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Klachten
Fixatie disparatie is een probleem van de oogsamenwerking dat grote gevolgen kan hebben voor het 
functioneren op het werk, school, in het verkeer en bij het sporten. Eigenlijk speelt het een rol bij alle 
dagelijkse activiteiten, omdat 80% van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat.

Het uit zich in verschillende klachten zoals: onrustig 
kijken, hoofdpijn, vermoeide ogen, gevoelig voor licht 
en duizeligheid.

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

Fixatie 
disparatie

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



Stijlvol-Stoer
Groenstraat 14 Prinsenbeek 

06-48423000 
www.stijlvol-stoer.nl

 stijlvolstoer

Kleding en accessoires 
voor  

dames & heren

Dames
Anotherwoman - Chabo 
Bags - Fabbles Geisha 

Knit Factory 
Poools - Red Button
Secrid - Soyaconcept  

Zoso

Heren
A Fish Named Fred  

Knit Factory - No Excess 
Petrol - Secrid - Slater

Bekijk het uitgebreide 
assortiment in onze 

winkel!
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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Claudia4Beauty 
en Hacienda. Zij geven je maar al te graag een kijkje in hun 
keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-14569873

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 
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LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



Behandelingen
“In mijn salon bied ik diverse behandelingen 
aan, zoals ontspannende en huidverbeterende 
gezichtsbehandelingen, epileren, harsen, ontharen met 
bodysugaring, massages en gellak van  Young Nails. 
Inmiddels ben ik net gestart met make-up van Blèzi 
Cosmetics.”

Ik Skin Perfection
Claudia selecteert voor haar salon namelijk heel 
bewust de merken waar ze mee werkt. “Zo werk 
ik voor de gezichtsbehandelingen met IK Skin 
Perfection; fantastische producten, zonder chemische 
toevoegingen, die de huid weer mooi en gezond 
maken. In vier fasen reset, herstel en stimuleer ik 
hiermee de huid, met een maximale huidverbetering 
als resultaat. Tot nu toe is iedereen bijzonder 
enthousiast, inclusief ikzelf. Wil je meer over dit merk 

TIJD  VOOR JEZELF

Eigenlijk wist Claudia het altijd al: ooit wilde ze 
werken als schoonheidsspecialiste. Een droom die ze 
werkelijkheid  heeft gemaakt door in 2015 te starten 
met een opleiding en een jaar later de deuren te 
openen van haar eigen salon. “Een keuze waar ik nog 
geen moment spijt van heb gehad.”

VOOR EEN MOOIE 
EN GEZONDE HUID



TIJD  VOOR JEZELF

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

ze blijven heel lang zitten. Blèzi staat voor: 'Blèft zitten'. 
Onlangs heb ik de opleiding gevolgd. Hier heb ik alles geleerd 
over de producten en hoe je daarmee een prachtige make-
over kunt geven, helemaal naar de wens van de klant. Een 
workshop geven is ontzettend leuk. In ca. 1,5 uur tijd vertel ik 
de gasten over de producten en laat ik zien hoe je ermee kunt 
werken, door de gastvrouw of één van de gasten op te maken. 
De reacties zijn enorm enthousiast. Tijdens elke workshop 
is het mijn doel om anderen te leren hoe ze zichzelf mooi 
kunnen maken en om naast verkoop ook afspraken te maken 
voor nieuwe workshops. Uiteraard is het ook mogelijk om in 
de salon de producten uit te proberen of een touch up, dag, 
avond of bruids make-up te laten verzorgen. De workshops 
zijn net als mijn persoonlijk advies gratis."

Benieuwd of ik ook jouw huid weer in topconditie 
kan brengen? "Informeer dan eens naar de mogelijk-heden 
of maak meteen online een afspraak met gratis huidanalyse. 
Heb je interesse in een persoonlijk advies of wil je een 
workshop plannen, neem  
dan contact op voor meer 
informatie of plan 
online een afspraak."

te weten komen? Neem dan zeker eens een kijkje op 
mijn website: www.claudia4beauty.nl.”

Zichtbaar resultaat
“Iedereen wil er goed en verzorgd uitzien en ik weet 
precies hoe ik daaraan bij kan dragen. Daarnaast is geen 
vraag mij te gek. Ik wil juist iedereen helpen aangezien 
ik iedereen een mooie en gezonde huid gun die alles kan 
hebben.” Dat ze ook daadwerkelijk resultaat boekt, blijkt 
wel uit de foto’s die ze voor elk behandeltraject maakt. 
“Voor aanvang van de eerste behandeling maak ik altijd 
een foto van de huid zodat mensen na verloop van tijd 
met eigen ogen het verschil kunnen zien.” 

