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lachen!
Philippe Geubels:

‘Ik ga niet terug naar 
hoe ik het deed’

BREDA AUGUSTUS 2021 WWW.BREDA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!



Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of sfeer 
die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

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

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

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

ledverlichting.

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





VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

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 van groot belang gebleken. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige audiciens 
in West-Brabant. We kunnen hierdoor 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
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

Brabantplein 4, Breda   | 076-5204264   | www.kooijmanhoortoestellen.nl



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl Collectie ‘Alexandra Deckchair’

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens
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Lachen is gezond! Niet zomaar een loze uitspraak, maar eentje die 
echt ergens op is gebaseerd, zoals je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist kunt lezen. En hoewel momenteel natuurlijk lang niet alles 
om te lachen is, raden we je toch aan om jezelf zo vaak als mogelijk 
over te geven aan een heerlijke lachbui. Dé manier om even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en al je zorgen te vergeten.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee hoor... lachtherapie kan de 
oplossing zijn! En als dat niets voor jou is, maakt het bekijken van 
een van de oude shows van de Vlaamse komiek Philippe Geubels je 
zeker ook aan het lachen. Een nieuwe show laat nog heel even op 
zich wachten – zoals je verderop kunt lezen in het interview met 
Philippe – maar gelukkig is er genoeg ‘oud werk’ om uit te putten.

Voor je ligt dus een magazine met een lach. Want ook de verhalen 
van alle bruisende ondernemers toveren ongetwijfeld een lach op je 
gezicht. Hun passie, enthousiasme en drive zijn namelijk zó 
aanstekelijk, daar kun je eigenlijk alleen maar vrolijk van worden...

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? 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

Inhoud
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Bij gloryfy gaan veiligheid en 
kwaliteit hand in hand. 

Geproduceerd in Oostenrijk

Onbreekbaar montuur en onbreekbare lenzen

Lichtgewicht materiaal

Hoogste optische kwaliteit

Duurzaam geproduceerd

Op sterkte leverbaar (ook multifocaal)

100% UVA/UVB bescherming

Ook onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen

HET BESTE ZICHT OP DE   RACEFIETS, 
  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com

10-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   110-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   1 16-06-21   14:3816-06-21   14:38
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LACHEN IS 
ECHT GEZOND!

ZZYYXXWWVV
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GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Gebruik een lachsessie met collega’s eens als een methode voor teambuilding. Het geeft energie 
en brengt meer plezier op de werkvloer.

Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal te 
ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. Op het 

moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je jezelf beter voelt.

Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal ook 
sneller de mensen in zijn omgeving aan het  lachen 
krijgen. 

Leren lachen
Vaak moet je over een bepaalde drempel stappen 
om, zeker in je eentje, te kunnen lachen zonder 
reden. In een groep gaat het meestal gemakkelijker. 
Probeer daarom eens een lesje lachyoga. Door 
middel van oefeningen worden de lachspieren aan 
het werk gezet. Lachen in een groep werkt aan-
stekelijk. Zelfs een neplach verandert vaak in een 
echte lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je  hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is helemaal 
niet erg. Lachen en huilen liggen dicht bij elkaar, dus 
laat die tranen maar stromen.

Waarom je vaker zou 
moeten lachen

Als je een lachbui hebt gehad, voel je jezelf goed. 
Maar toch lukt het veel mensen niet meer om 
ongeremd te lachen. Mensen hebben een te drukke 
leefstijl met veel stress en gepieker, waardoor ze vaak 
vergeten te lachen. Lachtherapie kan de oplossing 
zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te hebben, 
word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even 
al je zorgen. Je leert te genieten van het moment, je 
leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is lachtherapie een hele simpele training 
die  je het beste meteen ‘s  ochtends toepast, want 
dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer het 
eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens 
het ontbijten. Start  een lachsessie met rek- en 
strekoefeningen om je lichaam soepel te  maken. 
Dan  begin je met lachen. Eerst een glimlach en 
daarna ga je over tot schaterlachen. Na het lachen 
is  er een totale ontspanning, waarbij  sommigen 
zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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LEZERSACTIE 
Maak kans op deze set 
van Hawaiian Tropic.
Het merk geïnspireerd op de 
Hawaïaanse stranden, je trouwe 
metgezel. Bij elk product krijg 
je bovendien de energie en het 
enthousiasme mee waarmee het 
merk zijn producten vervaardigt.
www.hawaiiantropic.com
TAG #TROPIC

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

STRAAL NOG EVEN LANGER
Net terug van vakantie en wil je je bruine glow langer 

behouden? Creëer moeiteloos een stralende teint zonder 
strepen. Het verwent de huid met vocht en zorgt voor een 

natuurlijke glans tijdens het bruinen.
www.hawaiiantropic.com

Vier de

VOLLE, 
TROPISCHE 

SMAAK
Onlangs lanceerde Amarula de nieuwe 

en zomerse smaak Raspberry 
Chocolate Baobab. Hierin proef je de 

vertrouwde smaak van Amarula, 
gemixt met framboos, chocolade en 

een vleugje baobabfruit. Het 
crème-achtige van Amarula heeft 

de likeur te danken aan de 
toegevoegde room. Je drinkt het puur, 
met ijs, maakt er een cocktail van of 

mixt het bijvoorbeeld met koffi e. 
www.amarula.com
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LEZERSACTIE
Maak kans op 

Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so. 

Moet je haar gewassen worden maar 
ontbreekt het je aan de tijd of zin? De 

Perfect Hair Dry Shampoo van That’so biedt 
uitkomst! Deze Dry Shampoo reinigt het haar 

zonder dat er water aan te pas komt. De 
formule is verrijkt met groene thee, dat het 

haar verfrist en zuivert. De zijdeproteïne 
in de formule heeft een voedende en 

beschermende werking van de wortel tot 
aan de punten. www.thatso.nl

TAG #THATSO

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands grootste 
online content creators - 
Levy van Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen underwear 
label: LevyUnderwear. De 
collectie bestaat uit briefs 
en boxers in de kleuren wit, 
zwart en groen met veel leuke 
details. www.levy-store.com 
TAG #LEVY

MEEDOEN MET DE LEZERSACTIES?
Like de Facebookpagina van Nederland 
Bruist en van het magazine uit jouw 
regio. Tag je vrienden in dit bericht, 
zodat zij ook op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
www.levy-store.com

HEBBEN HEBBEN HEBBEN! 
De nieuwe thriller van Esther Kreukniet vertelt een rauw en realistisch verhaal 
over advocate Liza Kreest die een schimmig geheim uit haar verleden verbergt. 

Ze heeft zich volledig op haar carrière gestort, maar door een aantal heftige 
gebeurtenissen ligt haar geheim uiteindelijk alsnog op straat...

www.estherkreukniet.nl

Vier de zomer!

