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Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige 
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala 

Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de 
omliggende bossen.

Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer 
met een kachel die in de winter voor een 

aangename warmte in het hele huis zorgt. Van 
hieruit komen we in de grote eetkamer met een 

eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is 
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze 

verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote 
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras 
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning 
en hier kunt u ook romantische avonden onder de 
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree 
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie 

slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft 
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras 

met uitzicht op het zwembadterras en de 
omringende bossen. De andere twee slaapkamers 

delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast 
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het 
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en 
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer 

moderne stijl en dankzij de ruime en open 
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel 

natuurlijk licht. 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI782
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 197 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 15.000 m²
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.395.000,-

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
met prachtig uitzicht  



Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD? CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
STALEN SCHARNIERDEUREN • STALEN TAATSDEUREN • STALEN SCHUIFDEUREN

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

Bespaar je energiekosten en sluit je trap af met onze 
handgemaakte stalen deuren en balustrades. 

Alles geheel op maat gemaakt zodat u 
geen last meer heeft van tocht en 

warme lucht wat zich naar 
boven verplaatst.

Ons bedrijf is ontstaan 
vanuit een passie voor staal 

en de vele mogelijkheden hierin.

Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

Alles geheel op maat en daarmee uniek.

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT

STALEN TRAPPEN

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
STALEN SCHARNIERDEUREN • STALEN TAATSDEUREN • STALEN SCHUIFDEUREN

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

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

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

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over  
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden wordt 
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. 
 

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

VOOR DE JUISTE TOON
KOM LANGS WE HELPEN JE GRAAG AAN EEN GOED GEHOOR
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Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek 
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou 
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het 
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets 
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval 
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het 
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn 
verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer 
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden 
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat 
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te 
graag met jou.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.

Inhoud
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LEER EEN NIEUWE 
TAAL OF EEN 
ANDERE NIEUWE 
VAARDIGHEID
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GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.
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Knus en fi jn
november

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS* 
voor trendy vrouwen

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

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.
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Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

EEN CADEAU VOOR PAKJESAVOND 
OF ONDER DE BOOM?

Duurzame producten voor 
ieder huishouden en budget.

Lees meer over de nieuwste en bekende
producten op de website.

www.emielias-tupperware.nl

SHOPPING/NEWS

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

Knus en fi jn
november

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZZYYXXWWVV
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GGFFEEDDCCBBAA
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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

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

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • GRATIS PAR
KE

RE
N 

VO
OR

 DE DEUR •

GRATISPARKEREN VOOR DE DEUR

Wij kijken verder
14



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

ZZYYXXWWVV
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GGFFEEDDCCBBAA

Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

Om je vingers bij    af te likken...

AANBIEDING* tam konijnboutjes1 kg voor slechts € 11,95
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

*Aanbieding is geldig t/m 30 november 2022
1716
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VAN DER VALK

HOTEL BREDA

Kom de feestdagen 
vieren

Princenhagelaan 5, Breda
receptie@vandervalkbreda.com
www.vandervalkbreda.com

    +31 76 522 60 55
24u bereikbaar
lokaal tarief

KERSTBUFFET

Voor veel families is Kerst de leukste tijd 
van het jaar. De hele familie komt samen en 
de dag draait om gezelligheid, lekker eten 
en tijd doorbrengen met elkaar. Woont uw 
familie verspreid over het land en wilt u 
genieten met de hele familie van een culinair 
kerstbu� et? Of wilt u zelf niet uren in de 
keuken staan?

Bij ons kunt u komen genieten van een 
feestelijke kerstbrunch en/of kerstdiner 
bu� et in ons sfeervolle restaurant tijdens 
de kerstdagen. Bij deze bu� etten wordt 
alles voor u verzorgd. Laat u tijdens de Kerst 
volledig in de watten leggen. U kunt met een 
gerust hart de feestdagen in en genieten van 
alle gezelligheid.

Er is meer dan genoeg keuze uit diverse 
bu� etten. Van heerlijke koude voorgerechten 
en salades tot warme gerechten met heerlijke 
vlees, vis en vegetarische lekkernijen.  

SINTERKLAASBRUNCH
Onze sinterklaasbrunch is een feest voor de 
hele familie! Geniet van een heerlijke brunch 
en natuurlijk ook een bezoekje van de sint en 
zijn pieten. Viert u het dit jaar weer met ons 
mee? Wie zingt het hardst mee en wie weet 
de meeste pepernoten op te vangen?

Tijdens de sinterklaasbrunch serveren we 
heerlijke vers gebakken broodjes, diverse 
warme en koude vlees- en visgerechten, zoete 
lekkernijen, salades en fruit. Ko� ie, thee, melk 
en vruchtensappen zijn inbegrepen bij de 
sinterklaasbrunch van ons hotel.

Vooral voor de kleintjes is de 
Sinterklaasbrunch altijd een spannende en 
leuke gebeurtenis. We laten onze jongste 
gasten niet met lege handen naar huis gaan, 
we maken er een feestje van!

Kom de feestdagen 
vieren

SCAN DE QR-CODE 
EN KIJK ONLINE VOOR 
MEER INFORMATIE

SCAN DE QR-CODE 
EN KIJK ONLINE VOOR 
MEER INFORMATIE

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Als een echte ontdekkingsreiziger 
verken je in ZooParc Overloon 
normaal gesproken de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Maar jouw ontdekkingsreis 
wordt de komende tijd nog 
avontuurlijker! Tijdens de Dino 
weken van 30 september t/m 13 
november zet je een stap terug in 
de tijd en ga je op ontdekkingsreis 
in het tijdperk van de dino’s. Langs 
de wandelroute ontdek je twintig 
verschillende dino’s, waaronder een 
Tyrannosaurus Rex en een 
Spinosaurus van maar liefst zeven 
meter lang. Opgepast, sommige 
dino’s zijn levensecht en kunnen 
zelfs bewegen en geluid maken! 
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

D AGJE UIT
DINOWEKEN 
ZOOPARC OVERLOON

FILMPJE KIJKEN 

STROMBOLI

Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

De recent gescheiden Sara (van ongeveer 
45) is voor het eerst in haar leven alleen op 
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen 
met de kinderen naar Frankrijk is 
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven 
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het 
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De 
andere deelnemers blijken stuk voor stuk 
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn, 
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalf-
duizend euro neer te leggen voor een 
weekje vol zelfl iefde. Allemaal benadrukken 
ze dat ze deze therapieweek niet al te 
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3 
november te zien in de bioscoop.
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Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

Benieuwd naar 

onze producten? 

Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN

�����
����������������

Bent u op zoek naar een partij die uw woning of bedrijfspand kan voorzien van zowel 
een nieuwe vloer en zonwering als gordijnen? Voor al deze zaken kunt u terecht bij 
Verpo Totaalsto� ering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalsto� ering.

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



Zoek je de juiste begeleiding 
       bij jullie scheiding?

Wethouder van Haperenstraat 36e, Breda   |   joyceferket@praktijkmoos.nl  |  06-14 12 62 34 

Zoek je de juiste begeleiding 
       bij jullie scheiding?

 Wij nemen jullie bij de hand bij alles wat er geregeld moet 
worden. Gedacht vanuit mogelijkheden en afgestemd op 
de persoonlijke wensen en behoeften van jullie en jullie 
kinderen.

 Wij brengen rust en duidelijkheid op het gebied van 
wonen en fi nanciën voor nu en voor de toekomst.

 Heldere en duurzame afspraken over jullie kinderen.

 Een (echt)scheidingsconvenant en een duurzaam 
ouderschapsplan.

Wij bieden je de helpende hand
Daarom kies je voor Praktijk MOOS!
Focus op duurzaam gezamenlijk ouderschap. Begeleiding van twee 

betrokken en empathische mediators met ieder hun eigen expertise en meer 

dan 15 jaar ervaring. Kennis en ervaring op alle facetten van een scheiding.  

Berry & Joyce

Joyce Ferket
Betrokken en empathisch

Specialist in communicatie als
ex-partners en gezamenlijke ouders 

na de scheiding
Coach voor samengestelde gezinnen

Pedagogische en psychologische 
achtergrond

15 jaar ervaring als scheidings-
mediator en ouderschaps-

bemiddelaar

Berry van Zuidam
Oplossingsgericht en betrokken
Specialist in fi nanciële planning

Gespecialiseerd in scheiden 
als ondernemer

13 jaar ervaring als fi nancieel 
echtscheidingsadviseur
Docent/trainer voor 

scheidingsprofessionals

MEER INFO Kijk op 
PRAKTIJKMOOS.NL

Praktijk MOOS staat voor:
• Persoonlijke, warme en betrokken begeleiding.
• Helderheid over kosten en inhoud van het traject.
• Naast onze jarenlange professionele ervaring zijn wij beiden een 

aantal jaren geleden zelf gescheiden. Dit maakt dat wij ook 
emotioneel weten hoe het is om een scheidingsproces te doorlopen.Wethouder van Haperenstraat 36e, Breda   |   joyceferket@praktijkmoos.nl  |  06-14 12 62 34 
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

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

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

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
Hoort u het geruis van de bladeren in de bomen nog?

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

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

Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover 

Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 

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

T. 076-5649706

www.hoorserviceschram.nl

Laat nu uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

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

Gehoorverlies is niet iets om u voor te schamen, er is 
bijna altijd iets aan te doen. Uitstellen is begrijpelijk, 
het is voor veel mensen moeilijk om te accepteren 
dat hun gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht 
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw gehoor 
in de tussentijd nog verder 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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Meer informatie of een gratis intake plannen?
Bezoek onze website. BredaSC.com

We begonnen in 2011 en Breda Strength & Conditioning bestaat dus inmiddels meer dan 
11 jaar! Het afgelopen jaar hebben we een samenvatting gemaakt van de vele lessen die 
wij hebben geleerd in deze tijd. Wij zelf als sporters, coaches en als gym owners. 

We hopen hiermee anderen te helpen, of je nu zelf traint, mensen coacht of een  
gym runt. In de vorige uitgave van Breda Bruist waren er al een aantal te vinden,  
hier twee nieuwe lessons learned!

“COMMUNICATION AND EMPATHY ARE KEY.”

LESSONS LEARNED “YOU DON’T HAVE TO BE THE STRONGEST,  
  FASTEST, ETC. AT EVERYTHING.”

 
BredaSC.com

       BredaSC  /        Breda.SC

Spinveld 66-A13, Breda

Als we onze boodschap niet over kunnen brengen en jouw situatie niet begrijpen,  
is er geen gezonde communicatie. De coaches van Breda S&C zijn constant bezig  
om jou zo goed mogelijk verder te helpen door middel van heldere communicatie.

Er zal altijd iemand sneller, beter, meer ervaren zijn dan jij. Het is geen wedstrijd  
tegen anderen. We zijn hier allemaal om beter te worden. Het maakt ons niet uit,  
wat jouw 100% inzet is, zolang jij die 100% maar geeft.
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1. Skins x ZENOLOGY Ambiance Trigger Spray 300 ml, € 55,-  www.skins.nl
2. PURE OUDH Edition 01 van Miglot, € 584,50  www.miglot.com

3. Chrystal Saffron EDP van Matière Première, € 195,-  www.skins.nl  
4. Rosa Tabacco Candle Onyx van Dr. Vranjes, vanaf € 28,- www.skins.nl 

5. Candle Darling van August & Piers, 340 gr, € 75,- www.skins.nl 
6. Arpa Recedere EDP, € 266,- www.skins.nl

7. The World According to Arthur EDP van Penhaligon’s, € 246,- www.skins.nlCr
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De mooiste geuren van dit seizoen
8. 33 Abyssae EDP van L’Artisan Parfumeur, € 205,- www.skins.nl 

9. Scent of You van s.Oliver, vanaf € 19,95 www.etos.nl 
10. Libre Le Parfum van YSL, vanaf € 89,- www.douglas.nl 

11. Alien Goddess Intense EDP van Mugler, vanaf € 94,40 www.douglas.nl 
12. Fragrance Sticks Dutch Coast van Marjolein Bastin, € 14,95  www.hallmark.nl

13. Armani Code Parfum, vanaf € 87,- www.iciparisxl.nl
14. Into the Oud van Astrophil, € 135,- www.astrophilstella.com

Nu de dagen weer kouder en korter worden, 
krijg je ook weer zin in intense geuren die dit 
seizoen een stukje mooier maken.

