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KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid 

erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht en tijd 

voor de klant, luisteren naar de problematiek van de klant en 

continuïteit van de audiciens zijn essentieel gebleken. 

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

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over 
vertellen. Voor Achmea- en Frieslandverzekerden 
wordt er geen eigen risico berekend. Ook kunnen 
bij ons de slechthorenden terecht die hoortoestellen 
bij een andere audicien aangeschaft hebben, maar 
niet tevreden zijn. Wij kunnen, tegen een kleine 
vergoeding, proberen een verbetering aan te 
brengen door een hoortest uit te voeren en
het geluid van de hoortoestellen daarop 
aan te passen. 

 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
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2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
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4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

Brabantplein 4, Breda   | 076-5204264   | www.kooijmanhoortoestellen.nl
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Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de 
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ achter 
de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus in 
plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich weer 
naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig 
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft 
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water 
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het 
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van 
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water 
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers 
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in 
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

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.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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FRISDRANK 
VERVANGEN DOOR 

WATER SCHEELT 
VEEL CALORIEËN
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden 
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water 

is belangrijk voor onze gezondheid. 

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee 
voor een goede aanvulling van het vocht dat je 
verliest door het zweten.

Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken. 
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf 
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan 
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder 
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is 
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het 
drinken van een extra glas water geeft bovendien een 
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te 
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water, 
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe 
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer. 
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een 
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

De vijf grote voordelen 

Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je 
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt. 
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve 
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor 
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een 
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil 
te houden. Alcoholische dranken worden niet als 
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist 
vocht aan het lichaam onttrekken. 

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen 
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je 
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is 
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken 
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hier door 
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.

Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te 
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of 
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Het verhaal van BOTS begint enkele jaren geleden 
als Larry door een aantal heftige gebeurtenissen 
beseft dat hij eigenlijk niets liever wil dan anderen 
helpen door middel van sporten. Hij wordt dan
ook meteen enthousiast als hij het over BOTS heeft. 
“Wat je doel of je sportniveau ook is, wij hebben 
altijd wel een trainingsgroep waarbinnen jij past 
en waarin jij je helemaal op je gemak voelt. We 
doen het namelijk echt allemaal samen en helpen 
elkaar om de gestelde doelen te bereiken. Mensen 
omschrijven dat ook weleens als het BOTS-gevoel, 
een echt clubgevoel waarbinnen iedereen zich 
welkom voelt.” 

Succesbeleving
Trainen doe je bij BOTS heerlijk in de openlucht. In 
het eigen obstaclepark, maar in het geval van de 
bootcamps ook in de omgeving hiervan. “Ons eigen 
park is echt gaaf”, vertelt Larry trots. “Een pracht van 

Samen werken 
aan jouw doel!

Wil jij je persoonlijke doelstellingen behalen in een team? Word dan nu lid van 
BOTS Bootcamp & Obstacles. “Wat je doel ook is, of je nu wilt afvallen, revalideren 

of bijvoorbeeld aan je kracht en uithoudingsvermogen wilt werken, iedereen is 
welkom om met ons mee te trainen”, aldus Larry Rombouts.

“En dat altijd op jouw niveau!” 

een locatie met tal van obstacles van hout, touwen, 
banden, netten en dergelijke. De perfecte plek om 
te trainen voor een obstaclerun of mudrun – waar 
wij als club trouwens ook regelmatig aan deelnemen 
– te leren touwklimmen of bijvoorbeeld te leren om 
letterlijk obstacles te overwinnen. Dat zorgt elke keer 
weer voor een succesbeleving. En lukt iets je niet 
meteen? Geen probleem. We helpen je om je doel 
alsnog te bereiken. Daarom train je bij ons ook altijd 
onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs. 
Stuk voor stuk vrijwilligers, net als ikzelf. We doen het 
dus echt vanuit onze eigen drive en enthousiasme, 
wat de trainingen alleen maar ten goede komt.” 

Nieuwsgierig geworden? 
Informeer dan zeker eens naar de mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld een gratis proefl es, want iedereen 
– jong en oud – is welkom bij BOTS Bootcamp & 
Obstacles! 

BRUISENDE/ZAKEN

Strijpenseweg 3, Prinsenbeek 
www.botsbootcamp.nl

PROEFLES?
MELD JE DAN 
NU AAN VIA 
DE WEBSITE
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LEZERSACTIE

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. #PERRIS

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey. 

Het Duo-Intense serum zorgt ervoor 
dat het mesje soepel over je huid 

glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de 
vochtbalans tijdens het scheren om 
irritaties te voorkomen. Dat maakt 
de Intuition Hi Audrey ideaal voor 

de gevoelige huid. Voor een 
zorgeloze beautytreatment!

www.wilkinsonsword.nl

Maak kans op Musk Extreme 

parfum van Perris Monte Carlo.

Musk Extreme 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.

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste 

duurzame hard seltzer in Nederland. De roze 
variant met peer, hibiscus en lavendel is een 
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde 

peren een tweede leven krijgen. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen 

honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar 
bovenal verrassend in smaak. Een ware 

zomertrend! www.drinkstork.com

Daar is de zon!

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.

BRUISTDeals

win ZZYYXXWWVV
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens. 
Ontwikkel jouw eigen killer 
body! In haar boek besteedt 
Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar dieet hebben gevolgd, maar 

ook aan mindset. 

LEZERSACTIE
Maak kans op een 
Hawaiian Tropic Satin 
Protection SPF 50. 
Deze luxe formule laat 
de huid stralen en biedt 
tegelijkertijd een effectieve 
bescherming tegen de zon. 

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #KILLERBODY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #TROPIC 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

HIPPE BUBBELS
Kroatië als wijnland is hip. Deze 
bubbels zijn het Kroatisch antwoord 
op prosecco en laten zien (en proeven) 
dat er inmiddels een jonge generatie 
gepassioneerde wijnmakers aan het 
roer staat. Beide bubbels zijn ver -
frissend als aperitief en uitstekend 
geschikt voor zomerse wijncocktails. 
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Daar is de zon!
HELLO SUNSHINE

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de 
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet 

altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd 
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection 
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende 

witte waas. De verfrissende lotion heeft 
een lichte textuur die snel intrekt. Ook 

verkrijgbaar in factor 15 en 30. 
www.hawaiiantropic.comDoe

mee en 
win
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DITJES/DATJES

 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Water dat je in een fl es koopt, is soms wel
    1.000 keer duurder dan kraanwater.
 Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
  want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien, 
 omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
  Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel, 
 maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
 Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
  De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
     werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
   Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
    in hun appjes als mannen.
  Bruisend water reinigt de smaakpapillen.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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
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Wij zorgen graag voor een 
heerlijk verwenmomentje!