Blèzi Cosmetics
“Blèzi is een Nederlands merk van topkwaliteit wat mij 
enorm aanspreekt. De producten zijn geweldig en ze 
doen wat ze beloven: kwaliteit, makkelijk in gebruik en  



EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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COLUMN Patricia Notting

Monuta Patricia van Vliet 
T 06 - 50 63 01 07 
E pvanvliet@monuta.nl
I www.monutavanvliet.nl

Toch dichtbij 
Hans en Marjo woonden al heel veel jaren gelukkig 
in Zundert. Het is september 2016 als Hans overlijdt. 
Marjo, zijn kinderen en kleinkinderen willen niets 
liever dan dat Hans thuis blijft, de plek waar zij zoveel 
mooie tijd hebben doorgebracht en herinneringen 
aan hebben met elkaar. Hans krijgt een � jne plek in 
de kamer tot de dag van de uitvaart.  

Iedere dag wordt hij omringd door de mensen die 
hem lief waren. Als uitvaartverzorger kom ik dagelijks 
op bezoek wanneer een overledene thuis opgebaard 
is. Enerzijds heeft dit een praktische reden, het 
controleren van de conditie van het lichaam van de 
overledene, maar ook is het een � jn contactmoment 
met de familie. Met een kopje ko�  e praten we dan 
samen over de overledene. Zo ook over Hans, ik hoor 
over zijn gezinsleven, zijn bezigheden. Ook over de 

dingen die zijn familie zal missen met Hans. Ik stel voor 
om een vingerafdruk van Hans te maken. Marjo is in 
eerste instantie wat terughoudend, maar na mijn uitleg 
over de mogelijkheden wil ze deze toch wel, onder 
het motto ‘beter meeverlegen, dan onverlegen’. Marjo 
bewaart deze zorgvuldig bij de spullen. 

Twee jaar later krijg ik bericht van Marjo. Hun zoon Emil 
en zijn vriendin Nicolette gaan trouwen. Het gemis van 
zijn vader is nu extra voelbaar, want zijn vader is er niet 
bij als ze zijn pak gaan uitzoeken. Marjo bedenkt dat 
ze de vingerafdruk van Hans nog heeft. Deze wordt op 
de manchetknopen gegraveerd, die zijn pak compleet 
zullen maken op zijn grote dag. Zo is zijn vader als hij 
het Ja-woord geeft op zijn trouwdag toch dichtbij hem.  

Deze column en de foto is met toestemming van de betrokken familie geplaatst.

Patricia van Vliet

162x162 Column Monuta Patricia Notting_feb19.indd   1 08-01-19   15:55
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Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Carnaval
Begin volgende maand barst carnaval weer los.
Wilt u de carnaval fi t beginnen, dan is het nu de 
tijd om uw weerstand wat extra op te bouwen zodat 
u minder vatbaar bent voor griep en verkoudheid.

Het zou toch zonde zijn als u de carnaval zou 
moeten missen. Kom daarom langs bij ons in de 
winkel zodat wij u kunnen adviseren om fi t de 
carnaval in te gaan. Ook 
als de winterse kwaaltjes 
al hebben toegeslagen en 
u wat ondersteuning wilt 
gebruiken om er zo snel 
mogelijk weer bovenop te 
komen bent u bij ons 
op het juiste adres 
voor een goed advies.

Ginnekenweg 28 Breda
Waldhoornlaan 77, Etten-Leur  |  06-16010262

longbridgetattoo@ziggo.nl  |  www.longbridgetattoo.nl

 Haal een  

CADEAUBON VAN  
LONG BRIDGE TATTOO  

vanaf 10 euro,
zelf te bepalen 

Op zoek naar een 
origineel cadeau?



COLUMN Patricia Notting

Monuta Patricia van Vliet 
T 06 - 50 63 01 07 
E pvanvliet@monuta.nl
I www.monutavanvliet.nl

Toch dichtbij 
Hans en Marjo woonden al heel veel jaren gelukkig 
in Zundert. Het is september 2016 als Hans overlijdt. 
Marjo, zijn kinderen en kleinkinderen willen niets 
liever dan dat Hans thuis blijft, de plek waar zij zoveel 
mooie tijd hebben doorgebracht en herinneringen 
aan hebben met elkaar. Hans krijgt een � jne plek in 
de kamer tot de dag van de uitvaart.  