9

12

BEAUTY/NEWS

11

8 10

De mooiste geuren van dit seizoen
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Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met één 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

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

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

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

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

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

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

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

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

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
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‘Klik’ en de prothese 
zit stevig vast

 Vast contactpersoon

 Snelle service bij reparatie

 Gratis eerste consult

 Gecertifi ceerd

 Patiëntvriendelijk

Wanneer u overweegt een prothese 
te nemen kunt u bij ons terecht 
voor een gratis en deskundig advies. 
We onderzoeken de mondholte 
grondig en bespreken vervolgens 
de mogelijkheden. Tijdens het 
behandeltraject besteden we veel 
tijd en aandacht aan onze cliënten. 
We streven altijd naar een perfect 
resultaat. 

De specialisaties van de praktijk liggen op 
het gebied van implantaten, protheses, 
frames en gedeeltelijke protheses. Maar 
ook op het gebied van implantaatgedragen 
protheses is ruime vakkennis aanwezig.

Alleen het beste van het beste is 
goed genoeg voor onze patiënten.

Inge van der GaagInge van der Gaag

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

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

‘Klik’ en de prothese 
zit stevig vast

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

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

Mensen kunnen bij 
mij ook terecht voor 

controles en reparaties.
 

Wij zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar. 

Snelle service bij 
reparatie. U krijgt een 

advies op maat met een 
kosten en vergoedingen 

begroting.

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. 
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. 

Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje 
gezet om de winter door te komen!

DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een 
fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van je 
favoriete thee.

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar 
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker 
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je 
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar 
namelijk fl ink beschadigen.

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na 
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt 
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en 
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion. 
Je huid is je dankbaar.

VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips
voor de winter

LOOKING/GOOD

hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden. 
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn 
er specifi eke gebeurtenissen in mijn leven geweest, 
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.

Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde 
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa 
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een 
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning. 

Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon 
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen 
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van 
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat 
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben 
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles 
wat ik in mijn carrière met pen, papier en 
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles 
heb ik bereikt door erop te vertrouwen 
dat de juiste mensen, situaties en 
aanbiedingen op mijn pad komen. 
Ik volg mijn hart. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Nieuwbouw in Escharen

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

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

Lisa van Dongen mag met  

recht trots zijn op haar huis.  

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit  

met name in haar uppie, slechts 

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

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

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

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

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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Nieuwbouw in Escharen

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

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

Lisa van Dongen mag met  

recht trots zijn op haar huis.  

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit  

met name in haar uppie, slechts 

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

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

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

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

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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MINERVUM 7030, 4817 ZL BREDA | TELEFOON 076-2050196 | WWW.KITCHENCONCEPTS.NL

TIJDLOOS
Een perfecte mix van luxe materialen 

en een  goed doordacht design

MINERVUM 7030, 4817 ZL BREDA | TELEFOON 076-2050196 | WWW.KITCHENCONCEPTS.NL

TIJDLOOS
Een perfecte mix van luxe materialen 

en een  goed doordacht design
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De landelijke organisatie, die steun via telefoon, chat 
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne – 
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor 
mensen een aanleiding om contact op te nemen 
met de Luisterlijn, vertelt directeur-bestuurder Leo 
Noordegraaf. Sinds begin deze maand kwam het 
onderwerp in al meer dan 1.200 gesprekken ter sprake. 
“Hoewel we geen signifi cante stijging zien in het aantal 
oproepen, merken we wel dat een brede groep mensen 
zich tot ons wendt. Van mensen die zich zorgen maken 
over een mogelijke oorlog hier, of over familieleden 
daar, tot aan ouderen of volwassenen die korter of 
langer geleden zelf oorlog hebben meegemaakt.”

 ‘Het komt allemaal voorbij’
“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst, 
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt 
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor 
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen 
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de 
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de 
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en 
het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. 
Anderen uitten hun boosheid over Poetin, Rusland en 
weer anderen delen gevoelens van machteloosheid en 

De situatie in Oekraïne zorgt voor: 

Angst, onzekerheid, machteloosheid en 
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”

De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek, 
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. 

Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig 
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”

verdriet.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen 
belangrijk is te blijven praten over je gevoelens.  “Erover 
praten kan opluchten, gevoelens relativeren en richting 
geven aan het denken. De situatie in Oekraïne kunnen 
we helaas niet oplossen, maar we kunnen er wel even 
voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s nachts is. 
Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen hun hart 
luchten. Zij luisteren zonder oordeel, geven je een 
steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’
De Luisterlijn heeft nog wel een tip voor wie last heeft 
van gevoelens van onzekerheid, stress of angst. 
“Probeer het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er 
echt belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je 
het vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte 
hebt aan mentale steun, troost of een luisterend oor, 
dan zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er.

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl
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VOOR
EEN GOED 

EN GELUKKIG 
GEVOEL

BRUIST/LIFESTYLE

Comfortfood en de herfst horen bij elkaar. Als je het woord alleen al hoort, zie je jezelf 
in kleermakerszit op de bank zitten met een warme kom eten op schoot. Iedereen 

heeft uiteraard zijn eigen beeld bij het woord comfortfood, maar deze defi nitie vat het 
goed samen: comfortfood is eten waar je een goed gevoel van krijgt. 

eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets 
dat je doet denken aan thuis. Bijvoorbeeld je eigen 
lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd eet. 
Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets 
waarvan je weet dat je er extra energie van krijgt. 
Dingen met gember en chili erin, veel groenten, 
sapjes, enzovoort. Wij geloven heilig dat gezond 
eten in combinatie met wat extra uurtjes slapen 
echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of 
gemoedstoestand nodig om comfortfood te kunnen 
waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal 
recepten die eenvoudig te maken zijn, snel klaar en 
zonder poespas en die je bovenal een heel goed en 
gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat je je 
niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat wil niet 
zeggen dat comfortfood per defi nitie ongezond 
is. Immers, je zou kunnen denken: een kant-
en-klare pizza uit de vriezer is comfortfood. Een 
diepvriespizza is snel klaar en geeft je misschien 
ook nog een goed gevoel als je deze eet. Maar 
hetzelfde kan gelden voor een makkelijke 
curry, bomvol groenten en verse ingrediënten. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD? Dat is 
natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat voor de 
een troostvoer is, is voor de ander een feestmaal. 
En waar sommige mensen geen hap door hun 
keel krijgen als ze verdrietig zijn, krijgen anderen 
juist een enorme eetbui. Wanneer je ziek bent, 

Comfortfood
voor iedere mood

Wil je weten wat voor comfortfood er bij jou past? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de 
villa een open, volledig uitgeruste keuken en 

eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met 
open haard en toegang tot de buitenruimte. 