VERWENNEN
VAN TOP TOT TEEN

Avance Beauty & Wellness is al 26 jaar gevestigd aan het Hooghout 
in Breda. In die tijd is de onderneming uitgegroeid tot een allround 
beautysalon, waar je terecht kunt voor de meest uiteenlopende 
behandelingen: van gezichts- en lichaamsbehandelingen tot pedicure 
en nagelstyling. “Bij ons kun je je van top tot teen in de watten laten 
leggen”, vertelt eigenaresse Nicole Cosijn. 

Gemoedelijke sfeer
 In de loop der jaren heeft Avance een grote vaste klantenkring opgebouwd. “Desondanks 
is het contact heel persoonlijk. Met warme kleuren en veel gezelligheid creëren we een 
gemoedelijke sfeer waarin iedereen zich thuis voelt: jong en oud, mannen en vrouwen. 
Heerlijk ontspannen, onder het genot van een kopje koffi e of thee, met elkaar te kletsen.”
Wij verwelkomen je graag! 

 Tip: Maak er een uitje van en kies 
voor een beauty- of verwenarrangement! 
Voor het complete aanbod zie 
www.avancebeautywellness.nl.  

Bij Avance beauty & 
wellness is uw huid in 
deskundige handen. 

Tot binnenkort, 
 Team Avance

Hooghout 60, Breda  
076-5219964 

salon@avancebeautywellness.nl 
www.avancebeautywellness.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA ONZE WEBSITE!

ONTHAREN

PEDICURE & MANICURE

FACIALS & 
HUIDVERBETERING

MASSAGE

BODY, BEEN & RUG

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, 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
19



Voor losse bloemen, 
boeketten, planten, 
bruidswerk, rouwwerk, 
plantarrangementen voor 
huis of kantoor bent u 
bij ons aan het juiste 
adres. 
Met zijn drieën doen 
wij er alles aan om u de 
beste beleving te geven, 
zowel in de winkel als 
bij u aan de voordeur! 
En vers is bij ons ook 
écht vers.

DE MOOISTE BOS 
haal je bij ons. 

Kom langs!

 Sinds begin dit jaar zijn Maik en Marian de trotse nieuwe 
eigenaren van SenseCity. “De kans om dit mooie bedrijf 
over te nemen kwam precies op het moment dat wij ons 
Magnesium Experience Center uit wilden gaan breiden. 
Zelf werken wij al jaren met magnesium en we 
merkten dat meer en meer mensen zich bewust 
worden van de kracht van dit mineraal. Via 
SenseCity kunnen wij hier nog meer mensen 
kennis mee laten maken.” 

 Goed voor lichaam en geest 
 “Naast zuurstof en water is magnesium de 
derde levensbehoefte van ons lichaam. Het 
speelt een rol bij meer dan driehonderd 
lichaamsprocessen (zoals het stimuleren van de vet-
verbranding, het voorkomen van bloedstolsels en het 
versoepelen van gewrichten) en zorgt voor geestelijke rust 
en meer energie. Helaas krijgen veel mensen dagelijks 

Eigenaren: Maik Lipsius en Marian van der Heijde  |  Ginnekenweg 11-13, Breda  |  076-785 74 65 
www.sensecity.nu

Ervaar de kracht van magnesiummagnesium
Magnesium is bewezen onmisbaar voor het welzijn van lichaam en geest. Iets waar 

Maik Lipsius en Marian van der Heijde zich maar al te zeer van bewust zijn. “En die ervaring 
willen wij nu met zoveel mogelijk mensen delen bij SenseCity”, aldus Maik.

niet voldoende magnesium binnen, waardoor een tekort 
ontstaat met alle gevolgen van dien. Dit tekort kan het 
snelst en het meest effectief worden aangevuld via de huid 
en dat is precies wat wij bij SenseCity doen. En dat dan ook 

nog eens in een zeer mooie en ontspannen 
setting waardoor het optimaal genieten is.” 

 Behandelingen 
 SenseCity heeft nog steeds dezelfde 
vertrouwde sfeer en uitstraling als voorheen. 
Het enige verschil is dat er nieuwe 
behandelingen zijn bijgekomen en dat ze 
deze allemaal combineren met magnesium. 
“Tijdens onze Magnesium Experience onderga

 je vijf magnesiumbehandelingen, die er voor zorgen dat je 
opgeladen, herboren, met meer energie naar huis gaat. Op 
onze website kun je precies vinden wat voor behandelingen 
dat zijn en wat we daarnaast nog meer bieden.”

 
Kom floaten!Kom floaten!

Maak nu een 
Maak nu een 

afspraakafspraak

076-785 74 65
076-785 74 65
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse 
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten 
mening met meer dan vijf miljoen 
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller 
Bernie die live een spelletje wil spelen. 
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s. 
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al 
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven 
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten 
uitrukken en het aantal slachtoffers op -
loopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo 
begint een klopjacht op een onzichtbare, 
volledig losgeslagen moordenaar, live 
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is 
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel 
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van 
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.