Iedere dag wordt hij omringd door de mensen die 
hem lief waren. Als uitvaartverzorger kom ik dagelijks 
op bezoek wanneer een overledene thuis opgebaard 
is. Enerzijds heeft dit een praktische reden, het 
controleren van de conditie van het lichaam van de 
overledene, maar ook is het een � jn contactmoment 
met de familie. Met een kopje ko�  e praten we dan 
samen over de overledene. Zo ook over Hans, ik hoor 
over zijn gezinsleven, zijn bezigheden. Ook over de 

dingen die zijn familie zal missen met Hans. Ik stel voor 
om een vingerafdruk van Hans te maken. Marjo is in 
eerste instantie wat terughoudend, maar na mijn uitleg 
over de mogelijkheden wil ze deze toch wel, onder 
het motto ‘beter meeverlegen, dan onverlegen’. Marjo 
bewaart deze zorgvuldig bij de spullen. 

Twee jaar later krijg ik bericht van Marjo. Hun zoon Emil 
en zijn vriendin Nicolette gaan trouwen. Het gemis van 
zijn vader is nu extra voelbaar, want zijn vader is er niet 
bij als ze zijn pak gaan uitzoeken. Marjo bedenkt dat 
ze de vingerafdruk van Hans nog heeft. Deze wordt op 
de manchetknopen gegraveerd, die zijn pak compleet 
zullen maken op zijn grote dag. Zo is zijn vader als hij 
het Ja-woord geeft op zijn trouwdag toch dichtbij hem.  

Deze column en de foto is met toestemming van de betrokken familie geplaatst.

Patricia van Vliet

162x162 Column Monuta Patricia Notting_feb19.indd   1 08-01-19   15:55
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WELKOM BIJ

JUMBO
Prinsenbeek is 

karnaval en 
karnaval is Jumbo 

Miegielsen 
Prinsenbeek

WE GAAN ELKE  
DAG VOOR 100%  
TEVREDENHEID

WELKOM BIJ

JUMBO
Prinsenbeek is 

karnaval is Jumbo 

Uitreiking van de cheques vindt plaats 
op zaterdag 23 februari om 18.30 uur
op de markt in Prinsenbeek.



Ik denk dat ik best kan stellen dat 1 op de 2 inwoners van 
Prinsenbeek wel in een karnavalsclub, kapel of als vrijwilliger 
bezig is of is geweest met karnaval in Prinsenbeek.

Geweldig om te zien hoe creatief onze inwoners zijn tijdens 
de twee grote optochten in ons dorp. Grote en kleine wagens 
die door ons dorp trekken, groepen die de mensen aan de 
kant aan het lachen krijgen met hun creaties. Kapellen die 
zorgen voor een geweldige sfeer aan de kant van de weg. 

Jumbo Miegielsen Prinsenbeek  |  Markt 14, Prinsenbeek  |  076-5438160  |  www.jumbo.com

   MiegielsenPrinsenbeek  |    jumbomiegielsenprinsenbeek  |    jumbo-miegielsen-prinsenbeek

Prinsenbeek wel in een karnavalsclub, kapel of als vrijwilliger 
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de twee grote optochten in ons dorp. Grote en kleine wagens 
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Geweldig om te zien hoe creatief onze inwoners zijn tijdens 
de twee grote optochten in ons dorp. Grote en kleine wagens 
die door ons dorp trekken, groepen die de mensen aan de 

En hoe leuk is het dan om als Jumbo supermarkt hierin 
ook een rol te kunnen en mogen spelen. Als sponsor 
van de BAK, Beeckse Algemene Karnavalsstichting, 
zijn we al jaren actief, maar sinds 2017 hebben we 
ook een leuke actie opgezet in onze eigen winkel om 
ervoor te zorgen dat alle clubs die wagens bouwen een 
mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen.

Bij iedere 15 euro die in onze winkel besteed, wordt 
krijgt de klant een scan-kaartje. Dit kaartje kan de klant 
scannen bij de scan-kast bij ons in de winkel. Hij of zij 
kan dan zelf de keuze maken aan welke deelnemende 
club het kaartje wordt gegund. Onze ondernemer heeft 
6.000 euro ter beschikking gesteld voor deze actie, en 
de reacties hierop zijn grandioos.

