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VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet voor 
niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Jumbo Miegielsen en Stof&Wol je een kijkje achter de 
schermen en deelt ook Fit & Welzijn zijn bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda
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Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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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 in onze winkel in Breda en laat u ook adviseren!

Kleurrijke 
zonnebrillen

Kleurrijk en opvallend
Bij Bielars Brillen & Contactlenzen vindt u modieuze, kleurrijke en opvallende zonnebrillen van verschillende 
topmerken. Ga bijvoorbeeld voor een retro en hip frame van Ray Ban. Dit merk staat bekend om zijn 
vernieuwende kleurencombinaties en tijdloze design. Ray Ban is 
het populairste en best verkopende brillenmerk ter wereld. 
Vooral de Aviator, al sinds 1937 op de markt, en de 
Wayfarer zijn absolute klassiekers onder de zonnebrillen.





Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag
Kortings-

code
BRUIST2019

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799
4

SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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COLUMN Yvonne Jorissen

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

Zeg het met bloemen 
De taal van bloemen noemen we ‘floriografie’. De symbolische 
betekenis van bloemen verandert soms, maar door middel 
van bloemen willen we ons gevoel over brengen. Eigenlijk 
kun je zeggen dat bloemen onze persoonlijke boodschap 
symboliseert. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste boodschap 
overbrengt? Welke bloem geef je en welke kleur kies je? 
Bloemen hebben elk een andere betekenis, maar ook de kleur 
staat voor iets. Als je op je gevoel afgaat, weet je vaak precies 
welke bloemen passend zijn. 

Het is lente wanneer ik bij dochter Ineke aan tafel zit. Haar moeder is 
overleden. Bloemen speelden altijd een belangrijke rol in het leven 
van Ans. Ze wil haar dan ook met een bloemenritueel herdenken. 
Een huis zonder bloemen was immers niet af voor haar. De bloemen 
worden tijdens de afscheidsceremonie in een vaas gezet door haar 
dochter en kleinkinderen. Dit wordt het levensboeket van hun 
geliefde moeder en oma. 

De rode roos: staat voor de liefde. Haar liefde voor haar overleden 
echtgenoot en haar gezin. De amaryllis: staat voor trots. De dame 
hield van mooie kleding en een verzorgd uiterlijk. “Dan kan je trots 

op me zijn” zei ze altijd. De anemoon: staat voor eerlijkheid. Eerlijk 
was ze absoluut, ze zei wat ze ervan vond. Eerlijkheid was een 
belangrijke waarde voor haar. De zonnebloem: staat voor kracht 
en loyaliteit. Haar leven was niet altijd gemakkelijk. Maar zij had 
de kracht om door te gaan. De Freesia: haar lievelingsbloem, deze 
staat voor vertrouwen. Vertrouwen in en op elkaar. De rode anjer: 
staat voor een gebroken hart. Dat kreeg ze jaren geleden, toen 
haar man overleed. Het is nooit meer helemaal geheeld. De witte 
anjer: staat voor liefdevol en toewijding. Liefdevol was ze voor 
haar naasten, haar familie die haar steun nodig hadden.

Aan het einde van de liefdevolle toespraak is het kleurrijke 
levensboeket af; iedere bloem is met zorg uitgekozen en staat 
symbool voor een belangrijke eigenschap en spreekt waardering 
uit voor een bijzonder mens. Na afloop gaat het boeket mee naar 
huis, voor een kleurrijke invulling van de herinneringsplek samen 
met haar foto en kaarsje. 

Deze column is geschreven met toestemming van de familie. Wilt u 
meer weten over mogelijkheden bij een uitvaart en uw persoonlijke 
wensen? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking.

Patricia van Vliet

162x162 Column Monuta Patricia Notting_april19.indd   1 08-04-19   12:08
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Ginnekenweg 28 Breda
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Wist u dat...
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OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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De taal van bloemen noemen we ‘floriografie’. De symbolische 
betekenis van bloemen verandert soms, maar door middel 
van bloemen willen we ons gevoel over brengen. Eigenlijk 
kun je zeggen dat bloemen onze persoonlijke boodschap 
symboliseert. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste boodschap 
overbrengt? Welke bloem geef je en welke kleur kies je? 
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overleden. Bloemen speelden altijd een belangrijke rol in het leven 
van Ans. Ze wil haar dan ook met een bloemenritueel herdenken. 
Een huis zonder bloemen was immers niet af voor haar. De bloemen 
worden tijdens de afscheidsceremonie in een vaas gezet door haar 
dochter en kleinkinderen. Dit wordt het levensboeket van hun 
geliefde moeder en oma. 

