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ZJIM MODE IS NU 

Welkom bij Van Uffelen Ulvenhout. We hebben een 
aantal aanpassingen gedaan in onze winkel aan de 
Dorpstraat in Ulvenhout, voorheen was Zjim Mode 
hier gevestigd. Het complete dames assortiment is 
nu uitgebreid met ook een compleet heren 
assortiment met onder andere de merken Hugo 
Boss, State of Art en Tommy Hilfiger.  
 
Het vertrouwde team wil graag vol trots, onder het 
genot van een hapje en een drankje, de vernieuwde 
winkel en de nieuwe collectie aan u laten zien!

Het ‘ vertrouwde’ team!

www.vanuffelenmode.nl
ULVENHOUT - Dorpstraat 68 - Tel. 076 - 56 54 202

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM

HEREN

DAMES
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk
ACQUISITIE Loes Levy, 06-14569873

CONTACT GINNEKEN BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
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Like ons op Facebook.com/ginnekenbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Ginneken Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud
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LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoeten

39

Hoort u ze fl uiten?
Heeft u het gevoel dat u de vogeltjes minder hoort?

Laat uw gehoor dan eens vrijblijvend en gratis door ons testen.

Weet u dat u bij Hoorservice Schram:
• gratis voor de deur kunt parkeren
• uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• aan huis geholpen kunt worden
• ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Ja, dat heeft u goed gehoord!

Aangezien wij graag de tijd 
nemen om u goed te adviseren, 
werken wij alleen op afspraak.

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169

Breda (tegenover Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 | www.hoorserviceschram.nl

adv162x162-HoorserviceSchram-lente-glossy.indd   1 11-03-19   08:29
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-14569873

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als Weltevree 
Colours en Céjess Flooring je over hun bedrijf. En de rest? Ontdek het 
vooral zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen
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Nijmegen VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen

Met 36 uitgaven is Nederland 

glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
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MOTORRIJLES ACTIEPAKKET 2019

www.kootstrarijopleidingen.nl

GRATIS
PROEFLES

14 motorrijlessen

1 x Voertuigbeheersing AVB

1 x Verkeersdeelname AVD

Gratis proefl es

Lid van:

T 088 - 9800300

945,-
>> 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



Waarom het sporten in de Milon cirkel prettig en effectief is?
Je bent in 35 minuten klaar met een spierkracht- en conditietraining. Het is 
geschikt voor alle leeftijden, man of vrouw, beginner of gevorderd. De mensen 
die bij ons trainen hebben vaak weinig tijd, of houden niet van sporten of heb-
ben behoefte aan intensieve begeleiding. Twee keer per week kort en intensief 
trainen zorgt ervoor dat je je conditie verbetert, de spierkracht toeneemt en 
voor sommigen betekent het zelfs geen of verminderde pijnklachten. Dit ver-
taalt zich in het dagelijkse leven naar het hebben van een beter uithoudings-
vermogen, meer energie en een goed gevoel. 

Hoe kan Milontraining net zoveel of meer resultaat behalen dan een fitness-
programma van ongeveer 1,5 uur? Je hebt tijdens de verschillende oefeningen 
weinig tijd om te rusten waardoor je hartslag continu hoog is.  
Dit zorgt voor een beter uithoudingsvermogen. Ook door 
de verhoogde weerstand in de excentrische trainingsfase 
(terugweg van de beweging) is iedere oefening tot  
wel 30% effectiever dan reguliere fitnessoefeningen.   
En natuurlijk hebben wij als coach ook nog een positief 
effect op je resultaten!

Hopelijk tot snel bij Move35!

Margarita Mossou 
Coach 

Ben je van mening dat er wel 
wat kilootjes af mogen? 

Heb je het idee dat je conditie 
afneemt? Heb je last van je 
rug als je lang moet staan? 

Gaan de dingen niet meer zo 
gemakkelijk als vroeger?  

Dan is het dus de hoogste tijd 
om actief aan je gezondheid  

te werken! 

Het team van Move35 coacht 
jou professioneel en intensief 
in een kleine omgeving in het 

hart van wijk IJpelaar!

 Bij Move35 werken geen 
trainers maar coaches.  

Wij zijn graag met mensen  
en dus met jou bezig! Naast 

samen resultaat halen zorgen 
we dat je elke keer weer met 
een goed gevoel naar huis 
gaat. Die belofte maken  

we waar!

