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VOORWOORD/JUNI

Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe  
kan dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van  
dit magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als SANI Resort en Slijterij Prinsenbeek.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
Nederland Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand 
dat de zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al 
heel wat mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, 
tovert bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF



Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!

Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY
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HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar mee 

en één SodaStream fl es vervangt maar liefst 
2.000 plastic fl essen. En deze maand 

maak je bij Bruist ook nog eens kans op 
jouw eigen SodaStream bruiswatertoestel!

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juni naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 

zelf heerlijk bruiswater in 

slechts enkele seconden.

Je kunt zelf de hoeveelheid 

bubbels bepalen (licht, 

medium of intens).

win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com
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SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.nl/shop 

Vaderdag!

SHOPPING/NEWS

ag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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 Bezoek op afspraak aan Hazepad 8 A8, Breda  |  06-20008056  |  www.sarion.nl

Contactlenzen
Ongedwongen met een natuurlijke blik op een 
feestje verschijnen, tijdens het sporten geen last van 
aangeslagen glazen en een beperkt gezichtsveld? 
Of draagt u gewoon liever contactlenzen dan een 
bril? Laat u dan adviseren door onze optometrist/
contactlensspecialist.

Bielars Brillen & Contactlenzen werkt onafhankelijk 
en kan bij elke contactlensfabrikant terecht voor de 
beste keuze voor uw ogen. Wij leveren daglenzen, 
maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en 
nachtlenzen. 

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

De optometristen van Bielars geven u graag advies en vertellen u welke mogelijkheden er 
allemaal zijn! Kom langs bij onze winkel in Breda en laat u ook adviseren!

Alle typen 
contactlenzen
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www.kootstrarijopleidingen.nl

GRATIS
PROEFLES

14 motorrijlessen

1 x Voertuigbeheersing AVB

1 x Verkeersdeelname AVD

Gratis proefl es

Lid van:

T 088 - 9800300

925,-
>> Inclusief gebruik motor, 

helm en motorkleding

Vraag proefl es of informatie aan via onze website.

€

160069_Kootstra_Advertentie_Bruist_162x162mm.indd   1 31-03-16   13:37

MOTORRIJLES ACTIEPAKKET 2018

Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!
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 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag geslotenOpen: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag gesloten

Duo rolgordijnenGordijnen RolgordijnenVouwgordijnen

Wij hebben kijk op gordijnen, raamdecoratie en 
vloeren. Om een goed advies te geven kan dat 
het beste bij u thuis, zo kunnen we uw stijl en 
smaak beter ervaren. 

De inrichting en het kleurgebruik in uw woning 
zijn ook van belang om een goed advies te 
kunnen geven. U hoeft niets zelf in te meten, 
dit doen wij. 

Ontzorgen van A tot Z is één van onze krachten.

Kwaliteit tegen een scherpe prijs!

Iets bijzonders 
voor de ramen?
Zoek niet langer!
 

20% 
KORTING

HOUTEN 
BLINDS
HOUTEN 
BLINDS
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DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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Geschenken
Slijterij Prinsenbeek levert tevens aan 
horecagelegenheden. “Daarnaast kunnen zowel 
bedrijven als particulieren bij ons terecht voor 
geschenken voor alle mogelijke gelegenheden. 
Het is altijd leuk om een fles drank cadeau te 
krijgen, uiteraard in een bijpassende verpakking. 
Bovendien kunnen we wijn- en bierpakketten 
geheel naar wens samenstellen. 
 
We kunnen ook glazen graveren, om ze uniek  
en persoonlijk te maken. Relatiegeschenken zijn 
eveneens verkrijgbaar. En met de zomerdagen  
in het vooruitzicht... voor heerlijke zomerdrankjes 
zijn mensen hier ook aan het goede adres.

Elke maand hebben wij speciale aanbiedingen 
voor onze klanten op het gebied van wijn, bier of 
sterke drank. Heeft u interesse hierin, neem dan 
regelmatig een kijkje op onze Facebookpagina."

Voor al uw dranken  
     en geschenken

“We hebben een uitgebreid assortiment van sterke 
dranken, wijnen, bieren en champagne”, vertelt Kevin. 
“Service staat bij ons voorop. Als mensen iets willen wat 
we op dat moment niet hebben, dan kunnen we het 
bestellen en is het binnen een week in huis. Daarnaast 
geven we mensen vanuit onze kennis en ervaring graag 
advies zodat ze tot een goede keuze komen.”

Proeveren
“In de winkel kunt u regelmatig proeven van 
verschillende likeuren en whiskey, zodat mensen 
vrijblijvend ook eens iets nieuws kunnen proberen.  

Vaak kunnen we daar een mooie 
aanbieding aan koppelen. 
Sowieso doen we af en toe  
iets extra’s voor de klanten.” 
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Ons doel is u te laten genieten  
van onze verrassende aanbod.
Elke maand iets bijzonders!

Schoolstraat 15a, Prinsenbeek
076-8508514     

info@slijterijprinsenbeek.nl
www.slijterijprinsenbeek.nl

Een salmiak likeur, geproduceerd in een kleine distilleerderij 
in het ijskoude Finland. 

De smaak van de salmiak is zeer intens en leent zich goed om 
puur te worden gedronken of in de mix.

www.salmari.nl
HEERLIJK
Proef het zelf!

Geen alcohol onder 18 jaar

DRANK/VAN DE MAAND
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Kalishoek 26 |  Breda | 076-3032816 | www.chiropractorcambie.nl

RUG- OF
NEKKLACHTEN?
 Dan is de unieke Cox techniek de oplossing!