De rode roos: staat voor de liefde. Haar liefde voor haar overleden 
echtgenoot en haar gezin. De amaryllis: staat voor trots. De dame 
hield van mooie kleding en een verzorgd uiterlijk. “Dan kan je trots 

op me zijn” zei ze altijd. De anemoon: staat voor eerlijkheid. Eerlijk 
was ze absoluut, ze zei wat ze ervan vond. Eerlijkheid was een 
belangrijke waarde voor haar. De zonnebloem: staat voor kracht 
en loyaliteit. Haar leven was niet altijd gemakkelijk. Maar zij had 
de kracht om door te gaan. De Freesia: haar lievelingsbloem, deze 
staat voor vertrouwen. Vertrouwen in en op elkaar. De rode anjer: 
staat voor een gebroken hart. Dat kreeg ze jaren geleden, toen 
haar man overleed. Het is nooit meer helemaal geheeld. De witte 
anjer: staat voor liefdevol en toewijding. Liefdevol was ze voor 
haar naasten, haar familie die haar steun nodig hadden.

Aan het einde van de liefdevolle toespraak is het kleurrijke 
levensboeket af; iedere bloem is met zorg uitgekozen en staat 
symbool voor een belangrijke eigenschap en spreekt waardering 
uit voor een bijzonder mens. Na afloop gaat het boeket mee naar 
huis, voor een kleurrijke invulling van de herinneringsplek samen 
met haar foto en kaarsje. 

Deze column is geschreven met toestemming van de familie. Wilt u 
meer weten over mogelijkheden bij een uitvaart en uw persoonlijke 
wensen? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking.
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De komende edities gaan we u  
kennis laten maken met onze 
verschillende teams die er dagelijks 
alles aan doen om u het boodschappen 
doen zo prettig mogelijk te maken.  

WELKOM BIJ

JUMBO
MAAK KENNIS  
MET ONS TEAM...

WE GAAN ELKE  
DAG VOOR 100%  
TEVREDENHEID
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Met deze keer...
Home Delivery en Pick up Point
Buiten het grote assortiment dat we in de winkel aan 
onze klanten bieden, hebben we ook nog onze online 
service. Ofwel de Home Delivery en Pick up Point.
Klanten kunnen online via www.jumbo.com hun 
boodschappen bestellen en daarna de boodschappen 
bij onze winkel ophalen (Pick up Point) of we bezorgen 
het aan huis tot in de keuken (Home Delivery).

Online boodschappen doen wordt steeds populairder. 
En daar spelen wij als Jumbo natuurlijk graag op in. Zo 
volgen onze medewerkers een online cursus hoe dat 
zij om moeten gaan met de tablets en krijgen zij les in 
onze bestelwagens.

Hoe komt de bestelling dan bij Jumbo Miegielsen 
Prinsenbeek?  Alle online bestellingen worden verzameld 
bij ons distributiecentrum in Den Bosch. Daar worden 
de kratten gevuld met de bestelde producten. Voor de 
koel- en diepvriesproducten wordt er gewerkt met droog 
ijs om de producten op de juiste temperatuur te houden. 
Op iedere krat staat de naam van de klant met zijn of 
haar bestelnummer, zodat het voor onze collega’s op de 
winkelvloer makkelijk verzamelen is.

Business to Business  Ook bedrijven 
beleveren wij met boodschappen van 
Jumbo. Zo hoeft u als bedrijf zich  
ook daar geen zorgen meer over te maken. Dit kan  
gewoon op factuur. Voor meer informatie, kijk dan ook  
even op www.jumbo.com/content/jumbo-zakelijk
We bezorgen van maandagochtend tot en met 
zaterdagavond.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande?  
Neem dan met mij contact op via toine.kleemans@
jumbo.com of bel even met 076-5438160

Toine Kleemans

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

   MiegielsenPrinsenbeek  |    jumbomiegielsenprinsenbeek  |    jumbo-miegielsen-prinsenbeek

haar bestelnummer, zodat het voor onze collega’s op de 
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DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.