Ter Merwestraat 1 Breda
076 50 10 700

  info@move35.nl  
www.move35.nl

Milon cirkel effectief?
COLUMN/MOVE35

Dit zorgt voor een beter uithoudingsvermogen. Ook door 
de verhoogde weerstand in de excentrische trainingsfase 

Aan het woord: Margarita Mossou 

Hallo, ik ben Margarita en ik ben werkzaam als lifestyle coach bij 
Move35 in Breda. Hetgeen wat Move35 zo speciaal maakt is de 
gezellige huiselijke sfeer. Onze sporters ervaren een lage drempel 
en trainen graag in een gemoedelijke omgeving waar ze veel bege-
leiding krijgen. Deze sfeer en het klantencontact is ook voor mij als 
coach belangrijk en de reden dat ik er graag werk. 
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Sodastream naarprijsvraag@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).

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
Lezersactie #wonderfeel naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK
Overnachting in een Comfort Room

Culinair 3 gangenmenu du chef
Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
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Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours
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VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 
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Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl
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DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.

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

foto: Hylke Greidanus Photography

COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN

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

Zo maar een casus. Stel: u woont in een laan met prachtige 
grote platanen. De platanen zijn eigendom van de 
gemeente en staan circa één meter verwijderd van de 
erfgrens. De wortels van de platanen groeien onder uw 
erfafscheiding door en doorboren het rioleringsstelsel van 
uw woning. Ook dreigen de wortels door de fundering van 
uw woning te groeien. 

Wat zijn dan uw rechten? De wet bepaalt dat bomen 
op minimaal twee meter afstand moeten staan van de 
erfgrens. Deze minimale afstand geldt niet voor bomen op 
de openbare weg. De gemeente is op de korte afstand van 
de bomen tot de erfgrens dus niet aan te spreken.

Op grond van de wet mag u de doorgeschoten wortels 
weghakken, tenzij de boom daardoor onevenredig zwaar 
beschadigd wordt en/of onveilig wordt. En juist dat laatste 
is -  zeker bij grote bomen - vaak het geval. 

omen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. 
Ze maken het aanzien van onze omgeving een stuk mooier 

en zuiveren de lucht. Maar…ze kunnen ook voor een hoop 
ellende zorgen!

B

Wat staat u dan te doen? Van belang is om de gemeente tijdig 
schriftelijk aan te spreken op het doorgroeien van de wortels en de 
gemeente tot actie te manen. Vanaf dat moment heeft de gemeente 
de plicht om ervoor te zorgen dat (verdere) schade uitblijft, indien 
nodig door het kappen van de bomen. De gemeente handelt 
onrechtmatig indien zij zich niet aan deze zorgplicht houdt.  

Heeft u met voorgaande te maken of zit u een 
(andere) burenproblematiek? Ik help u graag!

Wacht niet 
langer en neem 

contact op
076-5227798

Juridische 
bomenproblematiek!
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  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.
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Optometrisch onderzoek
Wanneer er aanleiding voor is of wanneer u er prijs op 
stelt, kunnen onze optometristen ook een verdergaand 
optometrisch onderzoek doen. Zij beoordelen daarbij 
de gezondheid van uw ogen. Dankzij hun opleiding zijn 
zij in staat en bevoegd al in een zeer vroeg stadium 
eventuele afwijkingen of beginnende problemen te 
herkennen.

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!

Optometrisch 
onderzoek

De optometristen van Bielars geven u graag advies en vertellen u welke mogelijkheden er 

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



Apotheekgroep Breda
Apotheek van den Bergh

Apotheek Brabantpark

Apotheek Doornbos

Apotheek FarmaZorg

Apotheek Heusdenhout

Apotheek Teteringen

Apotheek Woltermann

Wondzorg Breda

De grootste groep 

zelfstandige apotheken 

 van Breda e.o.

Medicatiebewaking

Medicatiebegeleiding

Medicatiebereiding

Medicatiebeoordeling

Medicatierollen

Medicatiekluisjes

Medicatie = 

Apotheekgroep Breda

www.apotheekgroep.nl

Zelfzorg
Denkt u aan de apotheek, dan denkt u waarschijnlijk aan 
receptgeneesmiddelen. Heel goed, want dat is onze specialisatie!
Wat er in de apotheek aan zelfzorgmiddelen staat, is daarentegen 
een stuk minder bekend. Al die artikelen, van pijnstillers tot 
bloeddrukmeters, staan in de apotheek meestal recht voor uw 
neus. Toch is de verkoop hiervan onderbelicht.