Van 9 tot en met 18 juli vindt 
alweer de 29e editie van het Over 
het IJ Festival plaats: tien dagen 
lang worden zo’n 25 theatershows 
opgevoerd door nieuwe en 
gevestigde makers op spraak-
makende binnen- en buitenlocaties 
op de NDSM-werf, aan de oevers 
van het IJ en op diverse locaties 
dieper in Amsterdam-Noord. Het 
Over het IJ Festival laat je de stad 
met nieuwe ogen bezien. Inspireer, 
verrijk en verwonder jezelf, leer 
nieuwe plekken, mensen én hun 
verhalen kennen. Voor iedereen die 
erin gelooft dat kunst, verbinding 
en ontmoeting zorgen voor een 
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op 
www.overhetij.nl

D AGJE UIT
OVER HET IJ 
FESTIVAL

De documentaire Tina is de ultieme ode aan 
een superster en een intiem portret over een 
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen 
om haar carrière, identiteit en nalatenschap 
op haar eigen manier vorm te geven. Tina 
Turner vertelt in de documentaire haar eigen 
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot 
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren 
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in 
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen 
en meest persoonlijke momenten deelt. Een 
inspirerende documentaire over een van de 
grootste iconen van de moderne muziek-
industrie. Met nooit eerder vertoonde beelden. 
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TINA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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EXTRA AANBIEDING 
voor lezers van dit 
magazine kijk op 

geertkip.nl/
bredabruist

Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

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

  info@geertkip.nl

Poelier Geert Frijters heeft 
veertig jaar ervaring en in zijn 

speciaalzaak geertkip.nl 
verkoopt hij de lekkerste 

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

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS

2322



Wat is het verhaal achter Brocks 
Homeopathie? “Mijn vader is dit bedrijf in 
1978 begonnen. Zelf was ik werkzaam als 
receptioniste, tot ik dat werk steeds minder 
interessant vond. Op voorstel van mijn vader 
heb ik een dagje meegelopen in zijn zaak en 
daarna ben ik eigenlijk nooit meer vertrokken. 
Ik had mijn plekje gevonden en ben meteen 
mijn diploma’s gaan halen.”

Waarvoor kunnen mensen bij 
Brocks Homeopathie terecht? “Voor 
een heleboel: van geneeskrachtige kruiden 
(mengsels) tot huidverzorgingsproducten en 
van diverse theesoorten tot specerijen. Wat 
veel mensen niet weten, is dat wij ook zo’n 
vijftig verschillende keukenkruiden verkopen 
en natuurlijk homeopathische en 
fytotherapeutische geneesmiddelen en 
vitamines van verschillende topmerken. Het 
aanbod is dus zeer uitgebreid en veelzijdig.”

Gelegen in de gezelligste straat van Breda vind je Brocks Homeopathie. 
Hét adres voor homeopathische en kruidengeneesmiddelen, vitamines en 

voedingssupplementen.

Richten jullie je op een specifi eke 
doelgroep? “Nee, iedereen kan hier 
binnenlopen, jong en oud. Ouders met jonge 
kinderen kiezen vaak eerst voor homeo-
pathische middelen voor hun kids, aangezien 
die geen bijwerkingen hebben. Daarnaast 
komen er ook veel mensen bij ons die wel zo’n 
beetje uitgedokterd zijn en het via de 
natuurlijke weg willen proberen. In principe 
kunnen wij iedereen helpen.”

Waarin onderscheiden jullie je 
van de rest?  “Behalve door ons ruime 
assortiment zeker ook door het goede advies 
dat elke klant hier mag verwachten. Iedereen 
die hier werkt is gediplomeerd drogist en kan 
dus een passend advies op maat geven. Het 
liefst gaan we altijd even het gesprek aan met 
de klant om zo samen vast te stellen welke 
oplossing het beste bij hem of haar past. 
Persoonlijke aandacht staat dus voorop. Een 
vervolgbestelling kun je eventueel via onze 
website doen.”

Op natuurlijke wijze

Eigenaar: Sanne Brocks  |  Ginnekenweg 28, Breda  |  076-5219313 
www.brockshomeopathie.nl

BRUISENDE/ZAKEN

“Persoonlijk
  advies op maat”
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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!

 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 leuke 
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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‘EEN GROOT 
HART VOOR 
CULTUUR’
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Géén punt achter 
rode link!

De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje 
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al 
een spannend medium gevonden. De magie van 
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit, 
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op 
toneel word je echt even meegenomen naar een 
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit. 

Extra dimensie
Voor de presentator is een theaterbezoek een echte 
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de 
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra 
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de 
auto te stappen, het land door te rijden en de hele 
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”

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

Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen. 
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naar-

reeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”, 
vertelt Frits aan Theater.nl. 

Cultuurambassadeur
Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag 
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een 
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en 
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan 
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek 
concert of een museum gaan.” 

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk. 
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel 
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van 
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en 
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen 
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk 
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

THEATER.NL

Frits Sissing
‘Ik heb theater altijd een 

spannend medium gevonden’
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DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur

Het bedrijf werd vijfentwintig jaar geleden 
opgezet door Ellies vader Christ, die eerst werkte 
als onderaannemer en allround timmerman voor 
hij voor zichzelf begon. Zeven jaar geleden 
specialiseerde het toenmalige timmerbedrijf zich 
in traprenovaties, waarbij Ellie de inkoop en 
verkoop oppakte en Christ de uitvoering van de 
traprenovatie tot in de puntjes verzorgt. Deze 
samenwerking tussen vader en dochter is de 
sleutel tot het succes van het bedrijf en de 
positieve reviews van de renovaties liegen er niet 
om. Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

VAKMANSCHAP
“We voeren traprenovaties uit door heel Noord-
Brabant, altijd met de focus op kwaliteit. Mijn vader is 
een echte vakman die heel gedetailleerd werkt. Iedere 
renovatie is volledig op maat en alles is handwerk. We 
kiezen er bewust voor om niet mee te doen met de 
hype dat een traprenovatie in één dag moet. Wij gaan 
echt voor kwaliteit. We werken met hout, laminaat en 
pvc en bieden veel verschillende kleurdesigns aan. Bij 
ons wordt je trap helemaal als nieuw en je hebt er geen 
onderhoud of werk aan. Vraag een vrijblijvende offerte 
aan en laat jouw trap schitteren!”

Kan jouw trap wel een opknapbeurt gebruiken? Kies voor kwaliteit, jarenlange ervaring 
en een perfecte afwerking met Christan Traprenovatie! Het familiebedrijf levert al zeven 
jaar vakwerk als het om traprenovaties gaat. Ellie Sprenkels, mede-eigenaar, legt uit wat 

Christan Traprenovatie zo bijzonder maakt.

DE PERFECTE TRAP bij ieder interieur
BRUISENDE/ZAKEN

‘BIJ ONS KIES JE 
VOOR KWALITEIT!’