 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.
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moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.

 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.
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Ons doel is u te laten genieten  
van ons verrassende aanbod.
Elke maand iets bijzonders!

Schoolstraat 15a, Prinsenbeek
076-8508514     

info@slijterijprinsenbeek.nl
www.slijterijprinsenbeek.nl

Geen alcohol onder 18 jaar

DRANK/VAN DE MAANDMALFY GIN 
verkrijgbaar in 4 smaken 

Originale, Con Limone,  
Gin Rosa en Con Arancia.

 Een klassieker met...

MALFY GIN ROSA & TONIC
- Malfy gin rosa.
- premium tonic water.
- Siciliaanse grapefruit.
- verse rozemarijn.

Methode 
Mix een stevige maatregel 
van Malfy gin rosa met premium 
tonic water in een ijs gevulde
 tuimelaar. Garnering met een 
verse wig van Siciliaanse grape- 
fruit & een toefje rozemarijn.

Grazie voor het delen van dit
fantastische Malfy moment 
met ons.
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Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325 
info@thaithala.nl  |  www.thaithala.nl
Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325

Weer volledig 
ontspannen?

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. De hitte en de 'druk' van de stenen 
dringen diep door in de spieren. De hot stone massage verlicht 
spanningen en geeft je nadien veel energie. Na een legging van 
de hot stones op het lichaam word je verder los gemasseerd met 
de warme stenen en warme olie. Hot stone massage zorgt voor 
een diepe relaxatie en ontgifting. De massage bestaat vooral uit 
lange rustige en cirkelvormige strijkingen. Een hot stone massage 
draagt bij aan het zelfherstel van het lichaam, voert afvalstoffen af, 
stimuleert de organen en brengt het lichaam meer in balans.

TIP 

Spaar met een  

klantenkaart

voor € 20,- korting

op een massage  

naar keuze.

Oliemassage  Traditionele Thaise Oliemassage wordt vaak 
ook aromatherapie genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van essentiële oliën. Ook hier volgt men de energiebanen. 
De massage wordt door veel mensen als zeer ontspannen 
ervaren.Tijdens de massage draagt u uw eigen ondergoed 
of door ons beschikbaar gesteld ondergoed voor eenmalig 
gebruik. De massage vindt plaats op een originele Thaise 
massagetafel, afgescheiden door gordijnen. De massage kan 
naar wens worden uitgevoerd met een 2 handen of 4 handen 
techniek. Voorafgaand aan de oliemassage dient u een warme 
douche te nemen om de poriën te openen.
 

Dat wil jij toch ook! Dat kan bijvoorbeeld  
met de onderstaande massages.
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Banden XL De Baronie  |  Bredaseweg 47 Terheijden  |  076 5938055  |  info@bandenxldebaronie.nl  |  www.bandenxl.nl

Wissel nu voordelig van  
winter- naar zomerbanden

Zomerbanden: de beste keuze boven 7°C 
Is het buiten warmer dan 7°C? Dan is het tijd om uw winterbanden te verwisselen 
voor zomerbanden. Waar winterbanden u aan de beste grip helpen bij kou en sneeuw, 
zijn zomerbanden geschikt om u de rest van het jaar veilig van A naar B te brengen. 
Bij zon en warmte, maar ook bij ‘normale’ Nederlandse temperaturen en regen.  
We adviseren u om in de maanden april t/m september op zomerbanden te rijden.

	Boven 7°C beste keuze

	Kortere remweg  

 minder kans op ongelukken

	Betere wegligging

	Meer grip

	Boven 7°C voor alle weertypen

Wisseltijd

Kijk op 
bandenxl.nl 

voor alle 
informatie!