Aan het einde van de actie is er de uitreiking van de 
cheques. Dit wordt gedaan door de Prins met zijn 
hofdames, in het gezelschap van de Raad van Elf, 
Hofkapel en heel het gevolg. 

Mocht ik je niet meer zien of spreken, dan wens ik je 
alvast een hele leutige karnaval.

Toine Kleemans
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DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!

SPRING EENS BINNEN
 BESPAREN 
    OP JE SANITAIR?

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

Al twaalf jaar runt hij met veel succes een tapasbar in Zwijndrecht. Hoog tijd 
voor een tweede vestiging, vond eigenaar Pieter-Jaap van Sijp. Sinds afgelopen 
april is Tapasbar Hacienda Breda een feit, gevestigd op een unieke locatie in het 
Ginneken, aan de rand van het Mastbos. 

ECHT SPAANS  
GENIETEN

Eigenaar: Pieter-Jaap van Sijp  |  Baronielaan 320 Breda  |  076-5320184  |  www.tapasbarhacienda.nl

Pieter-Jaap & Pascal



Zwijndrecht
“In Zwijndrecht doen we het al twaalf jaar 
ontzettend goed met onze eerste vestiging, dus 
waar gaan we naartoe voor onze tweede, was de 
vraag.” Breda bleek het antwoord. “Een ontzettend 
leuke stad waar ik zeker nog kansen zag voor een 
tapasbar. En dat blijkt te kloppen, want iedereen 
die bij ons heeft gegeten, is ook in Breda razend 
enthousiast.”

Echt Spaans
Als één van de onderscheidende elementen van 
zijn tapasbar noemt Pieter-Jaap het feit dat alles 
écht Spaans is. “De gerechtjes zijn Spaans, net als 
de bieren en de wijnen en zelfs de inrichting is 
Spaans met echte Spaanse tegeltjes. Niet zozeer 
omdat ik zo’n grote voorliefde heb voor Spanje, 
maar vooral omdat ik tapas eten de gezelligste 
vorm van eten vind en dat is nu eenmaal iets 
typisch Spaans. Ontspannen zitten, samen 
borrelen, lekkere tapas erbij als je dat wilt. Gewoon 
een heerlijk avondje uit in een ontspannen setting, 

Buen apetito
of het nu gaat om een gezellig 
etentje of wellicht een verjaardag 
of bedrijfsborrel.” En dat kan bij 
Tapasbar Hacienda van woensdag 
tot en met zondag, vanaf 16.00 uur.

Echt vers
Bij Tapasbar Hacienda zijn de gerechtjes 

BRUISENDE/ZAKEN

niet alleen écht Spaans, maar ook écht 
vers. “We bereiden alles zelf met dagverse 
ingrediënten. Op onze uitgebreide menukaart 
vindt iedereen wel wat naar wens; vis, vlees of vegetarisch, 
we serveren het allemaal en uiteraard kunnen we ook 
rekening houden met allergiëen, mocht dat nodig zijn. Dat is 
aan onze twee koks wel toevertrouwd. 
Die wisselen elkaar trouwens 
regelmatig af in Breda en Zwijndrecht, 
net als mijn bedrijfsleider en ik 
doen. Zo verdelen we onze passie 
en aandacht zo goed mogelijk over 
beide zaken en dat doen we allemaal 
met ontzettend veel plezier.”

aan onze twee koks wel toevertrouwd. 

regelmatig af in Breda en Zwijndrecht, 

 apetito apetito apetito

Niels & Mark
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 De specialisaties van de praktijk 
liggen op het gebied van 

implantaten, protheses, frames 
en gedeeltelijke protheses. 
Het beroep tandprotheticus 
bestaat al enige decennia en 

is sinds 1989 een beschermde 
beroepstitel.  

 Mensen kunnen bij mij ook 
terecht voor controles en 

reparaties. 
 

Wij zijn dagelijks telefonisch 
bereikbaar.

Snelle service bij reparatie.
U krijgt een advies op maat met 

een kosten en vergoedingen 
begroting.

 Een eerste consult is bij ons 
altijd gratis! 

 Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl 

Een kunstgebit 
om in te lijsten
Een kunstgebit dat prachtig oogt en comfortabel 
zit is een waar kunstwerk. Als u een prothese 
nodig heeft of een slecht passend of verouderd kunstgebit bezit, 
kunt u zonder verwijzing een afspraak maken. Gun uzelf een gebit 
om in te lijsten, een lach die gezien mag worden en een oplossing 
die pijn en ongemakken verhelpt.