Maakt dat uit? Jazeker! Hieronder leest u waarom.

1 Medicatiebewaking  Neem bijvoorbeeld ontstekingsremmers: samen met 
uw hartmedicatie kunnen deze een dodelijke combinatie vormen. Toch jammer 
als dit gemist wordt wanneer u een ontstekingsremmertje koopt…
Bij alle apotheken van Apotheekgroep Breda zetten we zelfzorg in uw dossier.  
Zo bewaken wij dat u uw zelfzorgmedicatie veilig kunt gebruiken!

2 Kwaliteit  Zelfzorgartikelen vallen vaak onder de minder strenge Warenwet 
(i.p.v. de Geneesmiddelenwet). Toch willen wij u kunnen verzekeren van de beste 
kwaliteit. Daarom kopen wij in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze aan de 
juiste kwaliteitseisen voldoen. 

3 Prijs  Nee, de apotheek is niet zo duur als u denkt! Vaak zelfs goedkoop. Maar, 
we zullen geen prijsvechters worden. Medicatie of vitamines zijn niet iets om mee 
te stunten. Veiligheid en kwaliteit staan immers altijd voorop!

Daarnaast kunt u ook alles online bestellen; kijk hiervoor op onze websites. Vitamines, 
pleisters of pijnstillers nodig? Kom eens langs in één van onze vestigingen! 

We zien u graag tegemoet in één van onze vestigingen!
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Ginnekenweg 261 |  Breda | 076-3032816 | www.chiropractorcambie.nl

RUG- OF NEKPIJN?

U kunt bij Chiropractor Cambie terecht 
wanneer u klachten heeft als:  
Lage rugpijn, nekpijn, hernia, hoofdpijn,
migraine, stenose, artrose en scoliose. 

Chiropractie helpt u snel en effectief 
van uw klachten af.  Behandelingen  
met de Cox®Techniek kunnen veel van 
de klachten al met een paar 
behandelingen verminderen en 
uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen. 
Jarenlang onderzoek en studies  
hebben bewezen dat deze manier van 
behandelen echt werkt!

Loop niet langer onnodig rond met deze 
klachten en maak een afspraak! Neem 
hiervoor contact op met 076-3032816

Snel & effectief van uw
      klachten af



Céjess Flooring  |  Eigenaar: Frederick Mann  |  Roosendaal  |  06-20955772  |  www.cejess.nl

Voor elk type vloer bieden wij de perfecte oplossing. Gietvloeren 
zijn overigens niet het enige wat Céjess Flooring te bieden 

heeft. Daarnaast verkopen we namelijk ook coatingvloeren en 
mortelvloeren. Bel dus gewoon eens voor een afspraak om de 
mogelijkheden bij u thuis of binnen uw bedrijf te bespreken.

Zeg ja 
tegen een 
gietvloer 

van Céjess 
Flooring!

“Waarom voor ons kiezen?
Natuurlijk vanwege ons vakmanschap

en jarenlange ervaring”

Dé gietvloeren specialist
van Noord-Brabant en omgeving



Tapijttegels vanaf € 0,50 per stuk

Zeer grote voorraad restanten, overproducties en partijen

Direct uit voorraad leverbaar

showroom/magazijn 2.500m²

WWW.TAPIJTTEGELDISCOUNT.NL

Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA
076-5220686
info@tapijttegeldiscount.nl

De enige écht onafhankelijke recentie site!



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl
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De Slof 10E, Dongen | 06- 29496609 | www.legalshine.nl

Met detailing geven we voertuigen een gedetailleerde schoonmaak- en 
onderhoudsbehandeling. Met de juiste technieken en middelen lossen 
we vervelende problemen op, zoals krassen, steenslag en orangepeel. 
Legal Shine Detailing beschikt over de ervaring en deskundigheid die 
voor dit werk een absolute vereiste zijn.

De Slof 10E, Dongen | 06- 29496609 | www.legalshine.nl

Met detailing geven we voertuigen een gedetailleerde schoonmaak- en 
onderhoudsbehandeling. Met de juiste technieken en middelen lossen 
we vervelende problemen op, zoals krassen, steenslag en orangepeel. 
Legal Shine Detailing beschikt over de ervaring en deskundigheid die 

W A S S E N   |   P O L I J S T E N   |   C O A T E N

Jouw auto of motor verdient onze aandacht!