OUD MET 
EEN TWIST

Gin 1689 neemt je mee naar het 
Nederlandse vakmanschap van 

meer dan drie eeuwen geleden. De 
gin dankt zijn naam aan het jaar 
waarin Willem III van Oranje de 

drank introduceerde in Engeland. 
1689 Queen Mary Pink Gin, de 

allereerste pink gin van Nederland. 
Perfect serve met tonic, frambozen 

en aardbeien! 
www.gin1689.com 
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 We mogen weer! 
Uit eten gaan en een drankje doen 
  met vrienden op jullie favoriete terras.   
Steun de horeca en ga er 
een keertje extra op uit deze zomer. 
 Hoera, we mogen weer sporten!
  Het houdt je fi t en zorgt voor een    
 ontspannen geest. Dus meld
je aan bij een sportschool en ga voor
 jouw eigen killerbody. 
De reisbureaus staan weer klaar om jou te  
 voorzien van de beste reisadviezen   
 voor een fi jne vakantie. 

Loop een winkel binnen en maak een  
 praatje met de ondernemers. Want 
ook die hebben het normale contact met  
     hun klanten gemist. Wees loyaal,  
  shop lokaal!

DITJES/DATJES

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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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

Groenstraat 4, Prinsenbeek 

076-5423800  |  www.bijmirella.nl

Het lymfestelsel staat fl ink onder druk in onze maatschappij door 
bijvoorbeeld stress, ongezonde voeding en gebrek aan beweging, waardoor 
allerlei vervelende klachten kunnen ontstaan zoals hoofdpijn (migraine 
en clusterhoofdpijn), rusteloze benen, burn-out, 
vermoeidheid en andere gezondheidsklachten.

Deze klachten zijn heel goed te behandelen, door 
lymfedrainage met de Lymphomed. Het apparaat is in 
Duitsland ontwikkeld in samenwerking met artsen en 
wordt daar in klinieken en kuuroorden gebruikt. In ons 
land is de Lymphomed nog niet zo bekend. Lymfevaten 
kunnen handmatig gedraineerd worden. Maar met een 
handmatige drainage kan men niet aangeven waar 
eventuele blokkades zitten in het lymfestelsel en blijft 
het bij het bestrijden van de symptomen omdat men 
de oorzaak niet kan aanpakken.

Met de Lymphomed is dit wel mogelijk en 
behandelen wij in ca. 45 minuten het gehele 
onderlichaam. Dit elektrostimulatieapparaat geeft 
een lymfebehandeling door te pompen met een 
directe lymfemassage. Er wordt direct op de lymfe gewerkt 
waarbij blokkades worden weggenomen met duurzaam resultaat. 

 
Samen werken we op diverse wijzen 

aan jouw fi guur en gezondheid. 
Kies wat bij je past: 

 
BEWEGEN WARMTECABINE

 
AFSLANKEN POWERSLIM

 LYMFEMETING EN DRAINEREN

VET BEVRIEZEN (CRYOLIPOLYSE)

ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSADVISEUR

Natuurlijk kun je van bovenstaande 
diensten ook combi’s maken, 

vraag hier gerust naar. Je kunt bij 
ons altijd terecht voor een gratis 

adviesgesprek of proefl es.

Luister naar het 
fl uisteren van je lichaam
Ons lymfestelsel is namelijk zeer belangrijk voor onze gezondheid. 
De belangrijkste functie van het lymfestelsel is het vervoeren 
van vocht, afval- en gifstoffen. Daarnaast maakt het lichaam zelf 
ook pijn- en stresshormonen aan die via het lymfevocht worden 
afgescheiden. Het lymfestelsel vervoert al deze afvalstoffen naar 
de nieren. Hier wordt het zuivere van de afvalstoffen gescheiden, 
waarna de afvalstoffen via de urine worden afgevoerd.

Mirella Franken

Waar kan de Lymphomed voor worden ingezet? Onder ander:
• moeilijk afvallen
• hoofdpijn (migraine)
• (chronische) vermoeidheid• vocht vasthouden 

 (dikke enkels of vingers) • lusteloosheid
• rusteloze benen 

Maak nu een afspraak en bel 076-5423800  of 06-38768264.

Detox je lichaam met een lymfedrainage voor een betere lichamelijke balans en meld je aan voor een proefbehandeling voor € 39,95!
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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! 

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS

Om je vingers bij    af te likken...

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BILLY SUMMERS
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en 
een complexe held die nog één laatste 
kans op verlossing krijgt. Billy Summers is 
een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij 
stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een 
klus alleen aan als het doelwit echt een 
slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. 
Maar eerst is er nog één laatste opdracht. 
Als een van de beste sluipschutters ter 
wereld en een onderscheiden oorlogs-
veteraan uit Irak is hij een Houdini als het 
aankomt op verdwijnen nadat een klus is 
geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat 
dacht je van... alles? 
BILLY SUMMERS van Stephen King is 
vanaf 3 augustus verkrijgbaar.

Noorderzon Festival of Performing 
Arts & Society is de ietwat curieuze 
combinatie van een groots 
zomerfeest en een internationaal 
kunstenfestival. Lokaal programma 
staat zij-aan-zij met avontuurlijke, 
internationale podiumkunsten en 
maatschappelijke duiding. 
Cutting-edge theater en muziek, 
literatuur, moderne dans en intieme 
containervoorstellingen, 
nagesprekken en colleges. De stad 
als podium, het vrij toegankelijke en 
idyllische Noorderplantsoen als 
ontmoetingsplaats, dorp en podium 
ineen. De 31e editie van het festival 
staat gepland van donderdag 
12 augustus tot en met zondag 
22 augustus 2021 in het Noorder-
plantsoen en op vele locaties 
DownTown Groningen. Anders dan 
anders, iets kleiner, maar heel 
herkenbaar Noorderzon.
Meer info op www.noorderzon.nl

D AGJE UIT
NOORDERZON

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse 
leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas 
om daar hun ‘American dream’ waar te 
maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn 
gezin aan een beter leven zal helpen, maar 
de nieuwe omgeving brengt fl ink wat 
uitdagingen met zich mee. Financieel gaat 
het ze niet voor de wind en de hartafwijking 
van hun zoon David houdt de familie 
constant op hun hoede. Toch proberen ze 
samen een weg te vinden in het boerenleven. 
Maar als grootmoeder onverwachts bij ze 
intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef 
gesteld. MINARI is vanaf 5 augustus te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
MINARI

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GGFFEEDDCCBBAA
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Buiten is de nieuwe fi tness! 
Trainen doe je bij BOTS heerlijk in de openlucht. In het bootcamp & 
obstaclepark, maar ook in de omgeving van BOTS. “Ons eigen park is 
echt uniek! Een pracht van een locatie met tal van obstacles welke je 
terugvindt op mudruns en obstacleruns. De perfecte plek om hierop voor te 
bereiden, waar wij als club trouwens ook regelmatig aan deelnemen. Je leert 
touwklimmen of bijvoorbeeld te leren om letterlijk obstacles te overwinnen. 
Maar ook dankzij bootcamps samen sterker te worden, af te vallen of juist 
meer uithoudingsvermogen te krijgen. Dat zorgt elke keer weer voor een 
succesbeleving. En lukt iets je niet meteen? Geen probleem. We helpen je om 
je doel toch 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! 