Banden XL De Baronie  |  Bredaseweg 47 Terheijden  |  076 5938055  |  info@bandenxldebaronie.nl  |  www.bandenxl.nl
Banden XL  |  Vierlinghstraat 56 Dordrecht  |  078 6177022  |  info@bandenxl.nl  |  www.bandenxl.nl



	Boven 7°C beste keuze

	Kortere remweg  

 minder kans op ongelukken

	Betere wegligging

	Meer grip

	Boven 7°C voor alle weertypen

Iedereen wil dat wel, maar hoe pak je dit aan? Misschien heb je al 
een aantal pogingen gewaagd om hier verandering in te brengen, 
maar is het je nog niet gelukt. Soms kun je hierbij wel wat hulp 
gebruiken. Die hulp kunnen wij jou bieden!

Wat is nu PowerSlim?  
PowerSlim is een verandering 
van je leefstijl. Je gaat niet mínder 
eten, maar je leert anders eten. 
PowerSlim is zo ontwikkeld dat je 
zo gewoon mogelijk kunt blijven 
eten. Bijvoorbeeld een heerlijke 
pasta samen met het gezin of ’s 
avonds op de bank genieten van 
een lekkere snack. Kortom, volop 
variatie!

De voordelen op een rij
• Een behandelplan afgestemd  
 op jouw persoonlijke situatie
• Lekkere producten
• Heel goed te combineren  
 met je gezin
• Verantwoord voedingspatroon
• Makkelijk vol te houden
• Eiwitrijke voeding met verlaagd  
 gehalte koolhydraten
• Behoud van je spiermassa

Door PowerSlim kijk jij weer vol trots  
in de spiegel. Niet voor een paar weken,  
maar voor heel je leven.

Slim afvallen, hoe doe je dat?

van je leefstijl. Je gaat niet mínder 

PowerSlim is zo ontwikkeld dat je 

Eiwitrijke voeding met verlaagd 

Door PowerSlim kijk jij weer vol trots 

Maak een marinade van de olijfolie, kno�ook, 

limoensap, balsamicoazijn, peper en zout. Wrijf 

de kip in met de helft van de marinade en laat 

10 minuten staan. Laat een grillpan goed heet 

worden en gril de kip aan beide kanten circa 

3-5 minuten tot deze goudbruin en gaar is. Laat 

even afkoelen. Verdeel de sla, aardbeien en de 

avocado op een bord. Snijd de kip in stukjes en 

verdeel over de salade. Breng op smaak met de 

rest van de marinade. Garneer met munt.

KIJK VOOR MEER KOOLHYDRAATARME POWERSLIM RECEPTEN OP WWW.POWERSLIM.NL

Aardbei avocado 
kipsalade

543

KCAL

9,2 g

KOOL- 
HYDRATEN

31,9 g

EIWITTEN

40,1 g

VETTEN

BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

1 PERSOON

BEREIDINGSWIJZE:

FASE 2A

KIJK VOOR MEER KOOLHYDRAATARME POWERSLIM RECEPTEN OP

KIJK VOOR MEER KOOLHYDRAATARME POWERSLIM RECEPTEN OP

KIJK VOOR MEER KOOLHYDRAATARME POWERSLIM RECEPTEN OP

Ingrediënten:

- 120-150 g kipfilet

- 100 g kropsla, bladeren klein gesc
heurd

- 100 g aardbeien, gehalveerd

- ½ avocado, in stukjes

- ½ teentje knofloo
k, geperst

- 2 tl limoensap

- 2 el olijfolie

- 1 el balsamicoazijn

- Peper
- Zout
- Paar blaadjes verse munt

www.powerslim.nl

voor meer recepten

Groenstraat 4, Prinsenbeek 

Praktijkruimte in ’t Kraaienest 
Tweeschaar 12, Breda

076-5423800  |  www.bijmirella.nl

Mirella Franken

  
Samen werken we op diverse wijze 

aan jouw figuur en gezondheid. 
Kies wat bij je past; 

  
BEWEGEN WARMTECABINE

 
AFSLANKEN POWERSLIM

POWERSLIM BALANCE

VET BEVRIEZEN (CRYOLIPOLYSE)

ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSADVISEUR

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

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

adviesgesprek of proefles.
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BENT U DRUK MET 
BESTRATING BIJ UW HUIS?
Van Kemenade Bestratingen is voor u het adres voor alle denkbare vormen van 
(sier)bestrating, zowel nieuw als gebruikt. Het leveren van bestrating is het vak 
dat ze verstaan en waar ze u gratis en professioneel in kunnen adviseren.