Intensieve reiniging en polijsten 
voor jouw auto of motor?

www.legalshine.nlwww.legalshine.nl

Kijk op
WWW.LEGALSHINE.NL

 voor onze 
totaalpakketten!

Uw huid weer jong,
   soepel en stralend!

Endermologie voor het lichaam

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

Op een natuurlijke en pijnloze manier worden door middel van deze 
technologie ‘slapende’ huidcel-activiteiten ‘wakker gemaakt’ en wordt de 
huid van binnenuit gestimuleerd en getransformeerd met afslanking en 
veroudering trotserende effecten als gevolg.
 
Deze unieke techniek helpt bij het elimineren van hardnekkige vetten op specifi eke 
plaatsen die niet direct verdwijnen door lichamelijke beweging en diëten waarbij je 
over het gehele lichaam afvalt en vaak juist niet op de plekken waar je dit nou juist 
zo graag zou zien. We werken hiervoor met de LPG Cellu M-6 Alliance (Professional 
Beauty Product of the year 2017), de allermodernste apparatuur op dit gebied.

Oyunaa Haagh

De oplossing voor:
• Vetvrijgave
• Versoepelen van de huid
• Het lichaam opnieuw vormgeven
• Huidversteviging
• Cellulitis en sinaasappelhuid
• Huidplooien
• Verslapte huid bij de armen

• Het krijgen van een slanke taille
• Striae, zwangerschapsstriemen
• Dikke armen
• Buikvet
• Lovehandles
• Platte billen
• Dikke dijen
• Benen verlichten

Maak een
afspraak!

076-5620552

Marloes Kleinjan  |  Meidoornstraat 2, Breda  |  06-41141564

Toe aan een nieuwe coupe? Of wil je misschien 
een fris kleurtje in je haar of het gewoon wat bij 
laten punten? Maak dan snel een afspraak bij 
Haaridee @ Marloes. “Mijn doel is om al mijn 
klanten weer blij de deur uit te laten gaan”,  
aldus eigenaresse Marloes Kleinjan.

Een zomerse coupe?
DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!



Uw huid weer jong,
   soepel en stralend!

Endermologie voor het lichaam

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

Op een natuurlijke en pijnloze manier worden door middel van deze 
technologie ‘slapende’ huidcel-activiteiten ‘wakker gemaakt’ en wordt de 
huid van binnenuit gestimuleerd en getransformeerd met afslanking en 
veroudering trotserende effecten als gevolg.
 
Deze unieke techniek helpt bij het elimineren van hardnekkige vetten op specifi eke 
plaatsen die niet direct verdwijnen door lichamelijke beweging en diëten waarbij je 
over het gehele lichaam afvalt en vaak juist niet op de plekken waar je dit nou juist 
zo graag zou zien. We werken hiervoor met de LPG Cellu M-6 Alliance (Professional 
Beauty Product of the year 2017), de allermodernste apparatuur op dit gebied.

Oyunaa Haagh

De oplossing voor:
• Vetvrijgave
• Versoepelen van de huid
• Het lichaam opnieuw vormgeven
• Huidversteviging
• Cellulitis en sinaasappelhuid
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Oyunaa Haagh

• Het krijgen van een slanke taille
• Striae, zwangerschapsstriemen
• Dikke armen
• Buikvet
• Lovehandles
• Platte billen
• Dikke dijen
• Benen verlichten

Maak een
afspraak!

076-5620552
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN
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J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl
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10
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WIJ HEBBEN 
LETTERLIJK DE TIJD

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

In de tijd dat je net klok leerde kijken duurden zomervakanties nog 
oneindig lang. De secondewijzer is een vreemd begrip; vanuit een 

tandartsstoel gaat hij voor de meesten trager dan vanaf een barkruk. 
Voor zowel mensen bij wie iedere minuut telt als relaxte types die 

niet op een minuutje kijken, hebben we een tijdloos mooie gadget. 
Qlocktwo van design duo Marco Biegert & Andreas Funk vermeldt 

letterlijk in woorden de tijd. De klok is er in verschillende maten en 
uitvoeringen, van verroest ruw staal tot smetteloos glas. Kom hem 

in onze winkel bewonderen, dan weet je meteen hoe laat het is…  
Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

QLOCKTW
O IN DIVERSE UITVOERINGEN EN M

ATEN MOOIE
EYECATCHER 

VOOR KANTOOR
OF THUIS
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Hoort u ze fl uiten?
Heeft u het gevoel dat u de vogeltjes minder hoort?