Hoge Bremberg 23, Etten-Leur
076 50 40 722  |  sales@christan-timmerwerk.nl 

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

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

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

Nieuw bij Kootstra Rijopleidingen is dat sinds kort ook 
de mogelijkheid wordt geboden om te lessen in een 
elektrische auto. “Wij zijn een van de eersten in de regio 
waar dit kan. Elektrisch rijden is de toekomst en daar 
spelen wij maar al te graag op in.”

WE 
LESSEN OOK 
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!

Op basis van een 
intakegesprek 

bepalen we samen 
welke behandeling 
voor jou het beste 
is en stellen we je 
behandelplan op.

We behandelen 
nooit zonder dit 

voorafgaande 
gesprek.

Het intakegesprek 
is gratis 

wanneer er een 
aansluitende 
behandeling 

volgt.

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen |  0032 3 501 92 60 
0032 468 46 10 97  |  info@skinne.be  |  www.skinneklinik.be

OOK OPEN IN 
HET WEEKEND

Word de beste 
versie van jezelf 
 met dit cadeau
voor het leven.

SKINNE KLINIK HELPT JE

Skinne Klinik biedt verschillende blijvende oplossingen voor haarverlies of uitdunnende haren, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. Skinne Klinik helpt je weer aan een gezonde, mooie en volle haardos.

Skinne biedt oplossingen voor verscheidene gebieden: voorste haarlijn, kruin, baard en snor.

Last van haaruitval?
E r zullen steeds twee artsen en twee specialisten 
aanwezig tijdens de haartransplantaties.  
 Dit zeer ervaren en gespecialiseerde team neemt gezonde haarzakjes 
uit de haarkrans en plaatst deze op de gewenste plaats. Zo krijg je 
op kalende en dunne plekken je eigen haar weer terug. De haargroei 
die middels de haartransplantatie ontstaat is blijvend. Een Skinne 
- FUE haartransplantatie wordt altijd onder plaatselijke verdoving 
uitgevoerd. De Skinne - FUE haartransplantatie kan meestal worden 
uitgevoerd in een à twee dagen en oogt natuurlijk. 

De prijs is afhankelijk van het aantal gra� s (één gra�  bevat twee 
à drie haren) dat uit het donorgebied wordt verwijderd. 
Onze prijzen zijn bijzonder concurrerend ten opzichte van 
andere binnenlandse en buitenlandse centra, er is dus 
géén verplaatsing naar het buitenland noodzakelijk. 
Alle info over prijzen kan je verkrijgen via info@skinneklinik.be.
 
 Er zal altijd een goede opvolging door gekwalificeerde 
artsen plaatsvinden.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek. 



1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95  www.douglas.nl  
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75  www.debijenkorf.nl

3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,-  4. Nagellak van essie, € 9,99  www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,-  www.debijenkorf.nl

6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99  www.zenner.nl
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En dan is het zomer!
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8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,-  www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75  www.clarins.nl 

10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95  www.douglas.nl 
 11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,-  www.douglas.nl

12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50  www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95  www.skins.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het zomer! Wat hebben we lang moeten wachten op 
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar 
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

Het is al maanden extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op 
voor emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen 

tijd boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

  Overspoeld door mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
door aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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MODIEUZE EN KLASSIEKE BRILLEN Toe aan een 
nieuwe bril? In het assortiment van Bielars Optiek 
en Optometrie vindt u een grote verscheidenheid 
aan brillen voor heren, dames en kinderen. Van 
mutifocale brillen tot varifocale en enkelvoudige brillen 
en van zonnebrillen (op sterkte) tot leesbrillen en 
computerbrillen. Deze brillen corrigeren uw ogen, zorgen 
voor de nodige rust en bieden een aangenaam gevoel 
van ontspanning.

Met gerenommeerde merken als Adidas Eyewear, FUNK 
Eyewear, DITA, Ray-Ban, Traction, Henry Jullien en 
BBig. Maak kennis met onze merken of kom langs in 
onze brillenspeciaalzaak in Breda.

Wij hebben de perfecte bril voor u

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

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

Bielars Optiek en Optometrie 
uit Breda levert advies op 
maat, persoonlijke service 

door gediplomeerd personeel 
en een breed assortiment. 
Er is voor ieder wat wils. 

Wilt u contactlenzen, dan 
zijn deze in meerdere 

varianten te verkrijgen. 
Zoekt u een bril, dan 

hebben we voor elk gezicht 
de perfecte bril.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlens-

specialisten en oogmode-
adviseurs levert de allerbeste 

oogzorg!

Gediplomeerde optometristen  

Geen verwijzing nodig

Geen lange wachttijden 

Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

www.bielars.com

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

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

Voorkom uitglijders 
 in je douche met BeterGrip

Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.

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

Voel je weer VEILIG EN ZEKERin je badkamer!

Xenz is verkrijgbaar bij:

www.goodfl ooring.nl

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

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

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

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

LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar 
doe het veilig

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags, 
de zon is dan het sterkst.

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven 
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf 
controleren door de stof tegen het licht te houden. 
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek 
te voorkomen.

Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee 
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan 
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere 
huid minstens factor 30.

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen 
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse 
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te 
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een 
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril 
aan te schaffen!

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt 
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 

Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.
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Onze producten 
zijn staalhard de beste.
En dat zie je in het 

eindresultaat!
In onze showroom 
ziet u het bewijs.

Everdenberg 341, 
Oosterhout
06-48487982 
info@drmetaldesign.nl
www.drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

Bij DR Metal Design 
kunt u terecht voor al 
uw staal designwerk.

 
Wij ontwerpen en maken onder andere:

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT
 

Neem contact met ons op voor een 
vrijblijvende offerte of kom langs in onze 
showroom. Deze is geopend op afspraak.
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DRIVE  TOGETHER

Mazda MX-30 vanaf € 33.140. Gemiddeld stroomverbruik Mazda MX-30 19 kWh per 100 km / CO2-uitstoot van 0 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde stroomverbruik en de 
CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. Prijzen incl. BTW en kosten rijklaar maken, excl. mica/metallic (3-tone) lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf 
met uiterlijke o� ertedatum 31 juli 2021 en uiterlijke registratiedatum 30 oktober 2021. Mazda Leasing is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien hier niet aan voldaan kan worden. Het 
vanaftarief is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering o.b.v. 6 schadevrije jaren, pechhulp en 
BTW. Meerprijs kilometers maximaal € 0,1576 en minderprijs kilometers minimaal € 0,0315. De maandbedragen zijn exclusief stroom en eventuele opties. Overige consumentenacties zijn niet mogelijk 
i.c.m. het Private Lease aanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. 