De Cox Techniek is bijzonder geschikt voor rug- en nekklachten met mogelijk uitstraling naar arm 
of been. Het zorgt in veel gevallen al vrijwel direct voor verlichting van pijn en andere klachten.  

Bij de Cox techniek gebruikt de chiropractor een unieke beweegbare behandeltafel. Door een zogenaamde
‘fl exie-distractie’ toe te passen rekt hij de banden aan de achterkant van de wervelkolom, dit vergroot de 
beweging tussen de facetgewrichtjes en de ruimte in het zenuwkanaal. Als de druk van de zenuw wordt 
weggehaald door middel van de Cox Techniek, dan krijgt de zenuw meer ruimte en kan deze weer herstellen 
en genezen. Zo kunnen de pijn en andere symptomen afnemen of zelfs geheel verdwijnen. 

Wil u meer weten over deze manier van behandelen?  Neem dan vrijblijvend contract met ons op.   
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-3032816 of kijk op www.chiropractorcambie.nl 



Heerbaan 161, Breda  |  076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl  |  www.wolfhagenadvocatuur.nl

Van koop op afbetaling 
naar goederenkrediet!

foto: Hylke Greidanus Photography

BRUISENDE/ZAKEN

COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN
Oude wet in modern jasje:

Heerbaan 161, Breda  |  076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl  |  

Wat is ‘koop op afbetaling’/goederenkrediet?
Bij koop op afbetaling verkoopt verkoper een goed aan 
koper, waarbij de koper gerechtigd is om de koopsom 
ervan in termijnen aan verkoper terug te betalen vanaf 
het moment dat dit goed aan koper is overhandigd. 
De termijn van terugbetaling moet wel meer dan drie 
maanden bedragen. In feite verstrekt de verkoper dus een 
krediet aan koper. In de meest eenvoudige vorm wordt 
de koper meteen bij afl evering eigenaar van het goed. 

Wat is ‘huurkoop’?
Huurkoop is koop op afbetaling, waarbij de koper pas 
eigenaar van een goed wordt zodra alle termijnen zijn 
voldaan, dan wel een deel (in geval van consumenten 
¾ deel) van de termijnen is voldaan. Het betreft dan 
een koop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud. 

ij leven in een consumptiemaatschappij waarin de commercie 
inspeelt op de behoefte van consumenten aan luxeproducten. 

En om consumenten over de streep te trekken, worden ogenschijnlijk 
gunstige fi nancieringsconstructies aangeboden, zoals ‘koop op
afbetaling’ en de bijzondere vorm van koop op afbetaling, ‘huurkoop’. In de sinds 1 januari 
2017 geldende wetgeving worden deze fi nancieringsvormen aangeduid als ‘goederenkrediet’.

W

Omdat de verkoper de zekerheid van eigendom 
heeft, ligt de rente bij huurkoop doorgaans lager 
dan bij een eenvoudige koop op afbetaling.

Bescherming consument
Juist doordat koop op afbetaling zo aantrekkelijk 
lijkt, maar nader beschouwd nadelige aspecten in zich heeft, heeft 
de wetgever het in de jaren dertig van de vorige eeuw al nodig 
geacht om de koper op afbetaling te beschermen, zeker indien 
het een consument betreft. Benieuwd naar uw rechten als koper/
consument of juist naar de valkuilen voor u als verkoper bij koop op 
afbetaling/huurkoop? Ik praat u graag bij! Een tip van de sluier: 
daar waar het om een consument gaat, gaan eveneens de strenge 
eisen van het consumentenkrediet gelden! In de Bruist-editie van 
juli 2018 zal ik de wetgeving rondom het consumentenkrediet 
bespreken.

2017 geldende wetgeving worden deze fi nancieringsvormen aangeduid als ‘goederenkrediet’.

heeft, ligt de rente bij huurkoop doorgaans lager 

Juist doordat koop op afbetaling zo aantrekkelijk 
lijkt, maar nader beschouwd nadelige aspecten in zich heeft, heeft 

Wacht niet 
langer en neem 

contact op
076-5227798
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BINNEN/BUITEN

In de verfi lming van Penelope Fitzgerald’s 
De Boekhandel besluit weduwe Florence 
Green (Emily Mortimer) haar leven weer op 
te pakken door een boekwinkel te openen. 
Ze is een krachtige vrouw die haar dromen 
najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse 
kustplaatsje doet haar winkel meer stof 
opwaaien dan verwacht. Onder leiding van 
de welgestelde Violet Gamart (Patricia 
Clarkson) en haar man wordt Penelope door 
haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen- 
gewerkt. Toch vindt ze steun bij de 
mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy).
The Bookshop gaat op 7 juni in première.

 AGJE UIT
PARKPOP
DEN HAAG

FILMPJE KIJKEN
THE BOOKSHOPD

HET ZUIDERPARK wordt weer 
omgetoverd tot hét festivalhart van 
Parkpop. In een nieuwe, intieme 
festivalsetting kun je als vanouds 
weer volop genieten van ruim dertig 
acts op zes verschillende podia. 

Met nationale en internationale top-
artiesten, een gezellige festivalmarkt 
en meer dan genoeg food & drinks 
om de inwendige mens tevreden te 
houden. Naast de hoofdpodia 
presenteert het festival ook het 
Haags Podium met het beste dat 
Den Haag te bieden heeft.
Parkpop is gratis toegankelijk!

Zondag 24 juni 2018
13.00 - 21.30 uur 
Voor meer informatie en tickets: 
www.parkpop.nl

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99
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Klaar voor Rokjesdag?Klaar voor Rokjesdag?