Laat uw gehoor dan eens vrijblijvend en gratis door ons testen.

Weet u dat u bij Hoorservice Schram:
• gratis voor de deur kunt parkeren
• uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• aan huis geholpen kunt worden
• ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Ja, dat heeft u goed gehoord!

Aangezien wij graag de tijd 
nemen om u goed te adviseren, 
werken wij alleen op afspraak.

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169

Breda (tegenover Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 | www.hoorserviceschram.nl

adv162x162-HoorserviceSchram-lente-glossy.indd   1 11-03-19   08:29



YORIMAGE

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

Iedere dag happy de deur uit met een coupe die bij je past?  
De ervaren kappers en  stylisten van Yorimage weten als geen ander het mooiste in je 

naar voren te halen. Door onze trainingen blijft het hele team up to date met de nieuwste 
technieken en trends. Doe hier inspiratie op in verschillende stijlen. We nodigen je van harte 

uit in de salon voor een vrijblijvend persoonlijk advies. 

Een nieuwe look van

Baronielaan 286, Breda  |  
Wilhelminastraat 27, Breda  |  

Iedere dag happy de deur uit met een coupe die bij je past? 
De ervaren kappers en  stylisten van Yorimage weten als geen ander het mooiste in je 

naar voren te halen. Door onze trainingen blijft het hele team up to date met de nieuwste 
technieken en trends. Doe hier inspiratie op in verschillende stijlen. 

uit in de salon voor een vrijblijvend persoonlijk advies. 

Bjorn van Gool & Vanessa Aalbersberg



Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met te veel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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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 hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

ProNails Nederland
Voorerf 27, Breda  
(0)76 75 04 867 
breda@pronails.nl 
www.pronails.nl

Ben je op zoek naar een 
opleiding nagelstyliste? Dan 
wil je natuurlijk de allerbeste 

opleiding vinden. Of het nu om 
een basisopleiding gaat of een 

workshop om een specifi eke 
techniek te verbeteren: 

je wilt perfectie bereiken. 
ProNails helpt je verder in 
onze 12 volledig uitgeruste 

opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

expertise die maar al te graag al 
hun kennis met je delen. Je volgt 
les in kleine groepjes, zodat we 
een persoonlijke aanpak kunnen 

garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

Wil je graag nagelstyliste worden? 
Maar heb je nog geen ervaring? 
Dan is dit de perfecte opleiding voor 
jou! Je leert werkelijk álles: van een 
perfect uitgevoerde manicure tot een 
onberispelijke gel of acryl nagel. Correct 
vijlen, een kleur mooi aanbrengen of de 
verfi jnde french manicure? Dat lukt je 
na deze opleiding zeker!

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding
Nagelstyliste

MASTER
workshop

ONE
workshop
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LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoeten
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Het Open Huis Designcenter 
Newtonweg 18 |  Gorinchem |  T:  0183 218 008 |  info@next-outdoor.nl

BOREK • MAX&LUUK • MINOTTI • B&B ITALIA • KETTAL

BOR 190202 21 NEXT OUTDOOR 2/1 BRUIST.indd   1 28-02-19   16:43
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Deze techniek blijkt zeer effectief en is een unieke methode 
om lokaal vetweefsel en cellulite aan te pakken. Tevens 
zorgt de behandeling voor een betere doorbloeding en 
versteviging van de spieren.

Behandeling 
De behandeling begint met het aanbrengen van bodywraps 
op jouw probleemzones. Bodywraps zijn rijkelijk voorzien 
van actieve ingrediënten voor een nog intensievere aanpak 
van cellulite, vetten en vochtophopingen. 

Over de bodywraps worden 8 pads geplaatst, deze zijn 
geschikt voor grotere zones, zoals buik, maag, billen, 
benen, heupen, knieën en armen. Een behandeling duurt 
30 minuten. Het aantal benodigde behandelingen voor het 
behalen van jouw gewenste resultaat is geheel afhankelijk 
van de fase van cellulite en/of de dikte van de vetlaag.

Meer weten?  We informeren je graag, 
bel: 076-8200910 of stuur ons een mail: 
info@glowmotion.n

Takkebijsters 72, Breda 
076-8200910

www.glowmotion.nl

WARMTECABINES

ULTRA BODY SHAPE

COMPRESSIETHERAPIE

INFRAROODDEKEN

STRAIGHT AWAY

GlowMotion Breda is een studio 
voor sporten, afslanken en 

fi guurcorrectie. 
Wil jij een healthy lifestyle en 

graag afvallen, maar heb je net 
dat zetje nodig? 