In de rechtervleugel bevinden zich de 
twee tweepersoons slaapkamers en de 

ouderslaapkamer met en-suite badkamer.

Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang 
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het 
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden. 

Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het 
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het 

strand leidt, op slechts vijf minuten lopen. 

De woning is zeer goed onderhouden en biedt 
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele 
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren 
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind. 

Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst 
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat 

en kan onmiddellijk worden betrokken. 

De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts 
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van 

Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op 
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte 

ontsnapping naar het noorden van het eiland om te 
genieten van het echte Ibiza.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI783
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 149 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  712 m²
SLAAPKAMERS 2
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.325.000,-

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
 enkele minuten van strand Cala Nova
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ALLES VOOR IN EN OM HET HUIS 
OP KOZIJNGEBIED!

Kozijnen
Graumans levert zowel aan 
de zakelijke als particuliere 
markt en staat garant voor 
de vakkundige levering en 
montage!

Deuren
Graumans levert 
deuren die uw woning 
comfortabel, veilig en mooi 
maken. Maatwerk met 
eersteklas materialen!

Ramen
Wij maken elk raam 
geheel op maat. Bijzondere 
wensen? Wij denken graag 
met u mee!

Planning
We leveren aan bedrijven 
en particulieren. 

Maatwerk
Of het nu gaat om 
authentieke schuiframen 
of een voordeur zoals u 
hem in gedachten heeft: 
alles is mogelijk!

Contact
Graumans Machinale 
Timmerwerken is geopend 
van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 uur tot 
17.00 uur.

info@graumans-kozijnen.nlGalderseweg 14, 4855 AH Galder

+31 (0)76 561 2774 www.graumans-kozijnen.nl
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NederlandBruist 
zoekt:

 Commercieel medewerker binnendienst
afdeling customer care

Junior verkopers voor diverse regio’s
afdeling sales

Junior offi ce medewerker
afdeling offi ce

Stagiaires voor diverse afdelingen

Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.nederlandbruist.nl/vacatures

of scan de QR-code

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

HOROSCOOP

November zal kennis geven
Ram 21-03/20-04
Er zullen veel obstakels zijn deze maand. 
Er kunnen meningsverschillen zijn waar je 
je zult moeten verdedigen.

Stier 21-04/20-05
November zal veel motivatie brengen om 
jouw leven te veranderen. Je zult de 
nadruk leggen op jouw gezondheid, want 
je krijgt milde gezondheidsproblemen.

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen kunnen zich verheugen op veel 
sociale evenementen. Je zult vriend-
schappen sluiten met nieuwe mensen.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult zeer geduldig zijn en succesvol zijn 
in het bereiken van jouw doelen. Je 
motivatie en vastberadenheid zullen in 
deze periode hoog zijn.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw zal in een deprimerende 
stemming zijn. Je zult moe worden en zin 
krijgen om je af te sluiten.  

Maagd 23-08/22-09
Het vermogen om te communiceren wordt 
gewekt. Je zult in het middelpunt van de 
belangstelling staan in het gezelschap van 
jouw vrienden.

SCHORPIOEN
Je zult 

hunkeren 
naar kennis

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult een gevoel van rechtvaardigheid 
hebben en het vermogen om invloed uit te 
oefenen op de omgeving. 

Schorpioen 23-10/22-11
Deze maand zal een intellectuele kant van 
Schorpioenen naar boven brengen, en zij 
zullen hunkeren naar kennis. Ook zal uw 
geheugen zeer goed zijn.

Boogschutter 23-11/21-12
Boogschutters kunnen wat vermoeidheid 
voelen, misschien zelfs een sterke 
hoofdpijn hebben. 

Steenbok 22-12/20-01
In november zal je vervuld zijn van geluk. 
Je geest zal zeer creatief zijn, zodat je de 
behoefte voelt om te experimenteren in 
vele aspecten van jouw leven.

Waterman 21-01/19-02
Je zult gaan nadenken over jouw leven, 
maar je zult in een luchtbel van 
overpeinzing terechtkomen.

Vissen 20-02/20-03
Vissen kunnen zich in november 
ontspannen omdat niets hen deze maand 
zal dwarszitten, en zij zullen volop van het 
leven kunnen genieten.
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Wij ademen Breda
Beleef Breda samen...

BeleefBreda, het creatieve 
middelpunt van de stad. 
Vanaf 2007 is het bedrijf 
gestart met het verhuren 

van kano’s. Vandaag de dag 
is BeleefBreda druk bezig 
met ontzorgen, verzorgen, 
vermaken en vooral Breda 
te laten beleven. Op deze 
manier laten we wij onze 

mooie stad zien.

 Waarom BeleefBreda?

      Al 14 jaar lang de marktleider op het gebied van groepsuitjes in Breda

      Dé expert in eigen stad!

