente met jou
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een
weloverwogen beslissing nemen.

Wie zijn wij?

Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie.
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen.
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal.
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend
consult met één van onze plastisch chirurgen aan.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

Klantervaring

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael |
Kliniek Heyendael

“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan.
Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is
precies naar mijn verwachtingen.” Sadaf

voor
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‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl

‘Klik’ en de prothese
zit stevig vast

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.

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.

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

 Vast contactpersoon
 Snelle service bij reparatie
 Gratis eerste consult
 Gecertiﬁceerd
 Patiëntvriendelijk
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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!”

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.”

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.
Een eerste consult is
bij ons altijd gratis!

KUNSTGEBIT
FRAMEPROTHESE
IMPLANTATEN

Tandprothetische praktijk
I.A. van der Gaag
Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl

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

KOM EEN VAN
ONZE PRACHTIGE
SHOWROOMS
BEZOEKEN!
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

DIRECT
U
VOORR IT
A
LEVERB AD
AAR

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

Uitgebreid assortiment E-bikes

Alle merken en soorten!

Roberto Fietsen aan De Mark
Dorpstraat 47c, Ulvenhout
+31 (0)76 78 50 180

Nieuwsgierig?

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

bekijk meer op

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

In de showroom vind je al onze fietsen bij
elkaar, krijg je persoonlijk fietsadvies en kun
je direct een proefrit maken! Vind je perfecte
fiets, kom inspiratie opdoen en krijg
antwoord op je vragen. Neem een lekker
kopje koffie of thee terwijl je rondkijkt.

- REVIEW “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!”

Bent u een beetje

ondeugend?
Is het alweer een
tijdje geleden
dat u ‘de stoute
schoenen heeft
aangetrokken’,
dan helpen wij u
graag een stukje
op weg.

Donderdag, vrijdag en zaterdag
van 22.00 tot 06.00 uur

Wij runnen al ruim twintig jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre komen bezoeken.
Bij binnenkomst betaalt u € 28,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag
€ 14,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+
Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podiumarrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me,
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance.
Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan
ten volste te profiteren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.
Graag tot ziens bij ‘De Nacht’
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

(Korte) Heuvel 47a, Tilburg
(Korte)
Heuvel 47a
Donderdag, vrijdag en zaterdag van
22.00 tot 06.00
5038
CSuurTilburg

De-Nacht Tilburg
WWW.DE-NACHT.NL 18+

Donderdag, vrijdag en zaterdag
van 22.00 tot 06.00 uur

De-Nacht Tilburg

NIEUWSGIERIG?
WWW.DE-NACHT.NL
18+
Scan dan de QR-code
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Welkom bij
De Vrachtpatser Zakelijk!

ZEG HET
MET BLOEMEN!

Bij Rodolf bloemisten kan je online of in de winkel
in Ulvenhout een boeket bestellen. Zij werken met
seizoensbloemen, en verkopen dus geen kant-en-klare
boeketten, maar een boeket op maat.

Wij verzorgen:
TRANSPORT

(BEDRIJFS)
VERHUIZINGEN

MONTAGE

Onze werkzaamheden bestaan uit 50%
particuliere klanten, en daarnaast ook 50%
bedrijven. De zakelijke klanten willen we ook
graag een blik geven op onze dienstverlening!

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid ons team in te zetten
op projectmontage of projectinrichting als ﬂexibele schil ter
ondersteuning van uw eigen team.

Speciale wensen? Neem vooral
contact op voor de mogelijkheden.

Tevens kunnen we bedrijfsverplaatsingen verrichten met
inbegrip van voorraden en kantoren. Wij beschikken over de
juiste referenties en een transportnetwerk dat verder gaat dan
onze bakwagens, denk hierbij aan open vervoer of een fulltruck load voor al uw vraagstukken.

Wij hebben de mogelijkheden voor uw bedrijf om routes te
rijden met de grotere producten zoals bijvoorbeeld (kantoor)
meubilair, keukenelementen of pallets met goederen.

Is uw interesse gewekt, neem dan gerust eens contact op voor
de mogelijkheden en tarieven. Wij staan u
graag te woord met heldere en korte lijnen.