Sporten onder professionele en 
individuele begeleiding. Wij helpen 

je daar graag bij! 

Afvallen doen we samen, 
je staat er niet alleen voor. 

Ben je benieuwd wat wij voor 
jou kunnen betekenen? 

Je fi guur corrigeren 
    in vier weken?

Dat kan nu met Ultra Body Shape

De ULTRA Body 
Shape is een 
behandeling 

op maat waar 
specifi eke 

probleemzones 
doeltreffend 

kunnen worden 
aangepakt. 

De ULTRA Body Shape kuur bestaat uit; 

8x Peeling, 8x Ampul, 8x Bodywraps,

8x ULTRA Body Shape behandeling, 

8x Compressietherapie met de DL1200 en 

8x Sporten in de warmtecabine

Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven&Sophie beseffen wij dat als geen ander. 
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken. 

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:
Ginnekenstraat 19 Breda, 076 - 521 44 27
(Schuin tegenover HEMA)

www.svensophie.com

New in st� es
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aangepakt. 

De ULTRA Body Shape kuur bestaat uit; 

8x Peeling, 8x Ampul, 8x Bodywraps,

8x ULTRA Body Shape behandeling, 

8x Compressietherapie met de DL1200 en 

8x Sporten in de warmtecabine

43



Kinderfeestje?
Het leukste kinderfeestje

vier je natuurlijk bij

De Vossenberg.
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Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze 
tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!

Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!

Speelboerderij De Vossenberg is een knus 
en veilig speelparadijs voor kinderen  

t/m 12 jaar. Garant voor urenlang klimmen, 
glijden en springen. En natuurlijk bouwen, 
knutselen en timmeren op de speelzolder. 

Leef je lekker uit! 

Bel 06 14569873 of mail naar loes@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

LOES

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 06 14569873 of mail naar loes@nederlandbruist.nl



Bel 06 14569873 of mail naar loes@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

LOES

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 06 14569873 of mail naar loes@nederlandbruist.nl

GENIETEN VAN DE
VERLICHTING IN JE TUIN?
Van Kemenade Bestratingen is ook hét adres voor alle denkbare vormen van 
verlichting in uw tuin. Het leveren van verlichting 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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Zit uw kunstgebit (te) los, veroorzaakt het regelmatig pijn of 
heeft u last van geïrriteerd tandvlees en belemmert dit u in 
uw dagelijks functioneren? Dan bent u bij Tandprothetische 
praktijk Inge van der Gaag in Breda aan het juiste adres. 

Inge van der Gaag
zorgt voor de klik

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

Bijna een derde van alle Nederlanders met een kunstgebit loopt weleens tegen 
problemen aan. Een veelvoorkomende klacht is dat het kunstgebit los gaat zitten. 
Dat komt doordat kaken zonder tanden en kiezen slinken bij het ouder worden, 
terwijl het kunstgebit zijn vorm en grootte behoudt. Een loszittend kunstgebit 
bemoeilijkt niet alleen het kauwen en praten, maar kan ook tot andere irritaties 
leiden. 

Als klachten blijven aanhouden, kunnen implantaten uitkomst bieden. 
Een implantaat moet u zien als een kunstwortel die als een schroefje in de kaak 
wordt geplaatst. Door het plaatsen van implantaten kan een constructie worden 
gemaakt waarop het kunstgebit vastgeklikt wordt. Voor reiniging kan het gebit 
uit de mond gehaald worden, waarna het weer makkelijk vastgeklikt kan worden. 

Bent u benieuwd naar wat Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag 
voor u kan betekenen? Maak dan snel een afspraak.
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Spinveld 13a-2, Breda   
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine?  
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk  
veel fournituren, verschillende soorten 

naai- en lockgaren en een goede 
collectie naaipatronen (Burda en 
Simplicity). Nu ook FibreMood!

Ook voor breien en haken ben je  
bij ons aan het juiste adres.  

Er is een prachtige collectie wol van 
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi 

en Scheepjes, brei- en haaknaalden 
en mooie patroonboeken. 

Naaimachine stuk?
Of gewoon toe aan een onderhoudsbeurt?

Jolien en Kees van Vliet

Het kan bij Van Vliet!