LOUWMAN MAZDA
Charles Petitweg 41 | 4827 HJ Breda | 076 - 5218962
Vaalserbergweg 2 | 5628 CJ Eindhoven | 040-2911800
Kraaivenstraat 10 | 5048 AB Tilburg | 013-5959190 www.louwman.nl/mazda | 

. 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten en royaal van binnen

. Zeer rijke standaarduitrusting

EEN MOOI  MOMENT VOOR
DE MAZDA MX-30

PRIVATE LEASE NU 
€ 299 PER MA AND
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DRIVE  TOGETHER

Mazda MX-30 vanaf € 33.140. Gemiddeld stroomverbruik Mazda MX-30 19 kWh per 100 km / CO2-uitstoot van 0 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde stroomverbruik en de 
CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. Prijzen incl. BTW en kosten rijklaar maken, excl. mica/metallic (3-tone) lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf 
met uiterlijke o� ertedatum 31 juli 2021 en uiterlijke registratiedatum 30 oktober 2021. Mazda Leasing is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien hier niet aan voldaan kan worden. Het 
vanaftarief is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering o.b.v. 6 schadevrije jaren, pechhulp en 
BTW. Meerprijs kilometers maximaal € 0,1576 en minderprijs kilometers minimaal € 0,0315. De maandbedragen zijn exclusief stroom en eventuele opties. Overige consumentenacties zijn niet mogelijk 
i.c.m. het Private Lease aanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. 

LOUWMAN MAZDA
Charles Petitweg 41 | 4827 HJ Breda | 076 - 5218962
Vaalserbergweg 2 | 5628 CJ Eindhoven | 040-2911800
Kraaivenstraat 10 | 5048 AB Tilburg | 013-5959190 www.louwman.nl/mazda | 

. 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten en royaal van binnen

. Zeer rijke standaarduitrusting

EEN MOOI  MOMENT VOOR
DE MAZDA MX-30

PRIVATE LEASE NU 
€ 299 PER MA AND
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Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

Ook voor breien en haken ben je 
bij ons aan het juiste adres. 

Er is een prachtige collectie wol van 
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi 

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

 Voor al je 
fournituren, 
wol, stoffen 

naaimachines, 
workshops 

en machine-
reparaties

Van Vliet heeft het!

Gratis parkeren 
voor de deur.

NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

ProNails Nederland
Voorerf 27, Breda  
(0)76 75 04 867 
breda@pronails.nl 
www.pronails.nl

Ben je op zoek naar een 
opleiding tot nagelstyliste? Dan 
wil je natuurlijk de allerbeste 

opleiding vinden. Of het nu om 
een basisopleiding gaat of om 

een workshop om een specifi eke 
techniek te verbeteren; je wilt 
perfectie bereiken. ProNails 
helpt je verder in een van de 

twaalf volledig uitgeruste 
opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

expertise, die maar al te graag 
al hun kennis met je delen. 

Je volgt les in kleine groepjes, 
zodat we een persoonlijke 

aanpak kunnen garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

Wil je graag nagelstyliste worden, 
maar heb je nog geen ervaring? 
Dan is dit de perfecte opleiding 
voor jou! Je leert werkelijk álles; 
van een perfect uitgevoerde 
manicure tot een onberispelijke 
gel-, of acrylnagel. Correct vijlen, 
een kleur mooi aanbrengen of de 
verfi jnde french manicure? 
Dat lukt je na deze opleiding zeker!

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding 
Nagelstyliste

MASTER 
workshop

ONE 
workshop
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Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je 
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen 
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele 
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en 
grijze glazen verminderen de felheid van het licht. 
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel 
buiten bent.  Ze zijn kleurneutraal en voorkomen 
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril 
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een 
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outfi t!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het 
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen 
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het 
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder 
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. 
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje 
met uv-fi lter.

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede 
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het 
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je 
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het 
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze 
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen 
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op 
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte 
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat 
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen 
opmeten.  Daarna kan de opticien bepalen of je 

Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool 
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen 

van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?

MET EEN 
ZONNEBRIL 

VERMINDER JE 
DE KANS OP 

KRAAIENPOOTJES
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Haverdijk 4, Prinsenbeek  |  076-886 46 72 
www.chocolateriemelange.nl

HEERLIJK GENIETEN 
VAN CHOCOLADE, PURE VERWENNERIJ!
BESTEL NU ONLINE!

Ook in deze tijd weet Mariska nog steeds alle ballen hoog te houden.
Na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest, in een kapsalon heeft zij op 
1 juli 2011 de stap gezet, om voor zichzelf te beginnen als ambulante 
kapster. U hoeft bij haar de deur niet uit, heeft geen wachttijden, geen 
parkeergeld en toch de kwaliteiten van een goede, modieuze kapsalon 
tegen een aantrekkelijke prijs.

MY WAY HAIRSTYLING... 
               al 10 jaar

met trots!
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Bel mij nu!
voor een afspraak

076 56 12 888 

Keuring voor 
               rijbewijs A of B nodig?

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 16 jaar 
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring
De keuringskosten zijn slechts € 39,-. Er is ruime parkeergelegenheid.
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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 Gehoorverlies?

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.

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

Gehoorverlies is niet iets om u voor te schamen, er is 
bijna altijd iets aan te doen. Uitstellen is begrijpelijk, 
het is voor veel mensen moeilijk om te accepteren 
dat hun gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht 
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw gehoor 
in de tussentijd nog verder achteruit gaat, 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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LEEFTIJD 
66 JAAR

OGEN
BLAUW-
GRIJS

LENGTE
175 CM

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

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo 
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum 
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies 
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen, 
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en 
lezen, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden 
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als 
parfumeursassistente gewerkt – heb ik 
nog steeds meer dan genoeg om handen. 
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik 
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger 
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in 
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand 
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer 
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken. 
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om 

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

BRUISENDE/VRIJGEZEL

mijn leven en mijn passies met iemand anders te 
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die 

mijn leven kan verrijken. In mijn eentje 
vermaak ik mij in principe prima, dus 
een man moet echt een aanvulling zijn. 
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk, 
dus dat verwacht ik ook terug van een 
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
wat langere man van ongeveer mijn 
leeftijd. En laten we humor niet 

vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach 
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van 
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer 
andere mensen aan het lachen maak...” 