Samen werken 
aan jouw doel!
Wil jij je persoonlijke doelstellingen behalen in een team-
verband? 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 uithoudings-vermogen wilt 
werken, iedereen is welkom om met ons mee te trainen”

Strijpenseweg 3, Prinsenbeek 
www.botsbootcamp.nl

COLUMN/BOTS

RESERVEER JOUW GRATIS PROEFLESOP ONZE WEBSITE

Iedereen wilt zich natuurlijk fi t en gezond voelen. Wij helpen je daarbij 
door je verantwoord te begeleiden, en dat altijd op jouw niveau!”  

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!
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

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

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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‘IK GA NIET 
MEER TERUG 
NAAR HOE IK 
HET DEED’
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Géén punt achter 
rode link!

De Vlaming stond de afgelopen jaren voor 
uitverkochte theaterzalen in België en 
Nederland en vulde met collega’s Roué 
Verveer, Guido Weijers en Jandino Asporaat 
meerdere malen de Ziggo Dome. Daarnaast 
etaleerde hij op televisie zijn humoristische 
opmerkingen in programma’s als De Slimste 
Mens Ter Wereld, Is er een dokter in de 
zaal? en Geubels en de Hollanders. Een bezig 
bijtje dus.

Maar de coronapandemie dwong hem om pas 
op de plaats te maken. Een welkome rust-
periode, zo bleek achteraf. Philippe heeft het 
voornemen om het straks wat rustiger aan te 
doen. “Ik ga niet meer terug naar hoe ik 
het  deed voor corona. Het was heel veel 
tegelijkertijd. Ik werd een beetje geleefd.”

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

De Vlaamse komiek Philippe Geubels wist met zijn droge humor de afgelopen jaren het 
Belgische én Nederlandse publiek voor zich te winnen. Het resultaat: een drukbezette 

theateragenda en vele televisieoptredens. Hoewel hij het allemaal erg leuk vindt, 
mag het in de toekomst wat minder. “Ik werd een beetje geleefd”, vertelt Philippe.

Nieuwe show
Toch heeft Philippe ook weer veel zin om op te 
treden. Voor de pandemie zou hij rondtrekken met 
try-outs voor een nieuwe show, maar dit plan ging 
natuurlijk niet door. “Ik zal blij zijn als ik weer kan 
optreden, als ik weer voor het publiek mag staan.”

Desondanks moeten fans waarschijnlijk tot volgend 
voorjaar wachten op zijn nieuwe voorstelling: “Ik ga 
niet te snel weer optreden. Ik heb geen zin om het 
onder corona-omstandigheden te doen. Dan wacht 
ik liever wat langer tot het weer helemaal normaal is”, 
legt hij uit. 

Een naam of onderwerp voor zijn nieuwe show is 
er nog niet, maar Philippe kan wel alvast één belofte 
maken: “Ik beloof hierbij aan iedereen: het zal met 
geen woord over corona gaan.”

THEATER.NL

Philippe Geubels: 
‘Ik ga het rustiger aan doen’
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Het thuiswerken zal niet meer weg te denken zijn. Dat betekent een 
aanpassing van de toekomstige werkplekken: een combinatie van fl ex, thuis 
en kantoor. Een professioneel advies over welke stoel of kruk, type bureau 
en inrichting kan dan prettig zijn om samen de juiste keuze te maken.

PIJN IS NIET FIJN

Daarnaast vertel ik je hoe jij jouw werkplek 
het beste inricht en gebruikt, conform de 
arbowetgeving. Zo voorkom je het 
ontstaan van vervelende klachten in 
armen, nek en schouders (oftewel KANS).
Want pijn is niet fi jn!

In mijn home showroom in Bergen op 
Zoom kun je op afspraak, wanneer het 

jou uitkomt, stoelen van diverse fabrikanten 
uitproberen om te voelen wat het beste bij je 
past. Er is ook ruimte om een werkplekinstructie 
te verzorgen over de instelling van je stoel, de 
hoogte van het beeldscherm, het gebruik van de 
muis, et cetera.

Inmiddels kan ik ook weer op 
locatie werkplekken bezoeken en 
een advies uitbrengen naar 
aanleiding van de RI&E. 

Kortom: zorg goed voor 
jezelf en je medewerkers, 
thuis en op kantoor!

ACTIE 10% 
VITALITEITS-

KORTING
Vraag naar de 
voorwaarden

Flex, thuis en op kantoor: elke werkplek vraagt én verdient gezonde aandacht. 

Voor werkplek advies, inrichting en optimalistatie.
Ondernemer: Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom NL  | +31 610202148   

info@gezondzittendwerken.nl  |  www.gezondzittendwerken.nl

PIJN IS NIET FIJN
Flex, thuis en op kantoor: elke werkplek vraagt én verdient gezonde aandacht. 
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Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk. Een begrip als het gaat 

om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
bezig met professionele behandelingen om 
mensen hun zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie   

Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling

Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift - Halslift
Contourverbetering

Oorcorrectie
Labiacorrectie

We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!

Plastisch chirurg Frans Straten

Wanneer een borstvergroting? 
Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de borsten 
vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) verdwenen. Ook 
wordt deze operatie vaak uitgevoerd bij vrouwen die niet of 
nauwelijks borstweefsel hebben. Heb je hier last van of voel 
je je er onzeker door? Dan kun je een borstvergroting of 
borstlift overwegen. Een borstvergroting is mogelijk vanaf 
een leeftijd van achttien jaar. 

Overweeg je een 
borstvergroting? 
Tijdens een persoonlijk consult met onze 
plastisch chirurg worden je wensen 
uitgebreid besproken en al je vragen 
beantwoord.

Klantervaring
“Ik ben heel erg tevreden met 
mijn borstvergroting, het is 
nog mooier geworden dan 
mijn verwachtingen! 
De service heb ik ook als 
heel goed ervaren”.
Minerva

Een borstvergroting behoort tot één van de meest 
uitgevoerde behandelingen bij Kliniek Heyendael. 
Frans Straten is met zijn ruim twintig jaar ervaring 
gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |  024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!
Op zoek naar meer zelfvertrouwen?

Betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie.
Voor meer info024 - 845 05 06

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |  024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw 
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende. 
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een 
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende 
mogelijkheden.

Neuscorrectie behandeling
Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische 
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen 
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de 
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht.

Overweeg je een neuscorrectie?
De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden 
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat 
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose 
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat 
je mee kunt beslissen in de planning.

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

verwachtingen”. Sadaf

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit 
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder 
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor 
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

Neem gerust contact op met een van onze consulentes voor 
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos consult via 
024 - 845 05 06 of door middel van ons contactformulier.

Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
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1. Magic Extension Mascara van M.A.C. Cosmetics, € 27,-  www.maccosmetics.nl
2. Stimulating Shower Gel van Weleda, € 7,99  www.weleda.nl
3. Scio Scio Hand Wash van tuttotondo, € 18,-  www.douglas.nl

4. Idôle Aura Eau de Parfum van Lancôme, vanaf € 61,-  www.lancome.nl
5. Labello Original Pride Kiss Edition, € 2,50  www.labello.nl

6. Handbag Paloma Shopper van Guess, € 149,-  www.guess.eu

Cr
ed

its
: I

ng
rid

 B
ur

ge
r f

or
 C

ol
or

St
or

ie
s.

nl
 

Summer fever

1

2

3

4

5

6

7. UV Sport Mist SPF50 van Garnier Ambre Solaire, € 18,99  www.garniernederland.nl
8. Face & Eyes Waterproof Palette van Pupa, € 27,95  www.pupa.nl

9. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl 
10. Remix Neroli van 4711, € 19,95  www.4711.com 

 11. Strawberry Blond Pigment van Mr. Smith, € 46,-  www.mrsmithhaircare.nl
12. Essie glitterlak, € 9,99  www.essie.nl

BEAUTY/NEWS

Summer fever Summer fever door de hoge zomerse 
temperaturen? Cool down en geniet van 
een zomerse augustusmaand!
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7
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Ik leer jou een eenvoudige methode om weer overzicht te krijgen in alle taken en deze 

te prioriteren. Je leert hoe je de taken die uitgevoerd moeten worden handig kunt 

plannen in je agenda, hoe je effi ciënter kunt werken en hoe je ervoor zorgt dat alle taken 

van de takenlijst ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je krijgt weer de regie over je 

tijdsbesteding en meer structuur in je leven!

Heb je veel moeite om gestructureerd de dag door te komen? 
Wil je heel veel, maar lukt het je niet om te starten of om een klus af te 
maken? Overal liggen taken lijstjes in huis en en lukt het je maar niet om 
deze taken te prioriteren, deze te plannen in je agenda en om ze ook 
daadwerkelijk uit te voeren? 

Hobokenstraat 359, Breda    |  06 - 46 2222 78   |   www.organizingopmaat.nl

OPRUIMEN VERHUIZEN PLANNENADMINISTRATIE

Saskia van Leenen Professional Organizer van Organizing op Maat, biedt uitkomst! 

Heb je behoefte aan 
ruimte en overzicht in 
je huis, administratie 

en agenda?

Schrijf je dan in via de 
website voor een gratis 
kennismakingsgesprek! 
Of bel 06 - 46 2222 78.

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. 



Op naar een killer-booty!
Ronde en grote billen zijn hotter dan hot. Op mijn social media krijg ik vaak reacties 
over mijn goede kont (thank you!). Mijn booty heb ik vooral van mijn moeder geërfd 

en daarmee mag ik mijzelf gelukkig prijzen. De juiste genen zijn 
dan ook grotendeels bepalend voor zo’n opvallend achterwerk. 

Maar ook als je dit cadeautje niet van je moeder hebt gehad, kun je 
veel doen om je booty te verbeteren. Bovendien moet ik ook keihard 

werken om alles in shape te houden. Shop een leuke sportlegging 
zoals de Billenbroek die je billen accentueert en maak plaats voor jouw 

killer-booty. Dit is wat je kunt doen voor mooie ronde billen:

#1 Train drie keer per week je billen en benen. Houd minimaal een 
maand exact dezelfde oefeningen aan, maar verhoog wel het gewicht. 

Na een maand verander je je trainingsschema.
#2 Neem extra proteïne. Om je achterwerk te laten groeien heb je 

voldoende proteïne nodig. Drink daarom na je training een 
proteïneshake om je spieren te voeden. 

#3 Train zwaar. Verhoog de intensiteit om ronde billen te trainen. 
Gebruik hiervoor gewichten of weerstandsbandjes. Maak de 

oefeningen steeds zwaarder en blijf jezelf uitdagen. 
#4 Focus op je doel. Elk stapje is er één en leg de lat niet te hoog.

Geniet van het proces.

MET DE KORTINGSCODE MKBMprotein KRIJG JE 10% KORTING OP 
DE PROTEÏNEPRODUCTEN IN DE MKBMSHOP.

BLOG/FAJAHLOURENS

Ga naar mykillerbodymotivation.com
voor leuke traininginspiratie!

De Billen-
broek!

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

De mooiste en 
meest unieke 

kristallen. Deze 
prachtige stukken 

van museale 
kwaliteit zijn stuk 
voor stuk Wereld 

Kristallen. 

Decoratief, maar 
vooral ook voor 
de heling van 
lichamelijke 

kwalen. Zeldzaam
en kwalitatief. 

Kom voor persoonlijk interieur-
en kristaladvies naar onze winkel.
Haal iets bijzonders in huis!
Jan van der Linden

Turkoois

Turkoois werkt vitaliserend 
bij uitputting. Het heeft een 
positieve werking op depressie 
en stemmingswisselingen

Amethist roos

Geeft toegang 
tot een hoger 
bewustzijn

Azuriet

Verzacht migraine en 
vermindert oorsuizingen

Helende krachten 
en ook gewoon mooi

1

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. 
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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.

 

Coiffure de Milano
Dames- en herenkapsalon

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’

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

Wij werken met producten van

Kinderen knippen € 13,00
Heren knippen € 15,00
Dames knippen € 19,50
Dames kleuren vanaf € 26,00
Permanenten incl. knippen vanaf € 44,95
Epileren met touw vanaf € 10,00

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+

Eigenaresse Anneke Damen

Afspraak? 
076-5144407
Maandag
geopend

AIRCO 
aanwezig

LOOKING/GOOD

De geur van de zomer

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

Parfum kan allergische reacties of zelfs pigment vlekken 
veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso 
geen geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag 
enkel deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de 
avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, 
omringen je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat 
het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer 
heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfums door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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Bij gloryfy gaan veiligheid en 
kwaliteit hand in hand. 

Geproduceerd in Oostenrijk

Onbreekbaar montuur en onbreekbare lenzen

Lichtgewicht materiaal

Hoogste optische kwaliteit

Duurzaam geproduceerd

Op sterkte leverbaar (ook multifocaal)

100% UVA/UVB bescherming

Ook onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen

HET BESTE ZICHT OP DE   RACEFIETS, 
  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com

10-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   110-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   1 16-06-21   14:3816-06-21   14:38
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HET BESTE ZICHT OP DE   RACEFIETS, 
  MOUNTAINBIKE OF   E-BIKE? 

      DAT KAN OOK NOG VEILIG; MET EEN ONBREEK BARE GLORYFY BRIL.

Kom snel naar onderstaande dealer en overtuig je zelf. 