      Compleet verzorgde dag of weekendprogramma’s op maat

      Activiteiten al vanaf 4 personen

      Zeer ruime ervaring op het gebied van grote groepen (100 +)

      Ruim 35.000 tevreden gasten per jaar

‘t Sas 8, Breda  |  info@beleefbreda.nl  |  Tel: 076 5205957  |  www.beleefbreda.nl  |  Wil jij Breda samen met ons beleven?  Scan de QR code en bezoek de website voor alle mogelijkheden

Top uitjes met beleving

Je kunt bij BeleefBreda terecht voor de allerleukste 

innovatieve uitjes die je nergens anders vindt. Ook wat meer 

traditionele uitjes vind je bij ons en er is dan ook een scala 

aan mogelijkheden. Of je nou iets sportiefs zoekt of juist 

een gezellig, ontspannend uitje: met het grote aanbod van 

BeleefBreda slaag je altijd! Bijna al onze activiteiten zijn dan 

ook te combineren in een arrangement met bijvoorbeeld 

meerdere activiteiten of culinaire uitstapjes. Wij denken graag 

met je mee om er voor te zorgen dat je een topuitje krijgt! 
Ons doel is om iedereen Breda met zoveel plezier 

te laten beleven als wij zelf iedere dag doen! 

‘t Sas 8, Breda  |  info@beleefbreda.nl  |  Tel: 076 5205957  |  www.beleefbreda.nl  |  Wil jij Breda samen met ons beleven?  Scan de QR code en bezoek de website voor alle mogelijkheden
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Ben je op zoek naar een lokale bouwpartner met verstand van 
zaken? Zoek dan niet verder, want BC Bouw is waar je moet zijn. 
“Om wat voor project het ook gaat, wij helpen iedereen om hun 
woonwensen waar te maken en staan ook klaar voor de zakelijke 
markt”, aldus eigenaresse Bianca Valentijn.

Familiebedrijf BC Bouw is inmiddels alweer 
ruim vijftien jaar een begrip in de regio West-
Brabant. “In die jaren hebben wij al aan 
heel wat mooie projecten mogen werken”, 
vertelt Bianca trots. “Of dat nu gaat om een 
nieuwbouwproject of het verbouwen van een 
bestaande woning, renovatiewerkzaamheden of 
bijvoorbeeld het aanpassen van bedrijfsruimtes 
dat maakt voor ons niet uit. Elk project is er één 
en daar zetten wij ons elke keer weer vol passie 
en enthousiasme voor in.”

Persoonlijk contact en vertrouwen
Bij alles wat ze doen, staat voor Bianca en haar 
collega’s het persoonlijke contact met de klant 
voorop. “Dat wordt ook bijzonder gewaardeerd, 
blijkt wel uit de vele positieve reviews die wij 
krijgen op www.bouwnu.nl. Daarnaast werken 
wij zo transparant mogelijk, komen we onze 
afspraken na en denken we maar al te graag 
met de klant mee over de best mogelijke 

oplossingen. Bovendien zijn we aangesloten 
bij Bouwend Nederland en BouwGarant wat 
onze klanten alleen nog maar meer vertrouwen 
en een stukje extra zekerheid geeft.” Het mag 
duidelijk zijn. Wie met BC Bouw in zee gaat, 
kan ervan uitgaan dat hij vakmensen in huis 
haalt. “Vrijwel alles wordt door onze eigen 
mensen gedaan en voor die specialistische 
werkzaamheden waarvoor wij zelf geen 
mensen in huis hebben, werken wij samen 
met vaste partners uit de regio. Stuk voor 
stuk betrouwbare partijen die net als wij altijd 
streven naar de hoogst haalbare kwaliteit.”

Kerkeheidestraat 10 | 4714 RC Sprundel

0165-383533 | info@bcbouw.nl

www.bcbouw.nl

nieuw
bouw

reno
vatie

onder
houd

ver
bouw

   Kerkeheidestraat 10, Sprundel • 0165-383533 • Eigenaren: Bianca en Corné Valentijn 

Dé lokale bouwpartner 
van West-Brabant

   Kerkeheidestraat 10, Sprundel • 0165-383533 • Eigenaren: Bianca en Corné Valentijn 

Wil je ook prettig 
wonen en werken? 
Scan de QR-code en ga naar 
www.bcbouw.nl

Dé lokale bouwpartner 
van West-Brabant

BRUISENDE/ZAKEN

5958



PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl

Scan de QR-code

Mathenessestraat 75, Breda
newstoff@kpnmail.nl

www.newstoff.nl

EEN WERELD 
VAN VERSCHIL!

  meubelstoffering en meer

Gun je lievelingsbank of 
stoel een tweede leven!

Josette van den Hoek
 Bel 06 23572966 voor een afspraak!

 VOOR
 NA

 VOOR
 NA
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Meer weten over onze diensten?
Loop gerust binnen en als zoete 
uitnodiging is er uiteraard een 
koekje voor bij de koffi  e of thee.

Bewust bezig zijn met uw bedrijf?
TvdW denkt al 18 jaar met u mee!

Als mkb’er bent u vanzelfsprekend op zoek naar een adviseur die van 
aanpakken weet. En die hebben wij! Doordat wij continu bij u betrokken 
zijn, zorgen wij voor een beter en altijd actueel inzicht, waarbij u en uw 
onderneming zeker gebaat zullen zijn. En dat gegarandeerd binnen het 
budget dat u nu betaalt voor uw jaarrekening.

en bieden u een advies op maat over 
hoe u uw onderneming fi nancieel 
gezond kunt houden of kunt krijgen. 
Wij begrijpen dat u, als ondernemer, 
zich vooral op uw omzet richt en 
daarbij minder oog heeft voor 
bijvoorbeeld de marges en indirecte 
kosten. Met onze vakkennis in de 
mkb-branche staan wij graag voor 
u klaar om u aan de hand van uw 
cijfers bewust te maken van uw 
fi nanciële situatie en u de richting te 
wijzen naar betere resultaten.

Administratie- & Advieskantoor voor MKB en ZZP 
Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416 - 337793  
info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

Tussentijdse cijfers van uw onder-
neming vormen een leidraad 
bij het nemen van beslissingen. 
Daarom is het belangrijk uw 
fi nanciële situatie goed in kaart te 
hebben. Het is soms lastig om dit 
zelf continu inzichtelijk te houden, 
maar zinvol is het zeker. Vandaar 
dat wij u hier graag bij helpen! Wij 
houden een vinger aan de pols 
wanneer rentabiliteit achterblijft 
en gaan op zoek naar mogelijke 
oorzaken. Wij denken met u mee 

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

Dit fantastische onderhoudsmiddel maakt kleine 
kiertjes dicht waardoor vuil geen kans heeft 
om zich te nestelen. De voegpasta droogt op, 
wordt hard en is waterbestendig. Geen kans 
op schimmels. Voegpasta is verkrijgbaar in de 
kleuren; wit, zwart, bruin en taupe. 