Onze gediplomeerde monteur repareert en onderhoudt  
ALLE MERKEN naai-, lock-, cover- en borduurmachines. 
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Door creativiteit en goede adviezen mensen verbinden met 
zichzelf en met anderen. Of je nu senior, een millennial 
of junior bent. Dat is de grootste ambitie van Mireille 
Peemen, eigenaresse van Weltevree Colours. “Laten we 
samen de wereld mooier kleuren.”

ONTSNAP AAN DE RATRACE 
VAN HET DAGELIJKS LEVEN

Jouw
  wereld 
kleuren?

Eigenaar: Mireille Peemen   |  Rimpelaar 71, Molenschot  |  06-50846336  |  www.weltevree-colours.nl

Creatieve vorming
Weltevree Colours begeleidt, adviseert en coacht bij maatschappelijke 
en sociale vraagstukken. “Via creatieve vorming wil ik de mensen die 
bij mij aankloppen op weg helpen en ze laten zien dat ook zij hun eigen 
leven kleur kunnen geven. Als je creatief bezig bent, laat je je hoofd even 
‘los’ en ontsnap je makkelijker uit de ratrace van het dagelijks leven, wat 
ondersteunend kan werken bij heel wat vraagstukken.”
 
Ook op locatie
Een besef dat Mireille zelf al veel langer heeft en dat ze sinds 1 april ook 
toepast via Weltevree Colours. “Jong en oud kan bij mij terecht, want 
iedereen heeft weleens vragen over de wereld om zich heen of problemen 
waardoor je even niet verder komt in het leven. Vaak verliezen mensen 
dan hun eigen invloed op zaken. Op zo’n moment is het fi jn als iemand 
naar je luistert en met je meedenkt. Creativiteit in denken en doen is 
hierbij altijd het sleutelwoord. En ben je niet in de gelegenheid om naar 
mijn atelier te komen? Geen probleem! Ik werk ook bij de mensen thuis, 
mocht daar behoefte aan zijn.”
  
Workshops
Behalve voor advies en begeleiding kun je bij Weltevree Colours ook 
gewoon terecht voor een leuke, creatieve workshop. Eveneens in 
groepsverband met bijvoorbeeld vrienden of collega’s. “En haak niet bij 
voorbaat al af omdat je denkt niet creatief te zijn. Daar gaat het helemaal 
niet om. Ik heb voor iedereen wel een passende ‘tool’ om uiteindelijk 
samen tot het gewenste resultaat te komen. En dan zul je zien: je kunt 
vaak meer dan je zelf denkt. En door dat besef zet je ook al heel wat 
mooie, duurzame veranderingen in gang. Geweldig om daar een kleurrijk 
steentje aan bij te mogen dragen.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Restaurant De Saeck  |  Ginnekenweg 262, Breda  |  076-5654095  |  www.restaurantdesaeck.nl

Eet puur natuur bij 

TIP: benieuwd 
geworden naar  
de biologische 
gerechten van  
De Saeck?  
Reserveer dan  
snel een tafeltje! 

Kom 
genieten 
van de 

verrassende 
smaak!

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl

Altijd een sleutel die 
op uw slot past!

We zijn per slot van rekening niet 
voor niets De Sleutelspecialist

KOM LANGS
Wij hebben de juiste 

sleutel voor u!



Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl

Altijd een sleutel die 
op uw slot past!

We zijn per slot van rekening niet 
voor niets De Sleutelspecialist

KOM LANGS
Wij hebben de juiste 

sleutel voor u!

• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

Hoofdpijn, oorsuizen of  
aanhoudende pijn in nek of kaak?

Loop hier niet onnodig mee door! 
Ik help u graag.

Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Dominee Coolsmastraat 8, Breda |  06 30705262  |  daan@praktijkbredewout.nl  |  www.praktijkbredewout.nl

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

Bel nu voor  
een afspraak:
06 30705262



Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Muggen

Sanne Brocks

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.

Ginnekenweg 28 Breda

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!

VRAAG EEN 
OFFERTE AAN!

Zomerschilders

DANNY HAANSKORF
06 24 46 37 71

info@haanskorfschilderwerken.nl
Kievitstraat 36, St Willebrord

MARIJN VAN BEERS
06 22 72 06 19

info@vanbeers-schilderwerken.nl
Monnikenmoer 3, Sprundel

WWW.HAANSKORFVANBEERS.NL



Geweldig dat ik in mijn eigen zaak dag in dag uit de meest 
verrukkelijke pizza’s mag bakken en dat mijn gasten daar dan 
heerlijk van genieten.”