Mathenessestraat 63A, Breda
076-5870283
www.bielars.com

10-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   110-21-005_Gloryfy_Adv_BielarsOptiek324x162_v2.indd   1 16-06-21   14:3816-06-21   14:38
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ORTHICA VEGAN PROTEÏNEMIX 
Eiwitten gebruik je ter ondersteuning van 

de spierkracht. Eiwitten ondersteunen 
spiergroei, spiermassa en spierherstel (ook 
bij sport). Vegan Proteïnemix Vanille is een 

optimale aanvulling van eiwitten op de 
voeding. 

LIPBLAASJES GEL
Een verzachtende en 
verzorgende gel. Het 
brandt niet en geeft 

direct een verzachtende 
werking en snelle 

vermindering. 

EVERON 
LIPPENBALSEM 
100% natuurlijk met 

beschermingsfactor 4. 
Beschermt de lippen 
tegen uitdroging en 
voorkomt schrale en 

branderige lippen. 
Werkt heilzaam bij ruwe 

lippen en bevordert 
het herstel van kleine 

beschadigingen. 

ECHINACIN STICK
Herstelt en verzorgt de ruwe, 
droge en gesprongen lippen 
intensief. Door de combinatie 
van Echinacea purpurea extract 
en bijenwas is de Echinacin 
lippenstick een weldaad 
voor pijnlijke lippen. Door de 
zonbeschermingsfactor 20 
worden de lippen het hele jaar 
door tegen de zon beschermd.

LAVERA SELF TANNING LOTION 
Voor een natuurlijke, hydraterende en 
langdurige teint door lavera’s unieke 

formule met biologische zonnebloemolie en 
biologische macadamia-olie. Het product 

bevat een zorgvuldig uitgebalanceerde, 
natuurlijke samenstelling van sachariden. 

Voor een licht gebruinde huid.Let op! 
Zelfbruiners beschermen niet tegen de zon. 

CALENDEEL
Verzorgt, verzacht en verfrist 

een rode en gevoelige huid. Het 
ondersteunt het herstellend 

vermogen van de huid.

DE ZOMER 
HEERLIJK ONTSPANNEN?

Wij g e g vo 
 ma l o tuj ij!

ANTI-MUGGEN ARMBAND
ParaKito Armband Design met 
essentiële oliën en gepatenteerde 
verstuivingstechnologie verhult 
de CO2-uitstoot van ons lichaam 
waardoor muggen op afstand 
blijven. Daarnaast is het 
armbandje licht, waterdicht, 
dermatologisch getest, deet- en 
parabenenvrij. 

ECHINACIN STICK
Herstelt en verzorgt de ruwe, 
droge en gesprongen lippen 
intensief. Door de combinatie 
van Echinacea purpurea extract 
en bijenwas is de Echinacin 
lippenstick een weldaad 
voor pijnlijke lippen. Door de 
zonbeschermingsfactor 20 
worden de lippen het hele jaar 
door tegen de zon beschermd.

ZOMER- OF 
WESPENMIX

Traditioneel wordt in het 
wespenseizoen vaak een 
citroen met kruidnagels 
erin geprikt buiten op 
tafel gezet. De mixolie 
is geïnspireerd op deze 
typische geur van de 

zoete, frisse citroen en 
de kruidige kruidnagel. 
Citroen en kruidnagel 
zijn in deze speciale 
mix gecombineerd 
met lemongrass, 

rozemarijn, pepermunt & 
rozengeranium.

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

Nu met gratis 
Aromastone Wood!

IS EEN GESPECIALISEERDE DROGISTERIJ 
IN HOMEOPATHISCHE- EN 

KRUIDENGENEESMIDDELEN, VITAMINES 
EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN.

DE ZOMER 
HEERLIJK ONTSPANNEN?
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Onze producten 
zijn staalhard de beste.

En dat ziet u aan 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.

Onze producten 
zijn staalhard de beste.

En dat ziet u aan het  
eindresultaat!

In onze showroom 
ziet u het bewijs.
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BRUIST/LIFESTYLE

Ben je op zoek naar een nieuwe bbq of misschien zelfs een complete buitenkeuken?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Wij zijn groot fan van
de barbecue

Het is weer zomer! Zodra de temperaturen stijgen en de zon schijnt, stijgen uit vrijwel elke 
tuin de heerlijkste barbecueluchtjes op. Hoog tijd dus om zelf ook de barbecue weer uit 
de schuur te halen en lekker te gaan grillen. Met onderstaande tips en tricks zal jouw 

barbecueavontuur een nog groter succes worden dan voorgaande jaren.

los, maar heb even geduld. Je zult zien dat het 
vanzelf loslaat.

Natuurlijk kun je veel meer op een barbecue 
bereiden dan alleen vlees. Vis is een lekker en 
gezond alternatief. Bovendien is vis zeer geschikt 
voor de barbecue omdat het vrij snel klaar is. 
Ook voor vis geven we je wat tips:
• Hele vissen kun je het best in een speciale visklem 

bereiden om te voorkomen dat ze uit elkaar vallen.
• Bestrijk ook de vis, net als vlees, regelmatig met 

olie om vastplakken te voorkomen.
• Tere stukken vis kun je het best in aluminiumfolie 

- eventueel met wat kruiden en groenten - op de 
barbecue leggen voor het beste resultaat.

Eigenlijk kun je het met barbecueën zo gek of simpel 
maken als je zelf maar wilt. Of je nu aan de slag gaat 
met een lekker stuk vlees, een heerlijk visje of alleen 
wat groente grilt, het zal je zeker smaken!

Een goede voorbereiding is ook in het geval van 
barbecueën het halve werk. Steek de barbecue dus 
ruimschoots op tijd aan, zodat deze perfect op 
temperatuur is als je wilt gaan kokkerellen. Maar hoe 
weet je precies wanneer je bbq deze temperatuur 
heeft bereikt? Dat zie je aan de houtskool of de 
briketten die je gebruikt. Zodra de vlammen zijn 
gedoofd en de houtskool of briketten bijna grijs 
kleuren, is de barbecue op perfecte griltemperatuur. 
Voeg op tijd nieuwe kolen toe om te voorkomen dat 
je de barbecue opnieuw aan moet steken.

En dan is de barbecue op temperatuur en kan het 
vlees erop. Waar moet je dan op letten?
• Bestrijk het vlees regelmatig met olie, daardoor 

blijft het lekker sappig.
• Prik nooit met een vork in het vlees, maar gebruik 

liever een vleestang. Zo blijven de vleessappen 
langer in het vlees en blijft het vlees dus sappiger.

• Plakt het vlees aan het rooster, trek het dan niet  

VIS IS EEN 
LEKKER EN 
GEZOND 
ALTERNATIEF
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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.

Vanaf 1 augustus zijn 

wij gesloten i.v.m. vakantie.

Dinsdag 17 augustus zijn we er weer!

Wethouder van Haperenstraat 36E 
4813 AM BREDA 
joyceferket@praktijkmoos.nl

Bezoek de website: www.praktijkmoos.nl 
of maak direct een afspraak: 06-14 12 62 34 

Een scheiding gaat vaak gepaard met strijd. 
Dat wil je echter niet. En is ook niet nodig. 
Als je maar kiest voor de juiste begeleiding! 