Levering is mogelijk per vrachtwagen op onze bedrijfslocatie
in Breda voor tijdelijke opslag, formatteren, inhouse montage,
warehousing en deelleveringen naar eindgebruikers.
We beschikken op locatie over een vrachtwagen-ingang
met elektrische heftruck en voldoende ruimte op de
verdiepingsvloer voor opslag.

www.devrachtpatser.nl

OPSLAG

Selecteer jouw sfeer, de kleur en de prijs en dan stellen zij voor jou
een prachtig boeket samen. Aan jouw bestelling kan je een vaas of
kaartje toevoegen. Ook voor het rouwbloemwerk bieden zij een lint of
kaartservice of kan je het condoleanceboeket in een passende vaas
laten bezorgen.

Kom langs in de winkel of
bestel jouw bloemen online!

De Vrachtpatser
De kracht achter de vracht

06-11431571

De Vrachtpatser
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@devrachtpatser

LAURENTIUSSTRAAT 2A, ULVENHOUT | 076-5613045 | INFO@RODOLFBLOEMISTEN.NL | WWW.RODOLFBLOEMISTEN.NL

LIN’S,
LEONIDAS
BREDA
Bij ons geniet u van luxe Bacchi’s kofﬁe,
smaakvolle Or Tea? en heerlijke Callebaut
warme chocolademelk in zeven smaken.
Voor de lekkere trek is er een ruime
keuze aan gebak (onder andere van
Teurlings Patisserie), Luikse wafels en
vooral heel veel Leonidas-chocolade,
die wij als enige in Breda verkopen. Met
meer dan tachtig verschillende smaken in
ons Leonidas chocolade-assortiment is er
voor ieder wat wils!

LEONIDAS BREDA
Weer terug in het mooie
Breda! Vier jaar geleden zijn
we gestart met het eigen
ontwikkelde horecaconcept
Lin’s met als middelpunt
de verleidelijke winkel met
Belgische chocolade en
bonbons van Leonidas.
Wie kent die heerlijke ‘witte bonbon met noot’ nu niet?
Een combinatie van horeca en winkel; rustig genieten in onze luxe
lounge van onze heerlijke producten (een met zorg samengesteld zoet
assortiment) en daarna nog wat lekkers uitzoeken om mee naar huis
te nemen. Ons motto is Genieten!
PROEVERIJEN
Gezellig uitje met vrienden of iets te
vieren? Boek een proeverij!
Weer terug in de wintermaanden, de Dip
in Heaven: een plateau vol zoetigheden,
met keuze uit 7 verschillende chocolade
dips, echt hemels!
Liever een Lin’s, chocolade, wafel of
zomers de ijsproeverij? Op onze website
www.Linsbreda.nl vindt u meer informatie.

Tot ziens bij Lin’s,
Leonidas Breda!

Halstraat 17, Breda | 076-8200912 | www.linsbreda.nl
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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.
DE MOOISTE
BOS
haal je bij on
s.
Kom langs!

Geef uw huid deze zomer ook
de perfecte GLOW!

Wij bezorgen een goed gevoel

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

VERZORGENDE FACIALS
HUIDVERBETERING
PEDICURE
BROW STYLING
NAGELSTYLING
WAXING
MASSAGES

SCAN EN BEZOEK
ONZE WEBSITE

verkoop@boeketbezorgen.com
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Hooghout 60, Breda
076-5219964
salon@avancebeautywellness.nl
www.avancebeautywellness.nl

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
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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

BRUIST/LIFESTYLE

Yoga, waar moet ik
beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel, ook na de zomer als het drukke,
dagelijkse leven weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken
of yoga iets voor jou is.
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is.
Yoga doet zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je
een aantal houdingen gaat doen die je nog nooit
gedaan hebt. Ook de ontspanningsoefeningen
zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de
yogales binnen te stappen en laat het lekker op
je af komen. Eén proeﬂes is te weinig om goed te
kunnen bepalen of je het wat vindt of niet. Ons
advies is: geef jezelf drie maanden de tijd om de
positieve voordelen van yoga te ervaren.