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

Kleine kiertjes tussen 
je pvc-planken…? 
Wij hebben de oplossing: Voegpasta voor geplakte pvc-vloeren

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

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

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR bij Leenders Vloeren & Meer
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Haagweg 159, Breda  |  076-5210145  |  www.vishandelvannunen.nl 

Ingrediënten
voor 4 personen

- 3 eetlepels olijfolie
- 2 kg verse mosselen, 

afgespoeld
- 2 teentjes knofl ook, 

ongepeld, gehalveerd
- paar takjes tijm
- 100 ml droge witte wijn
- 1 blik kokosmelk 400 ml
- 1 rode chilipeper, schuin 

in dunne plakjes
- 2 bosuitjes, schuin in 

dunne plakjes
- 1 stengel citroengras, 

in de lengte gehalveerd
- korianderblaadjes, 

ter garnering

RECEPT/VANNUNEN

Scholfi let 
met kerrieroom uit de oven
Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200 °C.
2 Laat de scholfi lets eventueel ontdooien. Besprenkel ze met citroensap en  
 strooi er zout en peper over.
3 Kook de wortel in ruim kokend water in 3-4 minuten beetgaar.
4 Verhit de olijfolie in een wok en roerbak de preiringetjes 2-3 minuten.
5 Vet een lage ovenschaal in en leg er 4 scholfi lets in. Verdeel ¾ van de wortel en  
 prei over de fi lets en strooi er wat zout en peper over. Leg de andere scholfi lets  
 precies op de andere fi lets, zodat een soort sandwiches ontstaan. Verdeel de  
 rest van de wortel en prei erover.
6 Bak de kerriepoeder zachtjes in het bakvet van de prei tot het gaat geuren en  
 roer de room erdoor. Breng de saus op smaak met zout. Schenk de kerrieroom  
 over de vis. De gehakte koriander of peterselie dient u, voordat het gerecht in  
 de oven gaat, over het gerecht te strooien.
7 Schuif de schaal in de oven en laat de 
 scholfi lets in 20-25 minuten gaar worden. 
 Serveer met een salade van Chinese kool.

Eet smakelijk
NickyTom

Belcrumweg 30, Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden 
dinsdag - woensdag - 

vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en eigentijds 

assortiment. 

Voor creatieve

kado's ga je naar

Voor creatieve

kado's ga je naar

Voor creatieve

kado's ga je naar
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bestaat dit jaar 20 jaar

In Etten-Leur vindt u 
Titambire. De fascinatie 

voor beelden uit Zimbabwe 
is in 1994 ontstaan tijdens 

een uitwisselingsproject 
van de dochter van 

de eigenaresse van de 
beeldentuin. 

Nieuwsgierig naar de bijzondere 

beelden uit Zimbabwe?
In Zimbabwe maakte zij kennis met unieke 
beelden die ter plaatse werden gemaakt uit allerlei 
steensoorten, zoals kobalt en serpentijn. De familie 
raakte gefascineerd door de veelzijdigheid en de 
creativiteit van de kunstenaars in Zimbabwe. Zowel 
realistische beelden als abstracte beelden worden 
met behulp van een rasp gemaakt tot een beeld 
waarvan geen tweede bestaat.

Wellicht siert één van onze beelden 
binnenkort wel uw woning of tuin.

Art Gallery Titambire Vedelring 184, Etten Leur  NL  |  +31(0)6-29055541   |  info@titambire.nl  |  www.titambire.nl

Bekijk de website eens voor 
een verrassend cadeau!

Beeldentuin
Kunst uit Zimbabwe Ginnekenweg 317, Breda  |  06-51775417  |  shop@store317breda.nl  |  www.store317.nl

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

STORE 317

WERELDS, 
HEERLIJK 
EN EERLIJK

WE HOPEN 
U SNEL TE 

ONTVANGEN
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RUST IN JE SLAAPKAMER 
ZORGT VOOR RUST IN JE HOOFD

BRUIST/WONEN

It’s wintertime! Het wordt steeds vroeger donker, waardoor de nachten 
langer lijken en je meer en meer behoefte krijgt om heerlijk te cocoonen 

in je warme bed. Wel zo fi jn als je slaapkamer dan echt een oase van 
rust is waar jij optimaal kunt ontspannen.

boek wilt lezen. Kies dan wel voor varianten die 
dimbaar zijn, zodat je er ook een rustgevende (en 
wellicht romantische) sfeer mee kunt creëren.

ULTIEME COCOONPLEK Het bed an sich is 
natuurlijk het belangrijkste meubelstuk in de hele 
kamer. Dat dit heerlijk moet liggen, spreekt voor 
zich. Maar als je er echt de ultieme cocoonplek van 
wilt maken, betekent dit ook dat je er comfortabel 
moet kunnen zitten om in alle rust een boek te 
lezen, een kopje thee te drinken of waar je ook maar 
behoefte aan hebt. Met een aantal zachte kussens 
bereik je vrij eenvoudig dit doel. 

EEN OPGERUIMDE SLAAPKAMER zorgt 
ook voor meer rust. Laat je kledingstukken dus 
niet overal slingeren, maar doe deze meteen in de 
wasmand of in je kledingkast en ruim ook andere 
rondslingerende ‘troep’ meteen op.

Less is more zou dan ook eigenlijk het uitgangspunt 
moeten zijn bij het inrichten van je slaapkamer. Heel 
leuk al die tierelantijntjes en bonte kleuren, maar 
bewaar die liever voor elders in je huis.

IN DE SLAAPKAMER raden we aan om voor 
koele kleuren als blauw, wit, grijs en groen te gaan. 
Ideaal voor de slaapkamer, want deze koele kleuren 
zullen je in een rustgevende sfeer brengen. Iets te 
saai naar jouw zin? Je kunt de boel natuurlijk altijd 
opfl euren met bijvoorbeeld kussens met wat meer 
kleur of een kleurrijk kleedje voor naast je bed.