Regel jul l ie scheiding ook zonder strijd en 
blijf de beste ouders voor jul l ie kinderen!

Schei d en zond er stri j d en?
    

 
 
 

Scheiding van A tot Z 
geregeld door twee 
mediators met beiden 
hun eigen expertise op 
ouderschap na scheiding 
en financiën 

Direct starten 

MfN-gecertificeerde 
familiemediators 

Persoonlijke aanpak op 
maat en met het oog 
op de kinderen 
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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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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

Ram 21-03/20-04
Aangezien Ram proactief is, zullen 
velen van hen nu al nadenken over 
wat de herfst zal brengen. 

Stier 21-04/20-05
Wees niet bang om te tonen wie je 
echt bent, de mensen om je heen 
zullen het op prijs stellen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zult vasthoudend zijn en je doelen 
op elke mogelijke wijze willen 
bereiken.

Kreeft 21-06/22-07
Als je overweegt om een nieuw huis 
te kopen, dan is dit het moment.

Leeuw 23-07/22-08
Volg je instinct wanneer je een 
moeilijke beslissing moet nemen 
en het geluk zal aan jouw zijde staan.
 
Maagd 23-08/22-09
Oude fouten komen terug aan de 
oppervlakte en je zult gerechtigheid 
willen.

Weegschaal 23-09/22-10
Weegschalen zullen terughoudend en 
twijfelend zijn in augustus.

Schorpioen 23-10/22-11
Impulsief gedrag heeft zijn voordelen, 
maar laat jouw vermogen om ook de 
nadelen te zien niet vertroebelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Je kunt niet stoppen met denken aan 
vrijheid en reizen. Maar je zult zeker 
genieten van dagtrips in eigen land.

Steenbok 22-12/20-01
Wat waren je talenten als kind? 
Augustus zal je aanmoedigen om 
terug te keren naar deze activiteiten. 

Waterman 21-01/19-02
Augustus geeft je de nodige 
gemoedsrust. 

Vissen 20-02/20-03
Augustus zal de maand van de liefde 
zijn voor Vissen en ze zullen sterk de 
invloed van Venus voelen.

HOROSCOOP

Volop genieten in augustus  

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

De hele dag genieten!
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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.

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

Jarenlang maakten de wisseldiensten die ze op 
Schiphol draait een relatie praktisch onmogelijk. 
Maar wat Saira Khadje betreft mag daar nu 
weleens verandering in komen. “Binnenkort krijg 
ik wat meer vrije tijd. Tijd die ik heel 
graag met mijn vrienden door wil 
brengen, maar óók met een nieuwe 
partner!”

“Ik kom op Schiphol de hele wereld 
tegen”, lacht Saira. “Maar helaas niet 
de juiste man…” En met die ‘juiste 
man’ heeft ze het over iemand die charmant en 
integer is, spontaan en gezellig, goed gekleed en 
betrouwbaar. “Ik zoek iemand die behalve mijn 
partner ook echt mijn beste maatje is… Met wie 
ik kan lachen en praten, strandwandelingen kan 
maken, een wijntje kan drinken en kan genieten 
van het leven. Op wie ik trots kan zijn en met 
wie ik samen mooie momenten kan beleven.”

Saira zoekt

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Dat die partner er nog niet is, moet haast 
wel aan die wisseldiensten liggen, want 
pratend met Saira ontdek je meteen dat zij 
ontzettend veel te bieden heeft. Super 

spontaan, goedlachs, gezellig en 
een gemakkelijke prater. En 
zoals op de foto te zien, is ze nog 
een prachtvrouw ook. “Ik krijg 
vaak te horen dat ik er veel 
jonger uitzie dan ik daadwerkelijk 
ben en zo voel ik me eigenlijk 
ook. Qua leeftijd moet een 

nieuwe partner daar dus wel enigszins op 
aansluiten. En als hij dan ook nog eens in 
de  buurt van Hilversum woont – waar ik 
binnenkort naar toe hoop te verhuizen – dan 
is dat nog een extra pluspunt. Nu is het mijn 
tijd om te gaan genieten en te gaan leven en 
dat doe ik het liefst met een leuke man 
naast mij!”

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 augustus hebben we speciale aandacht voor: Saira Khadje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

LEEFTIJD 
54 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
163 CM
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 Nieuw zijn de Bites van SUE. Zoet zonder suiker, lactosevrij, 
glutenvrij en vegan. Al onze warme dranken schenken wij ook met 
soja- en kokosmelk.

De sfeervolle en luxe aankleding van 
Lin’s Lounge & Chocolat Bar nodigt uit om 
even heerlijk bij te komen van een dagje 
winkelen of om lekker bij te kletsen met 
vrienden.

Iedereen is welkom om in alle rust te komen 
genieten van al het lekkers dat wij te bieden hebben, ook voor een 
gezellig praatje komen onze klanten graag 
bij ons terug.

Heeft u al eens een proeverij geprobeerd? 
Keuze uit de Dip in Heaven, een twee 
rondes Lin’s proeverij, een piccolo of 
grande ijsproeverij, een wafelproeverij of 
een heerlijke chocoladeproeverij! Allemaal even lekker en 
erg gezellig om te doen. Check onze website linsbreda.nl 
voor meer info over de mogelijkheden.

Op zoek naar een leuk cadeautje? Wij helpen u graag om een 
keuze te maken uit ons ruime aanbod van 
servies, servetten en kaarsen van PPD Products, 
Ambiente en Me & Mats. Genoten van onze 
smaakvolle thee in de Lounge? De kleurrijke 
Or Tea? producten verkopen wij ook in 
achttien heerlijke smaken.

Leonidas chocolade, wie 
kent het niet? Terug in Breda en inmiddels al door 
velen van u weer ontdekt. Wij genieten ervan om 
voor u een zo mooi mogelijk doosje bonbons te 
maken of u kiest zelf uit onze ruim gevulde balie. 

Een 
echte zaak voor 

lekkernijen
Bij ons geniet u van luxe Bacchi’s koffi e, 
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! 

Halstraat 17, Breda  |  076-8200912  |  www.linsbreda.nl
Geven is genieten en van klein tot groot cadeau of relatiegeschenk, 
wij denken met u mee! Tot ziens bij Lin’s!

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
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Inge weet raad

 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

Een afgebroken tand, een scheur of een breuk in uw kunstgebit; 
het kan de beste overkomen. Gelukkig heeft Tandprothetische 
praktijk I.A. van der Gaag de kennis en ervaring in huis om 
reparaties aan uw kunstgebit snel en vakkundig te verrichten. 