Ginnekenstraat 19 Breda (schuin tegenover de HEMA)
Tel 076 - 52 14 427

De meest onzichtbare 
zomerpanty

FALKE Shelina. € 12,00 
NU 2 voor € 19,00

Ginnekenstraat 19 Breda, 076 5214427
(Schuin tegenover HEMA)

www.svensophie.nl

Falke zomerpanty’s
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Voetenpraktijk Zundert 
introduceert een nieuwe techniek in de regio!

Beukenlaan 47, Zundert
06-45428720
info@voetenpraktijkzundert.nl

Uw ingroeiende nagel wordt: 
snel, effectief, 100% veilig, zonder chirurgische 
ingreep en langdurig verholpen. 

Uw nagel is vrijwel meteen pijnvrij!

“Ik ga voor perfectie, 
kwaliteit en service”

ADVIES?
GRATIS

VOETENCHECK!

WWW.VOETENPRAKTIJKZUNDERT.NL

Een revolutionaire behandelmethode bij een 
pijnlijke, ontstoken of misvormde probleemnagel! 
Adrian Arkada heeft het innovatieve instrument 'de cube' 
ontwikkeld. In feite is de cube een extra paar handen voor de 
specialist. Met behulp van speciale manipulatoren wordt de 
nagelplaat gestabiliseerd en gevormd waarna hij wordt vastgezet 
met speciale acryl.
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.nl 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com
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5
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Into theInto the

BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.nl

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com
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Wat is een 
implantaat?
“Een implantaat 
moet je zien als een 
kunstwortel die als 
een schroefje in 
de kaak wordt 
geplaatst. Om een 
kunstgebit goed te 
kunnen dragen, zijn 
twee implantaten 

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

Wanneer is het tijd voor een implantaat?
“Bij het langdurig dragen van een kunstgebit 
blijft met name de onderkaak slinken. Daardoor 
gaat het kunstgebit steeds losser zitten. Het 

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.

‘Klik’ en de prothese zit stevig vast

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.”

Benieuwd naar wat 
tandprothetische 
praktijk Inge van 
der Gaag voor u kan 
betekenen? Maak 
dan een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag 
Alard Duhamelstraat 78
4827 NA Breda
(076) 587 70 20
www.tppvdgaag.nl

Heeft u een akoestisch probleem? 

Dan hebben wij unieke oplossingen in 
plafond- en wandbekledingen. 

Met leuke print, gewoon egaal wit of een kleur die u mooi vindt. 

Viacoustic I Rijsbergseweg 261, Breda 1 076-3030340 1 info@viacoustic.nl I www.viacoustic.nl 
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Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een kastoplossing 
en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Met ons eigen team 
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BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Een uimtehotel 
TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
AUTHENTIEKE 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
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Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Muggen

Weg met 
die vervelende 

muggen!

We hebben er allemaal wel 
eens last van, muggen die 
je uit je slaap houden en 
voor vervelende jeuk zorgen.

Wij verkopen verschillende 
producten die muggen op 
afstand houden zonder dat 
er DEET in verwerkt zit, zoals 
polsbandjes, stickers om 
op je kleding te plakken of 
olie om op de huid aan te 
brengen. 

Wat deze natuurlijke 
middelen gemeen hebben 
is dat ze op basis van 
etherische oliën zijn waar 
muggen niet van houden. 
Daardoor zijn deze 
middelen ook geschikt 
voor kleine kinderen.

Mocht je toch geprikt zijn, dan 
hebben wij producten die de 
klachten kunnen verminderen.

voor vervelende jeuk zorgen.

klachten kunnen verminderen.

Wat deze natuurlijke 

Ginnekenweg 28 Breda

ScooterHill
Breda 

Nu verkrijgbaar bij

Breda MAT GELE VESPA SPRINT S
SNOR UITVOERING
OOK LEVERBAAR IN  

MAT TITANIO 

NIEUW PRIJS € 4250,-  

VOORJAARSACTIE 
PRIJS

€ 3850,-

Compleet met:
• Windscherm
• Valbeugelset
• Anti-robos slot

200%



Mondzorg Tridenzo  
 groeit met je mee

Wij vinden het belangrijk dat u een prettige ervaring heeft bij de tandarts.  
Je moet je absoluut welkom voelen. Mondzorg Tridenzo stelt hoge eisen aan 
de behandelaars en de apparatuur. Bij Mondzorg Tridenzo vindt u diverse 
specialisaties onder één dak.
 
Wij zijn niet aangesloten bij een keten organisatie. Dat maakt dat we er alles 
aan kunnen doen om uw gebit gezond en mooi te maken én zo te houden.
Wij hebben veel begrip en respect voor iedereen. Inmiddels zijn we 
uitgegroeid naar een stabiele, eerlijke en betrouwbare praktijk. Sinds 
november 2017 zijn wij drager van het keurmerk ‘de lieve tandarts’ en zijn wij 
een van de laatste acht genomineerden voor tandartspraktijk van het jaar 2018.
 
Denkt u dat wij u kunnen helpen en wilt u meer informatie  
over ons of wilt u zich inschrijven als klant? Neem eens een kijkje 
op www.tridenzo.nl of neem telefonisch contact met ons op. 