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd 
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet 
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar 
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet 
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.

Annelies zoekt
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Soeterboek & Partners administratie- en belastingadviseurs  Schotsestraat 19  5171 DT  Kaatsheuvel  www.senp.nl

Soeterboek & Partners, administratie- en belasting-
adviseurs, richt zich vooral op bedrijven binnen het
MKB, inclusief de middelgrote B.V.- ondernemingen.
Wij ondersteunen bedrijven op administratief,
fiscaal en juridisch gebied.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek 
naar een gemotiveerde

FISCALIST (m/v)
Wij zijn op zoek naar:
• Een fiscalist die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

onze organisatie. Niet alleen je vakkennis, maar 
ook je positieve karakter stellen wij op prijs.

• Je adviseert ondernemers bij fiscale vraagstukken 
en je bent aanspreekpunt voor de cliënt.

• Je bent als specialist tevens sparringpartner voor 
je collega’s ten aanzien van fiscale vraagstukken.

• Je bereidt fiscale adviezen voor en werkt deze uit.
• Tevens bespreek je zelfstandig of samen met een 

collega/vennoot de uitgevoerde opdrachten.
• Samen met onze jaarwerkspecialisten ben je 

verantwoordelijk voor de fiscale aangiften van 
onze klanten en de eindkwaliteit van onze fiscale 
dienstverlening.

Waar jouw profiel aan moet voldoen:
• Je hebt een universitaire studie Fiscaal Recht/
Fiscale Economie en/of een studie HBO-Fiscale
Economie afgerond en/of beschikt over meerdere
jaren werkervaring.

• Je bent zelfstandig in je werkzaamheden
en hebt ervaring met MKB ondernemingen.

• Je bent een breed georiënteerde persoonlijkheid
die kan traceren en adviseren.

• Je blijft graag up-to-date om je eigen kennis uit
te breiden.

• Analytische vaardigheid, creativiteit, kwaliteits-,
resultaat- en cliënt gerichtheid passen bij jou.

• Daarnaast beschik je over goede contactuele
vaardigheden en kun je goed samenwerken
binnen een team.

Wat jij van ons kunt verwachten:
Een goede, gezellige, professionele werkomgeving
waarin je gestimuleerd wordt om je fiscale capaci-
teiten te benutten en verder te ontwikkelen.

Ook de juiste balans tussen werk en privé is binnen
ons team een belangrijk item. Het gaat om een 
vacature voor 20 - 40 uur per week. Uiteraard tegen
een marktconform salaris en voorwaarden.

Heb jij ervaring als fiscalist bij een
administratie/belastingadviesbureau?
Schroom dan niet om meteen te reageren en mail
direct je motivatie en CV naar:
r.soeterboek@senp.nl
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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



Belcrumweg 30, Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden 
dinsdag - vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 

Van bio tot gli� er, je vindt 
het bij Stof & Wol

Op onze nieuwe stek (Belcrumweg 30) hebben 
we nu een nóg groter assortiment.

Hippe stoffen en verantwoorde garens, 
we hebben het allemaal!

Kijk alvast online voor een eerste indruk 
op www.stofenwol.nl

Behandeling op afspraak 

Podologie 
& voetzorg 
sinds 1985
• Dé professional in paramedische voetzorg
• Behandeling voet- en enkelklachten
• Voetzorg bij diabetes, reuma, vaatlijden, sport 
• Oncologische voetzorg en overige risicovoeten
• NATUURLIJK ÓÓK VOOR GEWONE VOETZORG

Nauwe samenwerking met fysiotherapie, medisch specialist, POH/
huisarts Ingeschreven in het Register Paramedische Voetzorg.

Podologie en Voetzorg Erna Smans 
Roeselarestraat 480, Breda  |  076 - 587 35 50 

Ons motto is Lief, 
Leuk & Hip!

Neem een kijkje 

in onze webshop

en laat 

u verrassen!

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

Marloes Kleinjan  |  Meidoornstraat 2, Breda  |  06-41141564

Toe aan een nieuwe coupe? Of wil je misschien 
een fris kleurtje in je haar of het gewoon wat bij 
laten punten? Maak dan snel een afspraak bij 
Haaridee @ Marloes. “Mijn doel is om al mijn 
klanten weer blij de deur uit te laten gaan”, 
aldus eigenaresse Marloes Kleinjan.

Een nieuwe coupe?
DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!
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Een stralende lach

 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

Stap 1  Reinig uw kunstgebit 
dagelijks met het reinigingsmiddel 
dat u is voorgeschreven. Volg daarbij 
de voorschriften van de fabrikant. 
Leg uw kunstgebit minimaal één 
keer per week een nachtje in een 
glas reinigingsmiddel. Hiermee 
voorkomt u de vorming van tandsteen 
op uw kunstgebit. Borstel uw 
kunstgebit daarna met een speciale 
protheseborstel schoon en spoel af 
met water. Leg uw kunstgebit nooit 
in heet water en gebruik zeker geen 
bleekwater of schuurmiddelen. 

Stap 2 Houd behalve uw kunstgebit 
ook uw mond schoon. Spoel in 
het begin, als de wonden nog niet 
helemaal zijn genezen, uw mond na 
elke maaltijd met een beetje lauw 
water. Daarna kunt u uw tandvlees 

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

Een stralende lach
Net als bij eigen tanden en kiezen moet u uw kunstgebit goed 
verzorgen. Voedselresten, bacteriën en verkleuringen door nicotine, 
koffi e, thee en wijn kunnen uw stralende glimlach veranderen in 
een dof plaatje. Poetsen is het advies! 

beter met een zachte tandenborstel 
poetsen. Masseer met een zachte 
tandenborstel één keer per dag het 
slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: 
uw kaken en de overgang van de kaak 
naar de wangen. Ook het gehemelte 
en de tong zijn plekken waar bacteriën 
zich graag nestelen. Neem ze mee in 
uw poetsbeurt, zo voorkomt u nare 
geurtjes. 