CREËER
ONTSPANNING
EN RUST IN JOUW
DRUKKE LEVEN

als je keuze voor de juiste yogavorm, is de leraar/
lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat
deze persoon een voor jou prettige stem heeft,
‘jouw taal spreekt’ en jou op een ﬁjne manier kan
begeleiden. Als je deze klik niet hebt, zegt dat
niets over de professionaliteit van de leraar, maar
blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom
aan te raden om een proeﬂes bij verschillende
scholen in jouw buurt te volgen. Zo ben je lekker
breed georiënteerd en kun je de juiste keuze maken
over wat jij prettig vindt. Ook als je al wat ervaring
met yoga hebt, kan het soms ﬁjn zijn om af en toe
nog ergens anders een yogales te volgen.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ
ALS BEGINNER Vraag jezelf af wat je wilt
bereiken met yoga. Je doel is belangrijk in je
keuze voor een speciﬁeke yogavorm. Wil je vooral
een sterker en soepeler lichaam, meer rust in
je hoofd of werken aan een goede houding?
Er zijn vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke
inspanning, maar ook op spirituele ontwikkeling
of mentale ontspanning. Minstens zo belangrijk

WAT HEB IK NODIG Naast gemakkelijk zittende
kleding, zijn in de meeste yogastudio’s alle
benodigdheden aanwezig. Soms moet je een matje
huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te
gebruiken. Ook is het ﬁjn om eventueel een ﬂesje
water mee te nemen.

Meer weten over yoga? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!
Benieuwd naar
onze producten?
Maak vrijblijvend
een afspraak.

MAAK NU EEN
AFSPRAAK!
06-83341897

Een schone omgeving
is uw proﬁjt en
onze specialiteit!

HET ADRES VOOR DAKREINIGING
Duurzaam onderhoud voorkomt dure reparaties, laat uw dak daarom regelmatig reinigen, behandelen
tegen algen en inspecteren op gebreken! Daken hebben het in ons klimaat zwaar te verduren. Mossen
en algen tasten uw dak aan en kunnen uw woning behoorlijk ontsieren. Uw dakpannen reinigen is
daarom geen overbodige luxe. Wilt u een stralend schoon dak? HGS Dienstverlening is specialist op
gebied van dakreiniging en biedt u gedegen kennis en kunde in dit vakgebied.

VLOEREN
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
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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 Totaalstoffering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalstoffering.

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

Bewustwording
Als je je bewust wordt van ongewenste, vastzittende
patronen, dan kan je ze veranderen. Het stukje
bewustwording van die patronen is stap één.
Vaak levert bepaald gedrag ons iets op. Ik wilde
bijvoorbeeld iedereen helpen. Ik gaf ongevraagd
advies, leende geld uit en bood onderdak. Deze
behulpzaamheid klinkt als een mooie eigenschap.
Dat is het ook, alleen deed ik het onbewust niet
voor de ander maar voor mezelf. Het leverde me
schouderklopjes op. Die had ik nodig om me goed
te voelen. Ik vond mezelf namelijk niet goed genoeg.
Ook zorgde mijn behulpzaamheid voor aﬂeiding.
Door met anderen bezig te zijn, hoefde ik niet naar mijn
eigen problemen te kijken. Ik was veel te druk met andermans
problemen. Toen ik mij bewust werd van dit gedrag, wilde ik het
veranderen. Ik ben mezelf gaan waarderen, schouderklopjes
gaan geven en ik heb trauma’s verwerkt. Ik mediteer,
relativeer en spreek mezelf toe met lieve woorden. Ook heb
ik systemisch werk gedaan, waaronder paardencoaching
en een NLP-opleiding. Dit heeft veel inzichten opgeleverd.
Genoeg hebben aan jezelf is alles wat je nodig hebt.
Andermans mening verandert niks aan hoe ik naar
mijzelf kijk. Dat is pure vrijheid.
Lukt het jou nog niet zo goed? Dan heb ik een online
training gemaakt om onbewust gedrag te veranderen naar
bewust gedrag en het van daaruit te veranderen. Je kan deze
training vinden op www.mykillerbodymotivation.com.

Liefs, Fajah
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Poelier Geert Frijters heeft
veertig jaar ervaring en in zijn
speciaalzaak geertkip.nl
verkoopt hij de lekkerste
kipspecialiteiten…
en nog veel meer!

HOROSCOOP

Augustus zit vol energie
Om je vingers bij

af te likken...

Alle producten zijn vers en worden
met liefde en aandacht gegrild

GEGRILD

HAPJES

AANB
gebra IEDING
den
1 kg

spare
ribs
sle

voor

€ 9,9

TAPASSCHOTELS

gekru

id va

Nieuwe Haagdijk 34, Breda
076-5217055 | 06-24940388
info@geertkip.nl

rkens

5

chts

vlees

Ram 21-03/20-04

Leeuw 23-07/22-08

Boogschutter 23-11/21-12

Richt jezelf op het oplossen van je
problemen; deze maand is de tijd om
veel van die problemen op te lossen.