VIJFHAGEN 43 - BREDA
T. 076-5324960 
WWW.TRIDENZO.NL    TRIDENZO MONDZORG

Wij vinden het belangrijk dat u een prettige ervaring heeft bij de tandarts. 
Je moet je absoluut welkom voelen. Mondzorg Tridenzo stelt hoge eisen aan 
de behandelaars en de apparatuur. Bij Mondzorg Tridenzo vindt u diverse 

Wij zijn niet aangesloten bij een keten organisatie. Dat maakt dat we er alles 
aan kunnen doen om uw gebit gezond en mooi te maken én zo te houden.
Wij hebben veel begrip en respect voor iedereen. Inmiddels zijn we 
uitgegroeid naar een stabiele, eerlijke en betrouwbare praktijk. Sinds 
november 2017 zijn wij drager van het keurmerk ‘de lieve tandarts’ en zijn wij 
een van de laatste acht genomineerden voor tandartspraktijk van het jaar 2018.

Denkt u dat wij u kunnen helpen en wilt u meer informatie 
over ons of wilt u zich inschrijven als klant? Neem eens een kijkje 
op www.tridenzo.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Praktijkhouder en 
mondhygiënist
Francine Lamers

Mondzorg Tridenzo groeit met je mee. Van poetsinstructies voor de allerkleinsten  
tot aan een klikgebit voor diegene die onverhoopt toch zijn eigen tanden 
heeft verloren. Bij Mondzorg Tridenzo kunnen wij iedereen helpen bij 
zijn of haar mondgezondheid.
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Groenstraat 14, Prinsenbeek  |  06-52273013  |  www.danergia.nl

- alle vormen van pijn

- gezondheidsproblemen

- stoppen met roken

- vruchtbaarheidsklachten

- afvallen

Voor allerlei gezondheidsklachten  
kunt u terecht bij:

VERHUISD
PER 1 JUNI

Groenstraat 14
Prinsenbeek

LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

Een greep uit onze 
vernieuwde collectie

Graag begroeten we u in onze showroom en 
vertellen we u meer over de mogelijkheden.

DUS WACHT 
NIET LANGER

Bekijk onze zee aan 
mogelijkheden!

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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SPRING EENS BINNEN
 BESPAREN 
    OP JE SANITAIR?

Huifakkerstraat 10, Breda  |  076-5937100  |  service@sanidumpbreda.nl  
www.sanidumpbreda.nl

ALTIJD DE GOEDKOOPSTE,  

  ERVAAR HET ZELF EN KOM LANGS!



Ruby vertelt: “Reizen organiseren doe ik al vele jaren, het is mijn hobby.  
Of, zoals een klant het zei: pure passie! Het begon met dagtrips, dagtrips 
werden reizen, Nederland werd Europa en Europa werd Amerika. Ik was er 
druk mee en genoot er enorm van. Naast mijn betaalde baan bij de bank.” 
 

“Het besef dat ik van mijn hobby mijn werk moest maken 
kreeg ik toen ik werd benaderd door een  Amerikaans 
echtpaar: of ik een maatwerk trip van achttien dagen 
wilde samenstellen langs die prachtige Nationale Parken 
van West USA...”

“Inmiddels heb ik alweer twee jaar mijn eigen 
reisbureau. Na een grondige opleiding heb ik me 
aangesloten bij Personal Touch Travel. Zo heb ik een 
grote organisatie achter me staan, waardoor ik grote  
inkoopkracht heb en gegarandeerd veilig kan boeken, 
denk aan ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.”

“Door mijn enorme voorliefde voor Amerika durf ik me 
inmiddels een Amerika specialist te noemen. Wat niet wil 
zeggen dat ik de rest van de wereld heb overgeslagen. 
Onze wereld is te mooi om niet te ontdekken!”

“Het is mijn passie om jouw wensen en ideeën samen  
te brengen tot jouw meest bijzondere vakantie ooit.  
En daarvoor ga ik heel ver, tot in de kleinste details…   
Als jij er enthousiast van wordt, ben ik het ook. 
Organiseren en tot in de puntjes regelen, daar word  
ik oprecht blij van.” De Passie straalt ervan af! 

            Liefs Ruby

COLUMN/RUBY VERBOOM

STERRENKROOS 178, BREDA  |  06-28471806  |  WWW.PERSONALTOUCHTRAVEL.NL/ADVISEUR/RUBY-VERBOOM  |  RUBY.VERBOOM@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

Ruby vertelt: “Reizen organiseren doe ik al vele jaren, het is mijn hobby. 

Pure Passie… 
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam
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YORIMAGE
Met een nieuw image de zomer in!

 Yorimage in Breda heeft jarenlange ervaring in het kappersvak. Dit vakmanschap vind je terug 
in onze salons. Naast de ervaren Vanessa werken er diverse topstylisten in onze zaken. 

De relaxte sfeer en persoonlijke aandacht waarmee wij ons al jaren onderscheiden, zijn cruciaal 
voor het eindresultaat: lekker haar waarmee je zelfverzekerd en voldaan de straat op gaat. 
Heeft u een vraag over een behandeling of een nieuw kapsel? Boek online of bel voor een 

afspraak, 076 - 521 32 63 of 076 - 522 46 88. Maar zonder afspraak bent u natuurlijk ook 
welkom. Tot later.

Winnaar
Coiffeur 
Award
2016

Baronielaan 286, Breda  |  076 - 522 46 88  |  info@yorimage.nl  
Wilhelminastraat 27, Breda  |  076 - 521 32 63  |  www.yorimage.nl  

“De kunst is om het mooiste van 
mensen naar voren te halen”
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Gratis hoortoestelbatterijen
Onze audiciens kunnen u meer vertellen over de andere aanbiedingen 
die wij voor u hebben in 2018. Volgens Ina Kooijman is 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 erg belangrijk gebleken.  
Wij zijn nog een van de weinige audiciensbedrijven in West-Brabant die 
nog echt zelfstandig zijn. Wij kunnen daardoor een keuze maken uit alle 
hoortoestelmerken die leverbaar zijn in Nederland. 