LICHT is ook een belangrijk element in je 
slaapkamer. Een lamp die het hele vertrek goed 
verlicht, is natuurlijk altijd handig, maar zorg 
daarnaast ook voor wat dimbaar sfeerlicht. 
Bijvoorbeeld in de vorm van leeslampjes op je 
nachtkastjes, voor als je ’s avonds nog even een 

Heerlijk slapen in een 
oase van rust

Wil jij ook een fi jne slaapkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda  |  076-5300702  |  www.enrwtrading.nl

PLANTEN GROEI EN BLOEI HOUTEN MEUBELS DECORATIE

ENRW Trading: altijd nét iets anders en nét wat exclusiever dan doorsnee. 
Bekijk hieronder een greep uit de producten die we aanbieden. Voor het actuele 

assortiment bent u van harte welkom in onze winkel.

 ENRW Trading nét iets anders 
  en exclusiever dan doorsnee!

KOM LANGS 

EN LAAT JE 

VERRASSEN, TOT 

BINNENKORT!

Steeds 

vernieuwe 

items

        
Al jaren een begrip voor planten, houten meubels en decoraties

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

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

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

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

WE 
LESSEN OOK 
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!
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Kijk op 
www.styledbyjom.nl 
of bel 06-44029928 
voor een vrijblijvend 

gesprek of een 
afspraak

Als interieurstyliste weet Marion perfect de wensen van haar klanten te 
vertalen naar een passend interieur. “Het start met een intakegesprek en 

dan is het ontzettend belangrijk om te luisteren naar de 
wensen van de klant. Het gaat immers om de ‘wants, 
needs and must haves’.” Styled by Jom realiseert 
interieurplannen, geeft advies op locatie en biedt 
shoppen met styliste als aankoopbegeleiding.

Bij verkoopstyling laat Marion zich minder leiden door 
de wensen van de klant, omdat je maar één keer 
de eerste indruk kunt maken. Ze zorgt ervoor dat 

de sterke punten van een woning goed uitkomen. Een leegstaande woning 
of modelwoning? Door een combinatie van kartonnen en echte meubels en 
accessoires is de woning in korte tijd verkoopklaar. Mede doordat Marion ook 
een aantal jaren werkzaam is geweest in de makelaardij, weet zij een woning 
juist te presenteren. 

Meer weten? 
Neem dan eens een kijkje op   of www.styledbyjom.nl 
of bel voor een vrijblijvend gesprek.

STYLED BY JOM  |  Marion Boodie

06-44029928  |  info@styledbyjom.nl

www.styledbyjom.nl

Professionele ogen 

Een goede indruk maken met je woning of bedrijfspand in binnen- en buitenland? 
Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Hulp die interieur- en verkoopstyliste 
Marion Boodie kan bieden.

Marion Boodie

 die weten van huizen, verkoop en styling!

BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN 
OP ONZE WEBSITE

incassomarkt
Sterk in de

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z

Heb jij ook openstaande vorderingen 
of een juridische vraag? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

INCASSO VOOR MKB-ONDERNEMERS

HUURINCASSO

PRÉ INCASSO

DEBITEURENBEHEER

JURIDISCH ADVIES

GERECHTSDEURWAARDER

Bouwlingplein 44, Oosterhout  |  088-0106555  |  info@vandongenenpartners.nl  |  www.vandongenenpartners.nl

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen. 
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BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Een goed
geweten is vaak 
te danken aan een 

slecht geheugen Afspraak maken kan via

www.houseofhairbykimberley.com 

Rithsestraat 122, Breda
*gratis parkeren voor de deur

06 36026677

  
House of Hair by Kimberley

���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����	����

������������
����������������������
��������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

���
������������������������������������ �������
�������������������������������������

75



verkoop@boeketbezorgen.com 

De Bloem & Plant familie bereid zich uit
Vanaf 1 oktober nemen wij De Boeketterie in Etten-Leur over en daar zijn we 
trots op! Geniet van de mooiste bloemen en planten en van de prachtige collecties 
van onder andere Des Pots, Goodwill, Fidrio, Woodwick & Yankee Candle. 

Kom langs bij De Boeketterie op de Markt 54 te Etten-Leur of bij 
Bloem & Plant by Dennis Kuijlaars aan de Halstraat 19 te Breda.

DE MOOISTE BOS 
haal je bij ons. 
Kom langs!

Markt 54, Etten-Leur

076-5034986

boeketterie@vbw-groenplein.nl

www.boeketterie-ettenleur.nl
Eigenaar: Francine Lamers  |  Meester Bierensweg 55, Prinsenbeek

 06-54357135  |  www.ateliermakingmemories.nl

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

handen en lichaam. Het is eeuwig en uniek.

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

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

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

Het mooiste aandenken ben jezelf!
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Glasbewassing & schoonmaak  |  Eigenaar: Nico de Hoog
Nassaustraat 21 Rijsbergen  |  06-83341897  |  www.hgsdienstverlening.nl

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

HET ADRES VOOR ZONNEPANELEN REINIGING
Zonnepanelen regelmatig laten reinigen levert meer rendement op! Door minimaal 1 keer per jaar 
uw zonnepanelen te laten reinigen door HGS Dienstverlening, zal het gemiddeld 10% tot 15% meer 
rendement opleveren. Voor het reinigen van de zonnepanelen gebruiken wij speciaal Osmose water, 
dit water is gefi lterd door een membraan en vrij van mineralen zoals kalk en zout, waardoor het 
opdroogt zonder vlekken. Voor het reinigen van grote oppervlakten zonnepanelen werken we samen 
met het bedrijf Zonnepanelen-Wassen B.V. uit Venhorst. 

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-83341897

Een schone omgeving 
is uw profi jt en 

onze specialiteit!

De nieuwste 
borduurmachines 
van Brother

Van Vliet heeft het!Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

Jolien en Kees van Vliet

Maak indruk met de stijlvolle borduurmachines van Brother: 
XP3, F540E en M340ED. Eenvoudig te gebruiken, met een 
LCD-kleurentouchscreen en vele prachtige borduurpatronen, 
inclusief de innovaties waar Brother om bekendstaat. 
Kom langs in de winkel en ontdek tijdens een demonstratie wat 
deze machines allemaal kunnen!