Stap 3  Uw kaken hebben een tijdje 
nodig om aan uw kunstgebit te 
wennen. Laat uw kunstgebit de eerste 
week dan ook ’s nachts in uw mond. 
Daarna is het juist beter om het voor 
het slapengaan wel uit te doen. Op 
die manier geeft u ook uw kaken rust. 
Vindt u het vervelend om met een 
lege mond te gaan slapen, doe dan 
alleen uw ondergebit uit. Bewaar het 
gebit ’s nachts in een glas water of 
reinigingsmiddel. Spoel uw kunstgebit 
altijd goed af met water voordat u het 
weer in uw mond plaatst.

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!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, 
Breda

(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN
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De makelaar die anders is!

Vincent van Goghstraat 23, Breda

076-5658844  |  info@vanlangevelde.nl

www.vanlangevelde.nl

Samen met u maken we de juiste keuze!

Geen snel pak, geen dure auto, geen uiterlijk vertoon. Geen Twitter, 
geen Facebook, maar alle tijd voor u.  Mijn doel is om uw woning zo 
goed mogelijk te verkopen of aan te kopen, niets meer en niets minder. 
Daar besteed ik mijn tijd aan.  Graag tot ziens, Pieter van Langevelde

HUIS 
TE KOOP?
Maak nu een afspraak 
076 - 565 88 44

Bent u op zoek naar een makelaar in een snel pak met een dikke stropdas?  
Die in een dure auto aan komt rijden? Een makelaar die veel tijd steekt in Twitter 
en Facebook en die tijd dus niet aan u besteedt? 

Ga dan op zoek naar een andere makelaar, Van Langevelde Makelaardij is anders!

Spinveld 13 A3, Breda  |  076-5810415  |  scooter-plezier@outlook.com  |  www.scooterplezierbreda.nl

 Scooter Plezier verkoopt 
betaalbare scooters van 

bekende merken als AGM, 
Vespa, Berini en BTC. Andere 

merken zijn te leveren op 
bestelling. “Houd je het 

simpel, dan kan dat. Maar als 
je hem helemaal aangekleed 
wilt hebben met alles erop en 
eraan, dan kan dat natuurlijk 

ook”, vertelt Anita. 
Er is tevens een beperkt 

assortiment tweedehands 
scooters.  

Spinveld 13 A3, Breda
 076-5810415 

scooter-plezier@outlook.com  
www.scooterplezierbreda.nl

Betaalbare scooters 
en e-bikes 

voor iedereen

ER ZIT VAST 
EEN SCOOTER 

VOOR JOU 
BIJ!

Ook een glasheldere omgeving?
MVO Schoonmaakdiensten regelt het voor je!

MVO is een klein schoonmaakbedrijf, maar wel met 25 jaar ervaring. Al ons 
personeel heeft ruime ervaring en wordt binnen het bedrijf goed opgeleid. Dit om alle 
schoonmaakwerkzaamheden goed en verantwoord te kunnen verrichten. Onze kracht 
is onze communicatie en goede afspraken omtrent werkzaamheden en werktijden.

Rietschotten 1 offi ce 217, Oud Gastel  |  06 - 18 86 08 29
info@mvo-schoonmaak.nl  |  www.mvo-schoonmaak.nl

Wil je dit ook? 

Maak dan een 

afspraak

06 18 86 08 29
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GOLFEN EN CULINAIR GENIETEN MET 
HET BOURGONDISCH ARRANGEMENT 
OP LANDGOED BERGVLIET!

U wordt ontvangen met 'Koffie Bergvliet',  
gaat 18-holes golfen en wordt daarna 
getrakteerd op een heerlijk 3-gangendiner!

Reserveren kan via telefoonnummer: 
+31 765 795 666

landgoedbergvliet.nl

 Salesdreef 2  |  4904 SW Oosterhout  |  076 - 579 5666  |  contact@landgoedbergvliet.nl

Golf & Culinair

Bourgondisch
Genieten

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Maak je dag gemakkelijker met

een elektrische fi ets!

Bij Schietecat moet je zijn

We verkopen de merken Koga, Cube, Cortina 
en Gazelle. Ook hebben we verschillende 
elektrische vouw- en compacte fi etsen.

De Cortina is er al vanaf 

€ 1299,- met voorwielmotor.

De goedkoopste middenmotor

is er al vanaf € 1899,- 

(Cube Hybrid One met Bosch-motor)
Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 

gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.

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.

een nieuwe menukaart! 

 

Extra comfortable terras

 

Lekkere zitjes binnen 

 

Heb jij al gereserveerd ?

 

 DE Broodtoren.  Torenstraat 16, Breda
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ZIT JIJ AL 
KLAAR VOOR DE 

SPORTZOMER 
VAN 2021?

BRUIST/SPORT

Wil je de sportzomer volgen op een nieuwe en extra grote televisie? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Nadat vorig jaar bijna alles werd afgelast, kunnen we nu eindelijk weer genieten. 
Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen in Tokio vormen 

de hoofdmoot van een heerlijke sportzomer.

Olympische Spelen sluiten deze 
sportzomer af
Het IOC denkt vooralsnog dat de Spelen met tal van 
veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier 
gehouden kunnen worden. Door het coronavirus is 
er deze keer geen Holland Heineken House in Tokio 
waar medaillewinnaars worden gehuldigd. Als een 
Nederlander een medaille wint, vliegt hij of zij zelfs 
meteen naar huis. Iedereen die de Olympische 
Spelen van Tokio optimaal wil beleven vanuit eigen 
land, kan terecht bij het ‘Olympic Festival’ op het 
strand van Scheveningen. Bezoekers kunnen hier 
een Olympische experience beleven en allerlei 
sporten beoefenen. Waarschijnlijk komen hier ook 
alle medaillewinnaars op bezoek.

De televisiekijker kan zich wederom verheugen op 
een sportzomer met voor- en nabeschouwingen en 
gezellige avondprogramma’s. Wij wensen alle oranje 
supporters een veilige en bruisende sportzomer toe.