Wij werken samen 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 daarover inlichten. 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. Voor informatie mag u altijd contact met ons opnemen.
Tot ziens bij Kooijman Hoortoestellen 

Brabantplein 4, Breda

076-5204264

www.kooijmanhoortoestellen.nl

Kooijman Hoortoestellen bestaat 10 jaar

Bij aanschaf
hoortoestel

5 jaar lang gratis batterijen 

(t.w.v. € 350,-) en service

Wacht niet langer.

Dat vieren we samen met u. 
Om dit samen te vieren 

hebben wij een cadeau voor 
u bij aanschaf van nieuwe 

hoortoestellen in 2018. 

YORIMAGE
Met een nieuw image de zomer in!

 Yorimage in Breda heeft jarenlange ervaring in het kappersvak. Dit vakmanschap vind je terug 
in onze salons. Naast de ervaren Vanessa werken er diverse topstylisten in onze zaken. 

De relaxte sfeer en persoonlijke aandacht waarmee wij ons al jaren onderscheiden, zijn cruciaal 
voor het eindresultaat: lekker haar waarmee je zelfverzekerd en voldaan de straat op gaat. 
Heeft u een vraag over een behandeling of een nieuw kapsel? Boek online of bel voor een 

afspraak, 076 - 521 32 63 of 076 - 522 46 88. Maar zonder afspraak bent u natuurlijk ook 
welkom. Tot later.

Winnaar
Coiffeur 
Award
2016

Baronielaan 286, Breda  |  076 - 522 46 88  |  info@yorimage.nl  
Wilhelminastraat 27, Breda  |  076 - 521 32 63  |  www.yorimage.nl  

“De kunst is om het mooiste van 
mensen naar voren te halen”



Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8
6604 CW Wijchen 
024-6416466
www.jandeboertuinhuizen.nl

HET ADRES VOOR TUINHUIZEN OP MAAT



Scherpe prijs “Wat het probleem ook is en welk merk device je ook hebt, we 
kunnen je ongetwijfeld helpen. En dat altijd tegen een zeer scherpe prijs, één van 
de  grote voordelen van aangesloten zijn bij een landelijke franchise-organisatie. 
Waar mogelijk voeren wij reparaties bovendien uit met originele onderdelen en 
uiteraard bieden we altijd garantie op onze reparaties.”

Kwaliteit  Hoewel deze reparatiewinkel in Breda pas 2 januari haar deuren 
opende, lopen de zaken volgens Tom al boven verwachting goed. “We hebben 
inmiddels al heel wat klanten mogen verwelkomen, zowel zakelijk als particulier. 
Het beste bewijs dat wij ons werk goed doen. Kwaliteit is dan ook waar wij voor 
staan, net als voor transparantie. Via onze website zijn de prijzen van de meest 
voorkomende reparaties van tevoren al te checken en ook in ons werk zijn wij zeer 
transparant. Reparaties worden hier gewoon in het zicht van de klant uitgevoerd, 
zodat iedereen kan zien wat wij doen. De meeste reparaties zijn klaar terwijl je 
wacht en mocht het probleem onverhoopt toch wat meer tijd vragen, dan behoort 
zelfs een leentelefoon tot de mogelijkheden. Het leveren van de best mogelijke 
service vinden wij namelijk zeer belangrijk.”

Wees welkom  Toms doel is om in de komende vijf jaar nog vier vestigingen in de regio te 
openen. “Maar voor nu ligt de focus op Breda. Heb je dus problemen met je telefoon of tablet, maak 
dan meteen online een afspraak of loop gewoon even binnen. Zes dagen per week staan wij 
voor al onze klanten klaar en de auto parkeer je hier gratis voor de deur. Bovendien verkopen 
wij ook nog diverse accessoires, toebehoren en nuttige gadgets. Wees dus welkom!”

Takkebijsters 57A, Breda  |  076-3333060  
www.mobileservicecentre.eu

Telefoon en tablet

voorkomende reparaties van tevoren al te checken en ook in ons werk zijn wij zeer 

wacht en mocht het probleem onverhoopt toch wat meer tijd vragen, dan behoort 

weer als nieuw?

voor uw telefoon en tablet reparatie

inmiddels al heel wat klanten mogen verwelkomen, zowel zakelijk als particulier. 

Wacht niet langer 
en laat je  

telefoon of tablet 
repareren!

Is je telefoon of tablet stuk? Geen probleem! 
Bij Mobile Service Centre Breda-Oost repareren ze 
je mobiele device snel en op professionele wijze.

Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8
6604 CW Wijchen 
024-6416466
www.jandeboertuinhuizen.nl

HET ADRES VOOR TUINHUIZEN OP MAAT



Kreeft 21-06/22-07

Let goed op wie er voorbijloopt, er 

kan zomaar iemand op je pad 

komen. Blijf altijd positief en help een 

goede vriend eens een handje mee, 

dat zal gerespecteerd worden. 

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand staat in het teken van 

werk. Misschien zal je er iets teveel 

voor moeten laten, maar er komt een 

geweldig aanbod op je pad.

Maagd 23-08/22-09

Geniet van een welverdiend succes. 

Ben je alleenstaand? Dan ontmoet je 

misschien wel je zielsverwant. 

Weegschaal 23-09/22-10

Geniet met je familie. Voel ook de 

positiviteit in je relatie. Stel niet al je 

plannen uit tot morgen, je kunt het maar 

beter gedaan hebben!

Schorpioen 23-10/22-11

Deze maand leer jij je echte vrienden pas 

kennen. Daarnaast zal je een enorm 

succes boeken in je carrière.