Onze fi lialen in Son en Bavel zijn uitgerust met een moderne showtuin, 
voorzien van de laatste trends. Ook vindt u hier een groot aantal rekken 
waarin onze leveranciers hun huidige aanbod aan u laten zien. Het 
is altijd belangrijk en prettig om het materiaal in het echt te zien, te 
voelen en te ruiken. Daarnaast is het ook nog eens een leuke manier 
om inspiratie op te doen wanneer u nog niet zo goed weet wat u wilt, 
of nog twijfelt tussen enkele soorten. Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 2000 m2 met 300 tegelsoorten.

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van 
onze verkoopvestigingen of breng 
een bezoek aan onze website 
(www.vankemenadebest.nl) en 
vraag vrijblijvend een offerte aan. 
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.
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Voor harde vloeren geldt in de meeste gavallen het advies om 
de vloer zo veel mogelijk DROOG te reinigen. Gebruik hiervoor 
een stofzuiger en/of zachte bezem. Het gebruik van statische 
schoonmaakdoekjes wordt afgeraden. Deze doekjes bevatten vaak 
was of andere middelen die juist zorgen voor vlekken. Daarnaast 
kunnen deze doekjes ervoor zorgen dat uw vloer erg glad wordt en 
gaat glanzen. 

TIP! Gebruik in plaats van deze doekjes een droge micro-
vezeldoek. Deze heeft een vergelijkbare ‘statische’ werking.

Dat men zo nu en dan eens met een lekkere geur door het huis 
wil vliegen, begrijpen wij maar al te goed! Maar let dan wel altijd 
op dat er GEEN zeep in het schoonmaakmiddel zit of kies voor 
het beste voor uw vloer en gebruik door de fabrikant aanbevolen 
schoonmaakmiddelen!

ZEEP IS VET EN VET TREKT JUIST VUIL AAN

Vloerenonderhoud?
Stel, u heeft een nieuwe vloer 
aangeschaft en na enige tijd ontstaan 
er vlekken en/of strepen en heeft 
uw vloer niet meer die mooie, matte 
uitstraling waar u nou juist op was 
gevallen. Met enige regelmaat krijgen 
wij meldingen van bovenstaande 
problemen. In de meeste gevallen 
is een en ander te wijten aan foutief 
onderhoud van de vloer. Maar HOE 
moet het dan wel?

Takkebijsters 70, Breda
  076-522 06 86 

info@devloerencentrale.nl
  www.devloerencentrale.nl 

Takkebijsters 70, Breda
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Baronielaan 320 Breda   
076-5320184

www.tapasbarhacienda.nl

Écht Spaans 

De gerechtjes zijn Spaans, 
net als de bieren en 
de wijnen en zelfs de 

inrichting is Spaans met 
echte Spaanse tegeltjes.

Gewoon een heerlijk 
avondje uit in een 

ontspannen setting, 
of het nu gaat om een 

gezellig etentje of 
wellicht een verjaardag of 

bedrijfsborrel.

Tapas proeven  
zoals ze bedoeld zijn?

Pieter-Jaap & Pascal

Na een paar jaar wilde Mark elders zijn kennis 
verrijken en ik bleef in Hacienda. Inmiddels is 
Mark weer terug als chef in Breda en mijn honk 
is nog steeds in Zwijndrecht.

Regelmatig werken we nog samen om de 
ontwikkelingen door te nemen. De kracht van 
ons team is dan ook dat we op beide locaties 
inzetbaar zijn en dat we allemaal elkaars gelijke 
zijn. Zo delen we alles met elkaar, zowel in de 
keuken als in de bediening. Dat maakt ons sterk. 

Het succes werd nog groter na onze  
hoge score van 8.4 in BN de stem,  
waardoor wij aan nog meer gasten onze 
dagelijks verse tapas mogen laten proeven.

Dat kan bij Hacienda. Heerlijke en superverse 
écht Spaanse tapas. Toen we 12,5 jaar geleden 
begonnen met de tapasbar Hacienda, wisten we 
niet dat het zo’n daverend succes zou worden!  