Je zal niet alleen op het werk ﬂoreren,
maar ook in je persoonlijke leven zal
je stralen van positieve energie.

Het beste wat je kunt doen is op
vakantie gaan waar je je kunt
uitschakelen.

Stier 21-04/20-05

Maagd 23-08/22-09

Steenbok 22-12/20-01

Je zal vol passie zijn en kan je
verheugen op veel nieuwe
liefdeservaringen.

Deze periode zal niet ideaal zijn voor
het nemen van belangrijke
levensbeslissingen.

Je zal problemen hebben met
jaloezie. Vind een creatieve activiteit
waarmee je je gevoelens kunt uiten.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10

Waterman 21-01/19-02

Je zal veel onvoorspelbare wendingen
krijgen, gebaseerd op irrationele
grondslagen.

Het zal je voldoening schenken als je
vrienden je in vertrouwen nemen, en
je zal hen kunnen bijstaan.

Je verliest uit het oog wat je eigenlijk
wilt en je gaat hulp zoeken bij je
naasten.

Kreeft

Schorpioen 23-10/22-11

Vissen 20-02/20-03

Augustus zal een portie gedrevenheid
met zich meebrengen. Je zal alles
bereiken wat je je ten doel stelt.

Je zal een drang hebben om sociaal
te zijn. Elk vrij moment wil je
doorbrengen met een vriend.

21-06/22-07

Je zal verraden worden door een van
je beste vrienden. Je verwerkt het,
maar zal je een tijdje afsluiten.

Onze ontmoetingsplek!

1/3

Heeren van Breda

Dorpscafé in het centrum van Breda

Grote Markt 31, Breda | 06 30606322 |
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heerenvanbreda

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.

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

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 41 82 76 98
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Kleine kiertjes tussen
je pvc-planken…?
Wij hebben de oplossing: Voegpasta voor geplakte pvc-vloeren
Dit fantastische onderhoudsmiddel maakt kleine
kiertjes dicht waardoor vuil geen kans heeft
om zich te nestelen. De voegpasta droogt op,
wordt hard en is waterbestendig. Geen kans
op schimmels. Voegpasta is verkrijgbaar in de
kleuren; wit, zwart, bruin en taupe.

worden. Neem wat voegpasta op je vinger of
rubber spatel. Smeer de kiertjes dicht. Met
een spatel maak je een heen en weer gaande
beweging. Breng je het met je vinger aan
dan maak je een ronddraaiende beweging en
masseer je de voegpasta in de kiertjes.

Het aanbrengen is simpel. Ligt de vloer al
langer? Maakt dan de kiertjes schoon door
middel van een mesje. Is de vloer net geplaatst?
Dan kan de voegpasta gelijk aangebracht

Wil je graag voegpasta bestellen of wil je meer
informatie? Kijk snel op www.lvenm.be

Voor al uw
renovatiewerkzaamheden

EXCLUSIEF
VERKRIJGB
AAR
bij Leenders
Vloeren & M
eer

Stationsstraat 50, 2910 Essen
03/ 349 3360 | info@lvenm.be | www.lvenm.be
58

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 41 82 76 98
59

Voer tot speeltjes - manden - riemen - dergelijke benodigdheden - snacks
Alles wat je maar nodig kunt hebben
voor honden, katten en knaagdieren

Voor al uw
hardhouten kozijnen

De Burcht 10, Breda | 076-5602217

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’
Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+
Kinderen knippen
Heren knippen
Dames knippen
Dames kleuren vanaf
Permanenten incl. knippen vanaf
Epileren met touw vanaf

€
€
€
€
€
€

16,00
18,00
22,50
29,50
53,50
12,50

AIRCO
aanwezig

Dames- en herenkapsalon

Afspraak?

Coiffure de Milano
Wij werken met producten van

Mgr Nolensplein 26, Breda | coiﬀuredemilano@gmail.com

076-5144407

Maandag
geopend

Eigenaresse Anneke Damen

www.coiﬀuredemilano.nl

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 41 82 76 98
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De kracht van edelstenen in huis
Thuis komen bij jezelf en in je eigen huis: dat kan allemaal heel
simpel door wat natuurlijke kunst in je huis te brengen.
Natuurlijke kunst door prachtige edelstenen en kristallen in hun
mooiste vormen. Je vindt veel van deze kunst objecten bij Kristallen
Wereld in Breda. Wij zijn erg uitgebreid in kleine en grote kristalstukken
voor in huis en werkomgeving.