Normaal gesproken bestaat de 
behandeling uit zes afspraken.

1. Intakegesprek en eerste 
afdrukken  Tijdens dit bezoek 
worden de eerste proefafdrukken van 
de beide kaakdelen gemaakt. Daarmee 
kunnen speciale ‘lepels’ gemaakt 
worden.

2. Defi nitieve afdrukken  Met behulp 
van de lepels worden de defi nitieve 
afdrukken van uw beide kaakdelen 
gemaakt. Hiermee worden de 
randlengte en de pasvorm van uw 
nieuwe kunstgebit vastgelegd.

3. Beetbepaling  Met een beetbepaling 
wordt duidelijk hoe de kaken ten 
opzichte van elkaar staan en hoeveel 
ruimte er in de mond aanwezig is voor 
de prothese. U kunt uw esthetische 
wensen kenbaar maken en overleggen 
over de kleur en vorm van de te 
gebruiken tanden. Het is belangrijk 
om foto’s van vroeger mee te nemen 

om een natuurlijk eindresultaat te 
behalen.

4. Proefprothese  Tijdens deze afspraak 
wordt gecontroleerd of de tanden 
mooi staan en de kiezen goed op 
elkaar sluiten. De tanden en kiezen 
staan nog op een wasplaatje waardoor 
de pasvorm van de prothese nog niet 
optimaal zal zijn.

5. Plaatsen van de prothese  De 
prothese is klaar, wordt in uw mond 
geplaatst en op esthetiek, pijnplaatsen 
en spraak gecontroleerd.

6. Nacontrole  De pasvorm en 
functie van het kunstgebit worden 
gecontroleerd. Waar nodig worden 
correcties uitgevoerd. De behandeling 
is afgerond. U komt jaarlijks terug voor 

de reguliere controle.

Bent u benieuwd naar wat wij voor 
u kunnen betekenen? Maak dan een 
afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Maximaal tuinplezier 
met de juiste bestrating
Bij Van Kemenade kiest u uit een 
compleet assortiment uw kwaliteits-
bestrating waarvan u gegarandeerd 
jarenlang gaat genieten. 

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

Bent u op zoek naar 
bestrating voor uw terras, 
oprit of bedrijfsterrein?
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Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325 
info@thaithala.nl  |  www.thaithala.nl
Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325

TIP 

Spaar met een  

klantenkaart

voor € 20,- korting

op een massage  

naar keuze.

Voel je weer 
helemaal top
Aroma Massage  Aromatherapie is een oude en zeer doeltreffende 
holistische geneeswijze. Het is de methode om van je spanningen, stress en 
angst af te komen. Daarnaast zijn er nog vele andere kwalen om naar 
de aromatherapeut te gaan zoals bijvoorbeeld allergische reacties, 
blaasontsteking, examenvrees, rouwverwerking, verminderde eetlust, 
concentratieproblemen, verkoudheid, gewrichtspijnen en spierpijnen, 
darmproblemen en huidaandoeningen. De masseuse zal te allen tijde 
vertellen welke oliën zij gebruikt, maar als u de wens heeft om met een 
bepaalde olie behandeld te worden, dan kan dat natuurlijk ook. De massage 
is meestal zacht, zodat de olie goed door de huid kan worden opgenomen. 
Er wordt gebruik gemaakt van een basisolie waaraan 100% natuurzuivere 
etherische oliën worden toegevoegd. Aromamassages hebben een diepere 
werking, omdat die ook op je fijnstoffelijk lichaam inwerkt; dus niet alleen 
het lichaam, maar ook de geest. Ook als je jezelf een extraatje gunt en gewoon 
even lekker wilt ontspannen, is deze massage rustgevend. Vooral iets in deze 
drukke, jachtige tijden. Mensen met kwalen en ziekten kunnen zich door 
aromatherapie met bepaalde geuren beter voelen. Verder kunt u terecht voor
 
Thai Massage  Traditionele Thaise massage of nuat phaen boran  
(Thai:

 

Thai Massage  Traditionele Thaise massage of nuat phaen boran 
, "antieke massage stijl"), is een van 's werelds  

oudste geneesmethoden. Thaise massage is meer dan 2.500 jaar oud

Hot stone massage  Een hot stone massage is een massage  
van het lichaam met stenen van ongeveer 45 graden Celcius.  
Vandaar de naam hot stone.