We zijn begonnen in Zwijndrecht met ons tweeën.  
PJ (Pieter Jaap) en ik, Niels Lengkeek, zagen al gauw  
dat dit niet meer te doen was en al snel kwam mijn  
maatje Mark van Eijnsbergen ons in de keuken versterken. maatje Mark van Eijnsbergen ons in de keuken versterken. 

Niels & Mark
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl
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 Hoe zit het met gratis hoortoestellen?
Veel verzekerden hebben een goede aanvullende 
verzekering. In deze aanvullende verzekering zit vaak 
een vergoeding voor de eigen bijdrage. Wij zien bijna 
dagelijks dat klanten zo goed zijn verzekerd dat de 
25% eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering 
wordt vergoed. Zo hoeft de klant geen eigen bijdrage 
te betalen. Kortom: goede hoorzorg door een vakaudi-
cien zonder extra kosten.

Ina Kooijman benadrukt het belang van goed horen. 
Iedereen wil kunnen deelnemen aan een gesprek, lek-
ker met elkaar kletsen. We hebben ons gehoor de hele 
dag nodig om contact te hebben met onze dierbaren, 

‘Gratis’ hoortoestellen 
 bij Kooijman Hoortoestellen
De hoortoestellen zijn ingedeeld in catego-
rieën. Categorie 1 t/m 5 zijn hoortoestellen 
die in aanmerking komen voor vergoeding 

door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars 
bepalen per categorie het verkooptarief. 

Hiervan betaalt iedereen vanaf 18 jaar een 
wettelijke eigen bijdrage van 25%.

Brabantplein 4, Breda  |  076-5204264

www.kooijmanhoortoestellen.nl

om te genieten van muziek en de geluiden in de natuur. 
Ook voor onze veiligheid op straat is ons gehoor erg belangrijk. 

Daarom hebben wij een actie: indien u een hoortoestel in mei aan-
schaft, krijgt u 1 jaar gratis hoortoestelbatterijen cadeau van ons.

Voor meer informatie
info@kooijmanhoortoestellen.nl of 076-5204264
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Via de website en de Facebookpagina 
is te volgen wat er aan workshops is 
en gaat komen. Door middel van het 
contactformulier op onze website kun 
je ook aangeven waarin je precies 
geïnteresseerd bent (graag met 
onderwerp en niveau). Dan laten we 
het weten als er iets passends voor je 
aankomt.

Workshop op maat?
Heb je een specifieke wens en/of wil je 
met een groep een workshop op maat 
volgen? Bel ons of laat het weten via het 
contactformulier op de site. Zowel voor 
volwassenen als voor kinderen is een 
workshop op maat mogelijk.

Workshop geven?
Heb je zelf interesse om een workshop 
te geven bij Stof&Wol, laat het dan ook 
weten. Dan kunnen  we in overleg kijken 
wat er wanneer kan passen. Alles waar 
stoffen en garens aan te pas komen, 

Creatieve workshops?
Ook dit kan bij Stof&Wol. Om je te inspireren, om dingen te 
leren, om kennis te maken met iets wat je nog niet kende. Het 
aanbod aan workshops is nog volop in ontwikkeling en breidt zich 
langzamerhand uit.

kan daarvoor in aanmerking komen, De 
winkel heeft inmiddels een groot bereik 
opgebouwd, zeker interessant dus als 
je een groter publiek zoekt. De goede 
bereikbaarheid is ook een groot pluspunt. 

Aanbod mei
Workshop omgaan met de coverlock
Don’t be a prick – Haak maar aan en maak 
cactussen! Raadpleeg voor de exacte data 
en ook voor nog meer workshops onze 
website of Facebook.

Volg je ook graag op ontspannen wijze

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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Like ons op 
www.facebook.com/PrinsenbeekBruist

SPRING EENS BINNEN
 BESPAREN 
    OP JE SANITAIR?

Huifakkerstraat 10, Breda  |  076-5937100  |  service@sanidumpbreda.nl  
www.sanidump.nl
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Vier samen een nieuwe lente
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 partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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

€ 29,95

Vier samen een nieuwe lente
 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
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Wat is de Drie Linden in Prinsenbeek  
nou eigenlijk voor een gebouw?