Dit jaar dus nieuwe ronde, nieuwe kansen! De 
sportzomer van 2021 is veelbelovend en kan weleens 
de boeken in gaan als de grootste ooit! 

Het Europees Kampioenschap voetbal duurt nog tot 
en met 11 juli. Het speciale aan deze editie is dat er 
geen gastland is waar het toernooi wordt gespeeld. 
Het toernooi wordt in twaalf stadions en in even 
zoveel landen gespeeld. Nog nooit waren er zoveel 
landen gastheer. De openingswedstrijd is gespeeld 
in Rome, de fi nale zal plaatsvinden in Londen.

Tour de France
Op 26 juni startte de 108e editie van de Tour de 
France in de Franse kustplaats Brest om ruim drie 
weken later op de Champs-Elysées in de hoofdstad 
Parijs te fi nishen. Binnen dit tijdsbestek zal er een 
prachtig parcours afgelegd worden met klauterwerk 
in het Centraal Massief, de Pyreneeën, de Provence, 
de Jura en de Alpen.

Eindelijk! Wij hebben zin 
in de sportzomer!
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Meerberg 41  I  4847 NA  I  TETERINGEN I 076 886 0680  I  www.tfrietluik.nl

T A K E  A W A Y
K I J K  V O O R  O N S  
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN
OP WWW.TFRIETLUIK.NL

rietL   ikF‘t b o u r g o n d i s c h  g e n i e t e n

TREASURETOYS
HET EERSTE SPEELGOEDABONNEMENT VAN NEDERLAND

TreasureToys vindt het belangrijk dat elk kind 

de kans krijgt om zoveel mogelijk speelgoed te 

ontdekken. Helaas is speelgoed duur en weet 

u, als ouder, opa of oma van een jong kind, dat 

kinderen vaak al snel weer zijn uitgekeken op hun 

speelgoed. Hierdoor belandt het speelgoed op 

zolder of op Marktplaats. Herkenbaar?

TreasureToys lost dit op! 

Wij bezorgen een schatkist vol met speelgoed 

van de beste merken, afgestemd op de leeftijd 

en interesses van uw kind. Iedere drie maanden 

ruilen wij de schatkist om met een nieuwe kist 

bomvol vers speelgoed.

@TreasureToysNL            @treasuretoysnl 

Interesse?

Scan de QR-code en neem een kijkje op onze 

website of surf zelf naar www.treasuretoys.nl.

NU DE 
EERSTE 
MAAND 
GRATIS!
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

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

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
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Heeren van Breda
Dorpscafé in het centrum van Breda
Grote Markt 31, Breda  |  06 30606322  |  heerenvanbreda

Het feest begint hier!

akkerstraat 9 4811JL Breda | 076-5320751 | dolceesalato.nl

pizza?Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST!

ADVERTEER IN BRUIST!

JUIST
NU!

JUIST
NU!

OPVALLEN?

OPVALLEN?

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Wat heb jij dit jaar met je tijd 
gedaan? Het is niet dat je te weinig 
tijd hebt, maar misschien weet je er 
niet goed mee om te gaan. Kun je 
geen prioriteiten stellen, kun je niet 
de juiste keuzes maken, durf je geen 
‘nee’ te zeggen?  

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je 
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak 
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers 
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met 
aandacht over na te denken. Wat heb jij het 
afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. 
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En 
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst 
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Michael  Pilarczyk
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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! Het adres voor 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

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.

“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 -

Het adres voor e-bikes!
e-bikes v� and� en je leven!

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



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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BIJ  DE GROOTHANDEL is specialist in de 
inkoop en verkoop van partij goederen. 
Met een assortiment van meer dan 1000 
alledaagse producten voor schoonmaak, 
huishouden, verzorging, speelgoed, 
decoratie, tuin, klussen en ga zo maar 
door, biedt BDG de oplossing voor iedereen 
die zichzelf of anderen graag betaalbaar 
verwent met veel fi jne spullen.

Als snelgroeiende discounter staat BDG 
bekend om de lage prij zen en het grote 
aanbod. Daarnaast hecht BDG enorm veel 
waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Met 
voornamelij k A-merken of vergelij kbare 
kwaliteit streven ze ernaar de klanten zoveel 
mogelij k waar voor hun geld te geven.

Merkbaar beter, steeds voordelig

Op werkdagen vóór 16:00 uur
besteld, dezelfde dag verzonden 

• Gratis verzending vanaf €50,-

• Niet goed, geld terug

•  Achteraf betalen mogelij k

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

Merkbaar beter, steeds voordelig

WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM
8180



MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

landgoedbergvliet.nl
SALESDREEF 2  I  4904 SW  I  OOSTERHOUT  I  076-5795666

MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

SALESDREEF 2  I   4904 SW  I   OOSTERHOUT  I   076-5795666   

landgoedbergvliet.nl
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MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

landgoedbergvliet.nl

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met 

BRUIST een 
speciaal arrangement 
samengesteld, waar 

u gewoon niet 
omheen kunt.

€ 125,-
PER TWEE PERSONEN

PROMOCODE: BRUIST
 

RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

Deal

BRUIST ARRANGEMENT
• Ontvangst

met Koffi e Bergvliet
• 3 uur durende golfclinic
• 2-gangen maandmenu.
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de 
parelcouscous in 1 minuut bruin.

Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook. 
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten 
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is 
opgenomen. 

Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de 
peterselie en de dille en meng deze samen met het 
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak 
zout en peper toe.

Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous, 
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden 
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig 
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!

4 PERSONEN - 15 MINUTEN

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
met gerookte zalm

INGREDIËNTEN
30 ml boter

250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon

60 ml peterselie
1 eetlepel dille 

60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie

zout en peper
1 kleine rode ui

500 ml rucola
100 gr fetakaas

1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm
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PUZZELPAGINA

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij 
weer lekker kunt puzzelen. Op je 

balkon, in de tuin of heerlijk op je 
ligbedje aan het strand.

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 zomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.

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

PUZZELPAGINA Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

bloesem 
zacht 
perzik
zeep

schuim 
wassen
lichaam
aroma

  

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

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

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

NEWNEW JEEP JEEP 
WRANGLERWRANGLER
4XE PLUG-IN HYBRID
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