Voetmassage  Voetmassage wordt vaak ook reflexzone  
therapie genoemd.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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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

Geen alcohol onder 18 jaar

Waar is dat feestje? 
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Waar is dat feestje? 
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...
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BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!

Wil jij ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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VVV BREDA TIPS
BREDA ÁNDERS ONTDEKKEN? DE HILARISCHE KILOMETER!

Een verrassende toer, zo mogen we de Hilarische 
Kilometer door Breda best noemen. Dat kan ook niet 
anders met ‘Dun Bart’ als gids. Deze ras-Bredanaar is 
in Breda wereldberoemd als straattheaterartiest en 
van allerlei ludieke acts en presentaties. 

Met hier en daar een horeca-tussenstop leidt hij groepen 
door een stukje Breda. Je maakt gebruik van bijzondere 
vervoersmiddelen en ontdekt Breda op een heel andere 
manier. Alles met een vette knipoog natuurlijk. 

Hilarisch walking dinner
Onderweg ook lekker eten? Dan is de variant ‘Hilarisch 
walking dinner’ iets voor jullie. Dun Bart ontpopt zich als 
gerant die jullie van het ene restaurant naar het andere 
begeleidt voor een heerlijk driegangendiner. Hij doet 
dat natuurlijk wel op zijn eigen, onnavolgbare wijze! 

 TIP: Ook al valt carnaval laat 
dit jaar, het gaat er echt weer 
van komen! Voor je Kielegatse 
sjaals, insignes, handschoenen 
en nog veel meer, kun je 
terecht bij de VVV aan de 
Willemstraat. ‘Da ziede zo!’ 

MEER INFO (OOK OVER 
ALLE GROEPSARRANGE-
MENTEN) VIND JE VIA:
 
 www.welkominbreda.nl

 Welkom in Breda

 Welkom in Breda 
 Gek op Breda  

 0900-5222444 
 
 info@vvvbreda.nl

FEB
2019

In het Kielegat en omgeving wordt nog 
steeds veel zelf gemaakt. Vanaf januari 
is het dan ook topdrukte bij Stof&Wol 
door de verkoop van carnavalsstoffen 
en fournituren. We hebben een breed 
en natuurlijk kleurrijk assortiment aan 
stoffen liggen. En ook de bandjes, franjes 
en dergelijke om je carnavalspak mee 
af te maken of op te pimpen, zijn volop 
aanwezig.

Kielen
In de winkel is het dan een bonte 
mengeling van carnavalsklanten. We 
krijgen natuurlijk veel mensen over 
de vloer voor stoffen voor nieuwe of 
extra kielen. Dit zijn vaak niet meer 
de geijkte effen kleuren, vooral niet bij 
de jeugdgroepen. Stoffen uit ons hele 
assortiment worden vaak aangesproken 
om een kiel net dat extra accent te geven 
waardoor deze extra opvalt.

Optochten…
Ook altijd een bijzondere groep zijn de 
deelnemers aan de diverse optochten 
in de omgeving. Erg leuk is het om zo 
van tevoren al wat te horen over wat we 
straks kunnen gaan zien!

Al klaar voor carnaval?
Begin maart is het weer zover: carnaval barst los in Breda en 
omgeving. De echte carnavalsvierders zijn echter al veel langer 
bezig. En wat is carnaval zonder een passende outfit?

En andere pakken
Maar ook de klanten die een unieke 
carnavalsoutfit willen maken zijn vaak een 
bijzondere uitdaging. Daarbij moeten we 
vaak niet alleen meedenken over de meters 
stof die ervoor nodig zijn, maar ook over 
hoe een bepaald idee te realiseren. Vooral 
bepaalde vormen houden en krijgen in 
kleding is vaak een hele klus.

Al met al zijn de laatste maanden voor 
carnaval voor ons altijd een drukke en 
enerverende periode waar we met volle 
teugen van genieten!

van tevoren al wat te horen over wat we 

Belcrumweg 24 Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden  
dinsdag - vrijdag van  
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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      ONTDEK DE

NIEUWE 500X

5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie 
(Europa dekking). Kijk voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op fi at.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De getoonde afbeelding kan afwijken van het 
omschreven model. Wijzigingen voorbehouden.

Gem. brandstofverbruik: 5,8 - 6,1 l/100 km (1 op 16,7 - 17,2). CO2: 133 - 140 gr./km.

Breda | Beverweg 4 | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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