Inge weet raad
Stel reparaties aan uw 
kunstgebit niet uit en 
maak vandaag nog 
een afspraak om langs 
te komen in mijn 
praktijk aan de Alard 
Duhamelstraat in 
Breda. Ik begrijp dat 
het voor u niet prettig 

is om zonder tanden rond te moeten 
lopen, daarom streef ik er altijd naar 
om reparaties zo snel mogelijk uit te 
voeren. Vaak kan de reparatie nog 
dezelfde dag worden uitgevoerd en zit 
u ’s middags alweer met een stralend 
gebit aan de koffi e. 

Mocht er onverhoopt iets met uw 
kunstgebit gebeuren, neemt u dan 
telefonisch contact met mij op 
voor een afspraak. Ga vooral niet 
zelf proberen om uw kunstgebit te 
maken. Uit de praktijk blijkt dat dan 
de problemen uiteindelijk alleen maar 
groter worden. Laat de reparatie over 
aan een echte vakspecialist! 

En de kosten? Een deel van de 
kosten wordt in de meeste gevallen 
vergoed door de zorgverzekeraar. De 
vergoeding kan oplopen tot wel 75%!

Bent u benieuwd naar wat 
Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag voor u kan 
betekenen? Maak dan snel een 
afspraak. U kunt voor de deur 
parkeren. 

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

Mensen kunnen bij 
mij ook terecht voor 

controles en reparaties.
 

Wij zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar. 

Snelle service bij 
reparatie. U krijgt een 

advies op maat met een 
kosten en vergoedingen 

begroting.

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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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!

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl

Bij Typecursus Breda 
leer je blind typen met 

10 vingers!

Het online oefenen 
wordt afgewisseld met 

fysieke lessen.

INTERESSE? 

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website.

Typelessen & dyslexie

Als je dyslexie hebt, is het extra handig om te kunnen 
typen. Je hoeft niet meer te schrijven en je kan altijd de 
spellingscontrole gebruiken! Als je dyslexie hebt, hoeft 
dat nog niet te betekenen dat leren typen moeilijk voor 
je is. Je typt letter voor letter, en in het programma type 
je over woorden heen. Je hoeft dus niet goed te kunnen 
spellen. Wij stellen een apart lettertype in voor kinderen 
met dyslexie.

Voor iedereen die het moeilijk vindt om te leren typen 
is er een apart programma, GigaKids Xtra. De teksten 
zijn hier korter, de letters groter, de woorden wat 
eenvoudiger en het is wat gemakkelijker om naar de 
volgende oefening te gaan. Ook kan je de letters een 
kleur geven die bij de vinger past waarmee je hem aan 
moet slaan. Bij Typecursus Breda, gaan ze graag de 
uitdaging aan om kinderen met dyslexie te leren blind 
typen met tien vingers.

HET XTRA PROGRAMMA BESTAAT 
UIT 16 LESSEN VAN 45 TOT 60 MINUTEN.

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING Clasin Dehing

TYPELESSEN VOOR 
KINDEREN

TYPELESSEN & 
DYSLEXIE

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

Typecursus Breda
T y p e c u r s u s s e n  A n n o  N u

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl

Bij Typecursus Breda leert 
Clasin Dehing jou met 

tien vingers blind typen.
De persoonlijke, fysieke 

lessen worden afgewisseld 
met online oefenen en wij 

werken met kleine groepjes,
zodat we iedereen 

voldoende aandacht 
kunnen geven.

 Iedereen kan het leren! 
Schrijf je in en ervaar 

het zelf.

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

pizza?
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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 TREASURETOYS

HET EERSTE SPEELGOEDABONNEMENT VAN NEDERLAND

TreasureToys vindt het belangrijk dat ieder kind de kans 
krijgt om zoveel mogelijk speelgoed te ontdekken. Helaas 
is speelgoed duur en zijn kinderen vaak al snel weer 
uitgekeken op hun nieuwe speelgoed. Hierdoor belandt 

het helaas vaak op zolder of op marktplaats. Herkenbaar?

Speelgoed verveelt soms.
Met TreasureToys is dat verleden tijd!

Wij bezorgen een schatkist vol met speelgoed van de 
beste merken, afgestemd op de leeftijd en wensen van 
uw kind. Iedere drie maanden ruilen wij de schatkist om 
met een nieuwe kist bomvol vers speelgoed. Zo slaat de 
verveling nooit meer toe!

@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!

SCAN ME

65



Last van huidproblemen? 
Salon La Beauté helpt je graag om je huid te verbeteren 

Heeft u bijvoorbeeld last van een acnehuid, een droge 
huid, of juist lijnen en rimpels? Voorafgaand aan elke 
gezichtsbehandeling wordt er persoonlijk met u doorgenomen 
wat uw wensen zijn. In combinatie met een korte huidanalyse  
worden de producten aangepast aan uw huid. Neem voor 
meer informatie contact met mij op of kijk op mijn website! 

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN

HUIDVERBETERINGEN

PEDICURE/MANICURE

MAKE-UP

ONTHARING

MASSAGE

2102

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

Mijn naam is José 
Appels, geboren en 

getogen in Tilburg, erkend 
NalatenschapsAfwikkelaar 

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de fi nanciële 

dienstverlening. 

Als de Nalatenschaps-
Afwikkelaar bied ik u mijn 

diensten aan om uw wensen 
omtrent uw nalatenschap in 

kaart te brengen.

Het werken met mensen is voor 
mij het mooiste wat er is!

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
mediator@joseappels.nl

www.joseappels.nl

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Een erfenis... 
Wel of niet aanvaarden?
U krijgt te horen dat u erfgenaam bent van een persoon die u al jaren niet meer 
heeft gezien of gesproken. U weet dus niet wat diens leefomstandigheden waren 
op het moment van overlijden. Aanvaardt u de erfenis of wilt u er niets mee te 
maken hebben. Wat is wijsheid? 

Het is een situatie die vaker voorkomt dan u denkt. Doordat er al jaren geen 
contact is geweest, is het lastig in te schatten of de erfenis positief is. En áls
u de erfenis aanvaardt, bent u met uw eigen vermogen verantwoordelijk voor
de schulden uit de erfenis, mochten deze boven de baten uitstijgen.

Er zijn diverse manieren voor het aanvaarden van een erfenis: zuivere 
aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en het verwerpen van een erfenis.
Voor iedere soort aanvaarding geldt een bepaalde procedure. Ik kan u adviseren 
welke mogelijkheid het beste bij uw situatie past en deze vervolgens ook voor u 
uitvoeren.

Bel gerust voor meer informatie. Ik ben u graag van dienst!

WELKE MANIER VAN 
AANVAARDEN PAST BIJ U?
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Droomplek

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

met fenomenaal uitzicht!
Ben jij op zoek naar de mooiste accommodatie van de Costa del Sol 
waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt komen? Die plek hebben 
wij en willen we graag met jullie delen. Ga naar onze website of scan de 
QR code, boek onze locatie en jouw ultieme vakantie kan beginnen.