Het gebouw bestaat uit een sporthal, toneelzaal, judozaal, turn- 
zaal en  diverse vergaderzalen. Veel sportverenigingen en 

verenigingen in de culturele sector zijn 'thuis' in De Drie Linden. 
Door een van de oprichters is het gebouw “de huiskamer van 

Prinsenbeek” genoemd. Het moet een plek zijn om in alle vrijheid 
aan vrijetijdsbestedingen te doen. Stichting De Drie Linden 

behartigt de belangen van al deze verenigingen. Ze zorgt voor de 
instandhouding van het gebouw, treedt in overleg met gebruikers 
en andere belang-hebbenden en organiseert daarnaast ook eigen 

evenementen.

Wil jij zelf een activiteit organiseren in een van de zalen van  
De Drie Linden, een vergadering, evenement of kinderfeestje? 

Vraag naar de mogelijkheden via  
contact@stichtingdedrielinden.nl Wilt u op de hoogte  

blijven, of kaarten bestellen, kijk dan op  
www.stichtingdedrielinden.nl

Dit is voor 2019 tot nu toe onze agenda:
Oktober: Rikconcours Drie Linden

14 december: Eindejaarconference van Andy Marcelissen
15 december: Kersthappening Drie Linden

Wilt u op de hoogte blijven, of kaarten bestellen,
kijk dan op www.stichtingdedrielinden.nl

19 MEI
Gitaartalent on stage!
Gitaarschool Leroy Carli organiseert 
zondag 19 mei ‘Gitaartalent on stage’ 
in Café-Bar De Stee in Prinsenbeek. 
Vanaf 14.00 uur 's middags presenteren 
leerlingen zich met een zelfgekozen liedje. 
Iedereen is welkom om erbij te zijn.
Locatie: Cafe Bar De Stee
Entree: gratis
Aanvang: 14.00 uur

MEI 2019

19 MEI
Smeed- en houtkunst 
Harry Seweuster
In museum De Rijf 
is komende zondag 
7 april een expositie 
van smeed- en 
houtkunst van Harry 
Seweuster.  
De geëxposeerde 
objecten zijn gemaakt 
in de periode 1970-
2019, van resten ijzer, 
hout, klei en plexiglas.
Locatie:  
Museum De Rijf
Entree: gratis
Open: 13.30 - 16.30 
uur

VVV BREDA TIPS
MILJOENENJACHT IN BREDA

De schatrijke Hendrikus van Barneveld is op zijn 97ste 
overleden en jullie maken kans op zijn erfenis van een 
miljoen. Deze oudoom Hendrik heeft bepaald dat het 
team dat het snelst een miljoen kan uitgeven, de win-
naar van de erfenis is. Als dat geen mooie uitdaging is!

Jullie starten in een café in Breda waar de ‘notaris’ 
jullie van tips en opdrachten voorziet om het miljoen 
er zo snel mogelijk doorheen te jagen. Dat kan met 
onder meer hilarische foto-opdrachten of het uitdagen 
van andere teams in het casino. 

Met een speciale smartphone geef je het ‘geld’ vervol-
gens uit. Om de spanning op te voeren, zie je daarop 
ook hoe de andere teams het doen. Aan het einde ver-
zorgt de ‘notaris’ een presentatie van alle opdrachten 
en reikt het winnende team de erfenis uit.

 TIP: VVV Breda is verhuisd! 
Je bent van harte welkom in 
onze tijdelijke pop-up store 
aan het Stadserf 2.  

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

MEI
2019

FAMILIEREÜNIE? BEDRIJFSUITJE? 

VRIENDINNENDAG? JE GROEPS-

UITJE BOEK JE BIJ DE VVV!
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ALFA ROMEO MITO
100 TURBO URBAN
 INCL. NAVIGATIE - CLIMATE CONTROL - 100 PK (74KW)

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 alfaromeo.nl. 

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

RIJKLAAR 
€ 18.395

PRIVATE LEASE 
  € 299P/M

5 JAAR GARANTIE
KILOM ETERVRIJ
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