Boogschutter 23-11/21-12

Neem eens een stap extra en wacht niet 

af. Denk niet altijd alleen maar na over 

je werk, ga er eens op uit om te sporten. 

Ben je single? Houd dan je ogen 

wijd open. 

Steenbok 22-12/20-01

Wees niet bang voor het onbekende. 

Avontuurlijke activiteiten zijn voor je 

weggelegd. Ziek is ziek, wees niet 

wanhopig als je het recht hebt 

om thuis te blijven.

Waterman 21-01/19-02

Er breekt een stabiele periode aan. 

Richt je op zaken die je nog moet 

afronden. Blijf positief, niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor de mensen 

om je heen. 

Vissen 20-02/20-03 

Juni is een positieve periode voor het 

privéleven van de Vis. Je komt de 

ideale partner tegen, laat deze kans 

dus niet door je vingers glippen. 

Ram 21-03/20-04

Reken deze maand op de steun van 

je partner of familie. Let op: er 

gebeuren interessante dingen om je 

heen die je niet wilt missen. Denk 

na voordat je iets zegt zodat je niet 

in de problemen komt.

Stier 21-04/20-05

Je carrière zal deze maand beter 

gaan. Je zult uitblinken in je werk. 

Ook zullen er weinig tegenslagen 

meer komen. Wees sociaal, ga er 

gezellig op uit en ontmoet nieuwe 

vrienden.

H O R O S C O O P
TWEELINGEN 21-05/20-06
In juni krijg je de kans om te laten 
zien wat je in huis hebt. Je komt dichterbij 
het bereiken van je doelen. Neem bij stress 
wel even wat tijd voor jezelf om te 
ontspannen.  



U goed voelen in uw lichaam begint met een gezonde huid!

Cellu M6® Alliance;  
Endermologie®

Professional Beauty Product of the year 2017

Ontdek de nieuwe generatie Cellu M6® Alliance bij:
Boschstraat 40a, Breda  |  076-5620552  
www.oyuprettybeauty.nl  |  info@oyuprettybeauty.nl

Als uw huid en uw figuur op intelligente wijze worden  
gestimuleerd, kunnen ze onvoorstelbare veranderingen  
ondergaan. Endermologie®: de enige non-invasieve  
mechanische huidstimulatietechniek die het celmetabolisme  
op 100 % natuurlijke wijze reactiveert. Anti-aging en natuurlijke 
slankheid, met respect voor het lichaam  
en de ecologie van de huid.

Voor het lichaam:
• Reductie van cellulitis 
• Huidversteviging
• Afvoer van vetten 

Voor het gelaat:
Als een echte fitness voor de huid wekt  
endermologie® de natuurlijke synthese van 
essentiële huidverbeterende werkstoffen weer op:  
• Collageen voor een stevigere huid. 
• Elastine voor een soepelere huid: +46% 
• Hyaluronzuur voor meer volume en een betere hydratatie: +80% 

Endermologie
Als uw huid en uw figuur op intelligente wijze worden 
gestimuleerd, kunnen ze onvoorstelbare veranderingen 
ondergaan. Endermologie
mechanische huidstimulatietechniek die het celmetabolisme 
op 100 % natuurlijke wijze reactiveert. Anti-aging en natuurlijke 
slankheid, met respect voor het lichaam 
en de ecologie van de huid.

Voor het lichaam:
•
•
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‘‘WIJ MAKEN UW
IDEE WERKELIJKHEID’’
PRODJEX, MAKERS VAN SFEERBELEVING

BRIELTJENSPOLDER 15 4921 PK MADE
TEL. 085-4863290 WWW.PRODJEX.NL

SALES

VIDEO LICHT GELUIDVERHUUR VERKOOP
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Ik wijs u  
graag de weg! 

Ik help u samen op weg naar een  
nieuw leven apart van elkaar.

U kunt altijd contact opnemen voor
een afspraak of een vrijblijvend
oriënterend gesprek. Dat kan per
e-mail via mail@lianaderuiter.nl
of telefonisch via 076-3020017.
Meer informatie vindt u  
op www.lianaderuiter.nl

NMI/MfN Register familiemediator         
T. 076-30 200 17 
T. 06-17 748 365 
www.lianaderuiter.nl
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COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda  |  076-5780050
www.dermatologischcentrum.nl

Spataders (of varices) 
zijn verwijde en vaak 

ontsierende aders op het 
been. Zolang de kleppen in 

de aderen gezond zijn en 
goed sluiten, kan het bloed 

vanuit het been naar het 
hart stromen. Problemen 

ontstaan wanneer de 
aderen wijder worden 

waardoor de kleppen niet 
meer goed sluiten. Door de 
zwaartekracht stroomt het 
bloed terug, de verkeerde 

richting op naar het 
onderbeen en kunnen zich 

spataders ontwikkelen.

Spataders kunnen een zwaar en vermoeid gevoel in de benen en voeten geven. 
Sommige mensen hebben last van jeuk, een branderig gevoel, nachtelijke krampen, 
rusteloze benen of opgezette enkels. 

Klachten bij spataders
Spataders hoeven niet altijd gepaard te gaan met klachten. Andersom kan iemand 
wel al klachten hebben, terwijl de spatader nog niet zichtbaar is. Door spataders 
verandert de terugstroom van het bloed naar het hart. Daardoor kunt u klachten 
krijgen. Op den duur kunnen er ook zichtbare veranderingen aan uw been 
ontstaan. Het is belangrijk dat spataders behandeld worden om 
nare gevolgen zoals een open been te voorkomen.