Vlak bij Mijas Pueblo, een pittoresk 
berg dorp, vind je Mijas-Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen, 
een studio en een villa. Overal waar je 
staat is het uitzicht op de Middellandse 
Zee, Fuengirola en Mijas costa even mooi. 
En of je nu in het zwembad of relaxt op 

Droomplek

je zonnenbed ligt of in onze bar zit, altijd ben je in 
contact met het adem benemende uitzicht. En dan 
realiseer je je... er is geen betere plek dan hier.

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, inclusief het 
woonhuis, is ook in zijn geheel af te huren (max. 
26 slaapplaatsen).

BOEK NU 

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

Los Espartales 3, 29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje  |  +34 633 355 076  |  WWW.MIJAS-RESIDENCE.COM
6968



Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je 
past? Kies dan voor maatwerk naar jouw wensen 
met RvS Interieurbouw in Etten-Leur. Wij verzorgen 
het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij 
hoge kwaliteit en betrokken service hoog in het 
vaandel staan. 

Wat is begonnen als een kleine garage van 60 m², is 
in slechts 3 jaar tijd uitgegroeid tot een werkplaats van 
maar liefst 1600 m². En nog steeds staat wij altijd open 
voor nieuwe ideeën, nieuwe materialen en nieuwe 
ontwikkelingen. Uiteraard is meedenken met en het 
ontzorgen van de klant (particulier of zakelijk) nog altijd 
onze prioriteit! 

Onze uitstekende service en het complete maatwerk voor 
ieder interieur dat wij leveren maakt ons dé partij voor 
interieurbouw in de regio Etten-Leur. 

Het interieurHet interieur  
dat écht bij je pastdat écht bij je past

Als erkend 5-sterrenspecialist  
worden wij beoordeeld met een  9,4!

Gouden rijder 10, Etten-Leur    0620 910 914  info@rvs-interieurbouw.nl       www.rvs-interieurbouw.nl

BENT U GEÏNTERESSEERD? Neem dan gerust eens contact op!

Copyright: Fotografi e Pieter Clicteur, The Art of Living magazine. Woning gemeenten Antwerpen.

Gouden rijder 10, Etten-Leur    0620 910 914  info@rvs-interieurbouw.nl       www.rvs-interieurbouw.nl



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

Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
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• 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!
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Groot Ypelaardreef 169 - Breda
(Tegenover Winkelcentrum De Burcht)

T. 076-5649706

www.hoorserviceschram.nl

Laat nu 
uw gehoor 

GRATIS TESTEN!
076-5649706

NIET HOREN IS 
OPVALLENDER DAN 
EEN HOORTOESTEL

Laat uw gehoor vrijblijvend 

en gratis testen! 

Graag vragen we u van

 tevoren een afspraak te maken.

Op deze manier hebben 

we altijd genoeg tijd om u

goed te adviseren.

Gehoorverlies?
Laat nu 

uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

Een hoortoestel is een 
hulpmiddel dat u dagelijks 

en veel gebruikt. 
Het moet helpen in situaties 

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

hoortoestel is dan ook van 
wezenlijk belang.

Achter-het-oor hoortoestel 
(AHO)

Luidspreker-in-het-oor 
hoortoestel (LIHO)

Completely-in-canal 
hoortoestel (CIC)

In-het-oor hoortoestel 
(IHO)

Wij helpen u graag 
 met de juiste keuze!

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

Gehoorverlies?
Herkent u 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 uit, 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´

73



Yutakana: voor de echte sushilovers!
Fu Chen is sinds 2015 eigenaar 
van Yutakana in Waalwijk. Dat 
was toen nog een wokrestaurant, 
maar in 2017 ging het roer om 
en werd de formule aangepast. 
Sindsdien is Yukatana een All You 
Can Eat sushi & grill restaurant. 
Vanaf dag één zijn de reacties 
lovend. “We krijgen veel goede 
feedback en mooie recensies. 
We doen er dan ook alles aan 
om het onze gasten naar de zin 
te maken door het leveren van 
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

‘WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT’

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel honderdvijftig verschillende gerechten op 
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

Culinaire ervaring
“Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met 
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

Genieten
Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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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
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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, gelegen aan 

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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WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

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
*Kortingscode geldig van 1/08/2021 t/m 31/08/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-

WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

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
*Kortingscode geldig van 1/08/2021 t/m 31/08/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.
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LAGE
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BIJ  BESTEDING VAN €50,-



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.

8382



BRUIST/RECEPT

Het is weer tijd voor de barbecue en wat is er lekkerder dan een groot stuk vlees? 
Een mooi stuk ribeye bereiden is veel makkelijker dan veel mensen denken. 

Je kunt het serveren met bijvoorbeeld gepofte aardappels en asperges en voor 
wat extra smaak kun je ook deze zelfgemaakte kruidenboter proberen.

Heerlijk malse steak 
van de barbecue

BEREIDING RIBEYE
Laat het vlees op kamertemperatuur komen door het een uurtje op het 
aanrecht te laten staan. Verhit de barbecue tot een temperatuur van 250 °C.

Smeer een beetje olijfolie op het vlees en leg het met de geoliede kant, 
diagonaal op de grill. Als het vlees aan de zijkant begint uit te drogen en 
loslaat van de grill kun je het een kwartslag draaien (dus niet omdraaien). 
Wanneer de steak dof wordt aan de bovenkant draai je hem om. Laat de 
steak in totaal 3 tot 5 minuten grillen en minimaal 5 tot 10 minuten rusten. 
Houd daarbij een kerntemperatuur van 47 °C in de gaten.

BEREIDING KRUIDENBOTER
Klop de boter los met een mixer. Draai in een keukenblender de geplukte 
peterselie, tijm, basilicum en knofl ook fi jn. Voeg hier de boter aan toe. Roer 
alles door elkaar en breng het op smaak met de citroenschil, peper en zout. 
Pak een stuk aluminiumfolie en leg daarop een stuk plasticfolie. Schep de 
kruidenboter in het midden op de folie en vouw er een rol van. Leg deze in 
de koeling om op te stijven. Snijd plakjes van de rol en laat die smelten op 
je gegrilde steak. Smakelijk eten!

INGREDIËNTEN
4 stuks ribeye steaks

olijfolie

250 gram roomboter
5 takjes peterselie

tijm
5 takjes verse basilicum

1 teen knofl ook
geraspte citroenschil 

peper en zout

4 PERSONEN - 20 MINUTEN
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PUZZELPAGINA

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

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 strand.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-8-1.

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

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

 1  7  4  5  6  3  3  8
4  1  5  3  7   7  4  6 
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Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

protectie
huid
zon
bruin 

zonnebrand 
kleur 
hawaii 
creme

Maak kans op een

Zon zonder zorgen 
en laat je huid mooi 
bruinen! Ontdek de 
zonnebrandcrèmes en 
oliën van Hawaiian 
Tropic voor echte 
liefhebbers van 
zonnebaden.
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k y g v h a b q o h

Hawaiian Tropic 
Satin Protection SPF 50 & 

Silk Hydration

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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