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 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 
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BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

BEHANG,
SPUITWERK,
VLIESWERK,
ONDERHOUD,
ET CETERA

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk en onderhoud van 
uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot belang. Het weer is onder andere van 
grote invloed op de kwaliteit van het schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient 
uw huis een vakman. Wij werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op 
de langere termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u ervan op aan dat hoge 
kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken vanzelfsprekend zijn.

BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN

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
8180



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

Voor uw 
nieuwe aanbouw

Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Compacte fi ets of 
               vouwfi ets nodig?Bij Schietecat moet je zijn

(E-)Compacte fi etsen  |  i:SY & Cube
Een compacte fi ets is het perfecte, wendbare vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Bij Schietecat 
Tweewielers in Breda vind je een uitgebreid aanbod aan fi etsen en scooters. Hier vind je altijd de perfecte 
tweewieler die voldoet aan je wensen. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekende, persoonlijke service.

(E-)Vouwfi etsen  |  Brompton & Tern
Wie in Breda of omgeving een vouwfi ets wil kopen, doet dat het beste bij Schietecat 
Tweewielers. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten fi etsen en scooters. 
In vouwfi etsen bieden we je grote keuze in alle betere merken en verschillende 
categorieën. Als je de bus of trein opstapt, vouw je de fi ets gewoon 
op tot zijn compacte vorm. Wanneer je gaat fi etsen, klap je de fi ets weer open 
en je bent klaar om te vertrekken. Perfect dus voor wie een compacte fi ets 
zoekt om op een milieubewuste manier zijn of haar bestemming te bereiken.

Heb je nog vragen? Dan bereik je ons 
ook telefonisch via +31(0)76 521 2830.

Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 
gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.
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Voor al uw
renovatiewerkzaamheden

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 8 januari 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda 
een gratis taxatie dag bij Van der Valk Princeville (Princenhagelaan 5 Breda)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

85



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

Voor al uw
hardhouten kozijnen

JORN VAN TILBURG LAS & CONSTRUCTIE

Visserijweg 1D, Oosterhout
06-55562884

www.jvt-laswereld.nl

Specialist in las- 
en constructiewerkzaamheden

Benieuwd?

Vraag naar de 

mogelijkheden!

Bel 06-55562884

IS DÉ GESPECIALISEERDE DROGISTERIJ 
IN HOMEOPATHISCHE- EN 

KRUIDENGENEESMIDDELEN, 
NATUURLIJKE HUIDVERZORGING EN 

VOEDINGSSUPPLEMENTEN. 

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

product.

U wilt toch ook het beste 
voor uw gezondheid?

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

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

Altijd een sleutel die 
op uw slot past!

We zijn per slot van rekening niet 
voor niets De Sleutelspecialist.

MAAK NU EEN 
RESERVE!

Wij hebben de juiste 
sleutel voor u
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Voor al uw 
schilderwerk

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 € 16,00
Heren knippen € 18,00
Dames knippen € 22,50
Dames kleuren vanaf € 29,50
Permanenten incl. knippen vanaf € 53,50
Epileren met touw vanaf € 12,50

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+

Eigenaresse Anneke Damen

Afspraak? 
076-5144407
Maandag
geopend

AIRCO 
aanwezig

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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Voor al uw 
houten vloeren

Extra genieten tijdens de kortere dagen

Reserveer nu jouw

high Tea 

High wine

of een gezellige lunch 

DE BROODTOREN, TORENSTRAAT 16, BREDA

FACEBOOK/DEBROODTORENBREDA 

 

 

EXTENSIONS

Harriëts Salon
Hooghout 62, Breda

076-5877897
www.harrietssalon.nl

Great Lengths/extensions
Wij werken in onze salon met 

het haarvermeerderings-systeem 

Great Lengths. Hetgeen prachtige 

mogelijkheden biedt op het gebied van 

haarverlenging; haarvolumes en trends 

zoals kleuraccenten, lokverlengingen, 

trendy uitlopende punten, of een iets 

langere nekpartij.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar de website voor meer 
info of Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Ons enthousiaste team staat graag voor u klaar!

Cadeautip
Geef  eens een 

cadeaubon!
Behandeling 

of bedrag 
naar keuze.
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Renoveren of 
nieuwe aanbouw?

Renoveren is een kunst op zich, een discipline die Ontwerpers & Makers van Goeden 
Huize tot in de puntjes beheerst. De ambachtelijke expertise waarmee we een nieuwe 

aanbouw bouwen, passen we ook toe bij de renovatie van uw woning. Elke verbouwing 
wordt even zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd als een nieuwbouwproject. Met stylistische 

nauwgezetheid en vakkundige precisie inzake hedendaags woon- en leefcomfort.

GEPERSONALISEERD

De restyling van uw woning of uw interieur, de 
uitbreiding van uw woon- of werkruimte, de 
vernieuwing van uw keuken of badkamer, uw 
woning aanpassen aan de nieuwe energienormen. 
Welke renovatie u ook op het oog heeft, Ontwerpers 
& Makers van Goeden Huize staat garant voor 
correcte afspraken, een nauwgezette opvolging, 
een professionele naservice en de bijbehorende 
onderhoudwerken. Als u wilt weten wat dat praktisch 
inhoudt, neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak en kennismaking.

AFSPRAKEN

Ontwerpers & Makers van Goeden Huize staat 
garant voor snelle, adequate oplossingen. We 
streven naar heldere, all-in prijso� ertes.

TOTAALCONCEPT

Met goede afspraken en de inzet van een 
gespecialiseerd team van ontwerpers, 
projectleiders en interieurarchitecten… zo 
werkt Ontwerpers & Makers van Goeden Huize 
uitsluitend met de beste vakmensen in eigen 
beheer, met respect voor uw privacy!

VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK EN 
KENNISMAKING

WWW.ONTWERPERSENMAKERS.NL
INFO@ONTWERPERSENMAKERS.NL 
FB: ONTWERPERSENMAKERS

SPINVELD 22A | 4815 HS BREDA
T. 06 - 41 82 76 98
T. 06 - 51 36 28 78
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NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie 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 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

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

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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