Spataders verwijderen?
Of uw spataders behandeld moeten worden, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de klachten en de ader 
die ziek is. Het is daarom belangrijk om de functie van 
de ader echografi sch te onderzoeken. De dermatologen 
van Dermatologisch Centrum Breda zijn toonaangevende 
professionals op het gebied van onderzoek en behandeling 
van spataders. Bij Dermatologisch Centrum Breda 
kunnen alle soorten spataders behandeld worden, 
ook wanneer u dit alleen om esthetische 
redenen wenst! 

Spataders?CHI NIEUW BEWUSTZIJN  
(VOORHEEN CHI-LEVENSKRACHT)

Een winkel met een uitgebreid 
assortiment zoals Chi essentiële 

oliën, CBD-oliën, edelstenen, 
klankschalen, Koshi’s, Yoga-

artikelen en cadeauartikelen. 
Achter de winkel bevinden 

zich twee mooie ruimtes die 
worden verhuurd en waar 
activiteiten plaatsvinden 

zoals: geleide meditaties, 
yoga, klankschaalconcerten, 

didgeridoolessen en 
buikdanslessen.

Kom eens langs en ervaar de 
ruimte van deze prachtige winkel.  

We zien u graag.

Openingstijden:
di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur  

za 10.00 - 17.00 uur

www.chinieuwbewustzijn.nl
NIEUW BEWUSTZIJN

BIOLOGISCHE LAVENDELOLIE 
De oliën van Chi zijn 100% natuurlijk. 

Ze worden op een natuurlijke manier gewonnen 
uit heilzame planten. De Chi, oftewel de 

levensenergie, van de planten kan hierdoor 
toegepast worden op mens en dier. Het heeft 
een positieve werking op lichaam en geest. 
Iedere olie heeft zijn specifieke werking.

Lavendel werkt ontspannend en kalmerend, 
waardoor het rust biedt aan lichaam en geest. 
Enkele druppels in een bad- of massageolie 

werken verzachtend op stijve spieren en bij stress.
Lavendelolie in een verdamper reinigt en verfrist 

de lucht en versterkt het immuunsysteem.
Het is huidherstellend, doeltreffend bij puistjes 

en goed voor de doorbloeding.

De biologische lavendel groeit in de beroemde 
Rozenvallei in het hart van Bulgarije.  
De geur is zoet, bloemig en kruidig.

Kom eens kennismaken met de heerlijke geur 
van deze lavendel of een andere essentiële  
Chi-olie in de Chi winkel, Boschstraat 125.

Ik zie u graag. Monique Thérèse

Boschstraat 125, Breda  |  06 42450658 076 5147031  |  chi.nieuwbewustzijn@gmail.com  |  chinieuwbewustzijn.nl   |   chi nieuw bewustzijn

Kom langs  
en ervaar het 

zelf!



COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda  |  076-5780050
www.dermatologischcentrum.nl
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zwaartekracht stroomt het 
bloed terug, de verkeerde 

richting op naar het 
onderbeen en kunnen zich 

spataders ontwikkelen.

Spataders kunnen een zwaar en vermoeid gevoel in de benen en voeten geven. 
Sommige mensen hebben last van jeuk, een branderig gevoel, nachtelijke krampen, 
rusteloze benen of opgezette enkels. 

Klachten bij spataders
Spataders hoeven niet altijd gepaard te gaan met klachten. Andersom kan iemand 
wel al klachten hebben, terwijl de spatader nog niet zichtbaar is. Door spataders 
verandert de terugstroom van het bloed naar het hart. Daardoor kunt u klachten 
krijgen. Op den duur kunnen er ook zichtbare veranderingen aan uw been 
ontstaan. Het is belangrijk dat spataders behandeld worden om 
nare gevolgen zoals een open been te voorkomen.

Spataders verwijderen?
Of uw spataders behandeld moeten worden, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de klachten en de ader 
die ziek is. Het is daarom belangrijk om de functie van 
de ader echografi sch te onderzoeken. De dermatologen 
van Dermatologisch Centrum Breda zijn toonaangevende 
professionals op het gebied van onderzoek en behandeling 
van spataders. Bij Dermatologisch Centrum Breda 
kunnen alle soorten spataders behandeld worden, 
ook wanneer u dit alleen om esthetische 
redenen wenst! 

Spataders?



IK ZIT EVEN BIJ MOEKE

Moeke Ginneken – Ginnekenmarkt 17 – 4835 JC Breda 
076 5607020 – info@moekeginneken.nl

IK ZIT
EVEN BIJ
MOEKE
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WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Bel mij nu!
voor een afspraak

076 56 12 888 

Bent u (bijna) 75 JAAR OF OUDER en heeft u  
een MEDISCHE KEURING nodig voor uw 

RIJBEWIJSVERNIEUWING?
Ga dan naar Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout.

De keuringskosten zijn € 30,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

Praktijk Hoogmoed

06-52427776  |  info@claudia4beauty.nl 
www.claudia4beauty.nl  |   claudia4beauty

06-52427776  |  info@claudia4beauty.nl
claudia4beauty

Voordelig!

 Probeer het 

zelf uit!

- 100% natuurlijk product
- In water oplosbaar en milieuvriendelijk 
- Minder pijnlijk dan harsen
- Geen of bijna geen allergische reacties 
- Donkere haren worden lichter en dunner
- Zéér korte haartjes kunnen al worden verwijderd 
- Haren blijven langer weg dan bij harsen
- Geen verbrandingen i.v.m. lage gebruikstemperatuur 
- LEIDT TOT STERK VERMINDERDE HAARGROEI OP DEN DUUR!