Voor al uw
schilderwerk

dinsdag t/m zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda
+31 611 153 479
info@kristallenwereld.nl
www.kristallenwereld.nl

VOOR MEER
INFORMATIE

Bel 06-33901408
of kijk op
de website.

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HUIDVERBETERINGEN

Laat je handen en voeten weer stralen
Geniet van een pedicure- en/of manicurebehandeling
van Salon La Beauté.

PEDICURE/MANICURE
MAKE-UP
ONTHARING
MASSAGE

Wacht niet te lang met het behandelen van je voeten
en handen. Zo voorkom je ingrijpende problemen en
zorgen we ervoor dat je handen en voeten weer gezien
mogen worden. Kijk voor de pedicure- en/of manicurebehandelingen op mijn website!

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

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 51 36 28 78
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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

Voor al uw
houten vloeren

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

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 51 36 28 78
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Renoveren of
nieuwe aanbouw?
Renoveren is een kunst op zich, een discipline die Ontwerpers & Makers van Goeden
Huize tot in de puntjes beheerst. De ambachtelijke expertise waarmee we een nieuwe
aanbouw bouwen, passen we ook toe bij de renovatie van uw woning. Elke verbouwing
wordt even zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd als een nieuwbouwproject. Met stylistische
nauwgezetheid en vakkundige precisie inzake hedendaags woon- en leefcomfort.
GEPERSONALISEERD
De restyling van uw woning of uw interieur, de
uitbreiding van uw woon- of werkruimte, de
vernieuwing van uw keuken of badkamer, uw
woning aanpassen aan de nieuwe energienormen.
Welke renovatie u ook op het oog hebt, Ontwerpers
& Makers van Goeden Huize staat garant voor
correcte afspraken, een nauwgezette opvolging,
een professionele naservice en de bijbehorende
onderhoudwerken. Als u wilt weten wat dat praktisch
inhoudt, neem dan contact met ons op voor een
vrijblijvende afspraak en kennismaking.

AFSPRAKEN
Ontwerpers & Makers van Goeden Huize stelt
zich garant voor snelle, adequate oplossingen.
We streven naar heldere, all-in prijsoffertes.
TOTAALCONCEPT
Met goede afspraken en de inzet van een
gespecialiseerd team van ontwerpers,
projectleiders, interieurarchitecten… zo werkt
Ontwerpers & Makers van Goeden Huize
uitsluitend met de beste vakmensen in eigen
beheer, met respect voor uw privacy!

VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK EN
KENNISMAKING
SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 41 82 76 98
T. 06 - 51 36 28 78
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WWW.ONTWERPERSENMAKERS.NL
INFO@ONTWERPERSENMAKERS.NL
FB: ONTWERPERSENMAKERS
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Bestel
hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART

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. vergeten. Dompel
je onder 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!

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.

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.

VOOR IEDER WAT WILS
MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland,
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige
Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld.
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De
tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken
zich door de diversiteit van kunst en haar makers.
Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en
fotograﬁe tot digitale kunst. Transparantie, een open
deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte.
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het
motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
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Heerlijk frisse

BRUIST/RECEPT

panzanella
Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella,
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.
4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)
INGREDIËNTEN
1 rode ui
witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer
180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella
verse basilicum
DRESSING
50 ml olijfolie
3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knoﬂook
snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het
dan even apart.
Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika
in reepjes toe.
Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken.
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.
Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door.
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de
schaal met het brood en de groenten.
Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.
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SodaStream

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

De zomer staat voor heel
wat uren speel-, zwemen spetterplezier in het
water. De zwemmers en
zongenieters kunnen nu
een hele zomer lekker
bijbruinen onder het genot
van een drankje en een
Bruist puzzel. Daarnaast
maak je ook nog eens kans
op leuke prijzen.

4
5
4
6
7
8
1
7
9

Maak kans op een

bruiswater
toestel

Nooit meer een lege telefoon,
want met de kleine, ecofriendly
en herlaadbare Bruist Powerbank
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een
van de bekende inleverpunten.

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
8
7
3
4
6
7
6
1

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Y'zwemmen'. T
De oplossing van vorige maand was waaier.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-2-3.
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e
q
o
x
q
n
m
q

fris
bubbel
zomer
spa

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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l
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x
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n
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b
v
v

sodastream
water
lekker
smaakjes

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 september
de oplossing in op onze site: www.breda-bruist.nl
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Maak kans op een
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