Body Sugaring  

Succesvolle manier van ontharen





FREERUNNEN IN BREDA!

TIP: Hockeyliefhebbers opgelet!  
Van 23 juni 
t/m 1 juli is 
de allerlaatste 
Champions Trophy. 
De herenteams 
van de zes beste 
hockeylanden ter 
wereld spelen op de 
velden van Hockeyclub Breda. Als extraatje 
is er ook een vrouwentoernooi tussen Oranje, 
Spanje, China en Japan. Info en kaarten: 
www.hockey.nl/championstrophy 

VVV BREDA TIPS
JUNI 2018

Familiereünie? Bedrijfsuitje? Vriendinnendag? 
Je groepsuitje boek je bij de VVV!

Hoe creatief komen jullie van punt A naar B? Dat is heel in het kort waar 
het om gaat bij freerunnen. Durf jij van hoge muren af te springen en je 
angsten te overwinnen bij je eerste salto? 

Als je met een groep komt freerunnen, leert een instructeur jullie eerst 
de basis van het freerunnen (ook wel Parkour genoemd).     
Een Parkour is een in Frankrijk ontstane loopdiscipline waarin de 
deelnemers proberen hindernissen te overwinnen op een zo vloeiend en 
snel mogelijke manier. Parkour wordt voornamelijk in steden in de 
buitenlucht beoefend. 
Na de ontvangst, een korte rondleiding door de Koepel en de basis-
instructie starten jullie met het daadwerkelijke freerunnen. Afhankelijk 
van het niveau bekijkt de organisatie waar in Breda dit gebeurt. Bij 
slecht weer wordt gezorgd voor een volgebouwde gymzaal op het terrein 
(meerprijs). 

MEER INFO (OOK OVER ALLE 
GROEPSARRANGEMENTEN VAN 
VVV BREDA): WWW.VVVBREDA.NL 
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM 
(WELKOM IN BREDA), FACEBOOK 
(GEK OP BREDA, SHOPS & FUNROUTE), 
YOUTUBE OF DOWNLOAD DE VVV-APP! 
0900-5222444 (€ 0,25 PER MINUUT). 
INFO@VVVBREDA.NL  

TIP van de maand juni

Tuincentrum Princenbosch   •    Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze
tel. 0161 43 19 23   •    www.tuincentrumprincenbosch.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 9.00-18.00 uur. Za van 9.00-17.00 uur.
Kijk voor koopzondagen of afwijkende openingstijden op onze website.

Hét adres v oor binnen en buite n

HÉT ADRES VOOR BINNEN EN BUITEN
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TIP: Hockeyliefhebbers opgelet!  

wereld spelen op de 

Tuincentrum Princenbosch   •    Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze
tel. 0161 43 19 23   •    www.tuincentrumprincenbosch.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 9.00-18.00 uur. Za van 9.00-17.00 uur.
Kijk voor koopzondagen of afwijkende openingstijden op onze website.

Hét adres v oor binnen en buite n

HÉT ADRES VOOR BINNEN EN BUITEN
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20% KORTING OP HORREN & RAAMDECORATIE

Actie geldt van 4 t/m 16 juni 2018.
Vraag naar de voorwaarden.

Schoolstraat 15 | 4841 XC Prinsenbeek | www.colorsathomebijtrudy.nl
Telefoon (076) 549 48 93 | E-mail bijtrudy@colorsathome.nl  

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  06 - 29055541  |  www.titambire.nl

Wilt u ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340



AROMED/NIEUWSTRICURA SOS HUIDOLIE
Bij kwetsuren van de huid werkt Tricura SOS 
Huidolie snel in op het beschadigde bindweef-
sel, waardoor de huid mooier heelt. Tricura SOS 
Huidolie ondersteunt het herstellende vermogen 
van de huid. Het werkt verzachtend, ontsmet-
tend en stelpend en kan o.a. gebruikt worden bij 
het voorkomen van blaarvorming. Tricura SOS 
Huidolie stimuleert de celdeling en voorkomt 
littekenvorming. 

20 ml € 8,95

PICADURA NA-DE-BEET ROLLER
Deze roller verkoelt en verzacht vrijwel direct de 
steek of beet van een insect. Het vermindert de 
jeuk en werkt ontgiftend. De roller zorgt ervoor 
dat men het snel, gemakkelijk en hygiënisch kan 
aanbrengen.

10 ml € 6,25

Aromed Natuurproducten B.V.  |  Oudenbosch  |  0165-370659  |  www.aromed.nl

ORMELA OORDRUPPELS
Het heeft een verzachtende en 
ontstekingwerende werking. Het is 
de natuurlijke hulp bij oorklachten 
en wordt gebruikt ter voorkoming 
van oorontsteking en bij oorpijn, 
als gevolg van kouvatten, lawaai, 
mechanische invloeden of irritatie na 
het baden.

10 ml € 5,75

Geneeskrachtige werking 
              van aromatherapie

De producten op deze pagina’s
zijn o.a. verkrijgbaar bij:

BREDA
Drogisterij Lamers 

Drogisterij Het Klavertje 
Brocks Homeopathie 

G & W Gezondheidswinkel De Gastronoom 
Drogisterij Parfumerie de Berg 

DA Drogisterij
Reformhuis Rozemarijn



WWW.SNAPFITNESS.NL/PRINSENBEEK
Schoolstraat 11 (voormalige bibliotheek), Prinsenbeek  |  076-2005080

LEKKER 
SPORTEN 

•  24 uur per dag 7 dagen per week

•  Sporten vanaf € 8,- per week

•  Overstapservice 

OP DE BEEK BIJ