Pizza Diavolo Echte Italiaanse pizza’s welteverstaan, 
want bij Pizza Cantina worden alle pizza’s 

bereid in de traditionele steenoven. 
“Sowieso proberen we zoveel mogelijk te 
werken met echt Italiaanse ingrediënten, 
de wijnen op de kaart zijn Italiaans en 

als je toch meer zin hebt in een biertje, 
dan hebben wij ook Peroni op de kaart 

staan. Wat onze topper is? De Pizza 
Diavolo! Zoals wij die maken, met een speciaal 
soort worst, proef je hem nergens anders.”

Open keuken  Dat alle pizza’s bij Pizza 
Cantina eigenhandig en geheel vers worden 
gemaakt, kunnen gasten met eigen ogen 
aanschouwen. “Dit zorgt meteen voor een 
leuke sfeer in de zaak en wat leven in de 
brouwerij.”

Loopt het water je al in de mond? 
Breng dan zeker eens een bezoekje aan 
Pizza Cantina. “Of je hier van je pizza 
wilt komen genieten of deze toch liever 
afhaalt om thuis op te eten, iedereen is 
meer dan welkom!”

Pizza Cantina  |  Oranjeboomstraat 156 Breda  |  076-5620816  |  www.pizzacantina.nl

bereid in de traditionele steenoven. 
“Sowieso proberen we zoveel mogelijk te 
werken met echt Italiaanse ingrediënten, 
de wijnen op de kaart zijn Italiaans en 

als je toch meer zin hebt in een biertje, 
dan hebben wij ook Peroni op de kaart 

Wat onze topper is?
Diavolo! Zoals wij die maken, met een speciaal 
soort worst, proef je hem nergens anders.”

Pizza Diavolo Echte Italiaanse pizza’s welteverstaan, 
want bij Pizza Cantina worden alle pizza’s 

bereid in de traditionele steenoven. 
“Sowieso proberen we zoveel mogelijk te 
werken met echt Italiaanse ingrediënten, 
de wijnen op de kaart zijn Italiaans en 

als je toch meer zin hebt in een biertje, 
dan hebben wij ook Peroni op de kaart 

staan. Wat onze topper is?
Diavolo! Zoals wij die maken, met een speciaal 
soort worst, proef je hem nergens anders.”

KOM GENIETEN!Grote groepen zijn ook welkom!

Als we Bram vragen waarom hij drie jaar 

geleden de deuren van zijn eigen pizzeria 

opende, heeft hij zijn antwoord meteen 

paraat: “Ik ben gek op pizza’s!” 

Als we Bram vragen waarom hij drie jaar 

geleden de deuren van zijn eigen pizzeria 

opende, heeft hij zijn antwoord meteen 

paraat: “Ik ben gek op pizza’s!” 

De lekkerste pizza’s 
 van Breda



Coll ezioneColl ezioneColl ezione

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

R I J K L A A R

€ 16.895

Geheel rijklaar incl. mattenset, navigatie en elektrisch panoramadak.
In diverse kleuren verkrijgbaar (tegen meerprijs).

Adv. 1-1 pag. 500 Collezione BRUIST.indd   1 10-05-19   11:11



COLUMN/ELLEN VAN ROOSENDAAL

Ellen van Roosendaal, huidtherapeut

Zomergemstraat 2a, Breda

085 - 043 24 54 

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 
behandelingen effi ciënter kunnen in een 

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum 
dan in een ziekenhuis.

Door korte communicatielijnen en effi ciënte 
behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken geen 

wachtlijsten en houden we de kosten laag. 

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de 
behandeling van spataderen, aambeien, 

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen.

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
medische behandeling van acne en oedeem. 

Laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en voor laserbehandeling van o.a. 

ontsierende bloedvaatjes en pigment.

In het Cosmetisch centrum bieden de 
dermatologen cosmetische behandelingen zoals 

ooglidcorrectie, miraDry behandeling tegen 
overmatig zweten en anti-rimpelbehandelingen 

met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

Overmatig zweten

Zweet poli 
  U kunt zich eenvoudig laten behandelen voor overmatig zweten met behulp 
van Botox of de miraDry methode. Botox blokkeert (tijdelijk) de weg tussen de 
zenuwen en de zweetklieren en stopt zo het zweten en de vervelende geur. Een 
Botoxbehandeling duurt ongeveer twintig minuten en is vrijwel pijnloos. Een 
verdoving is dan ook niet nodig. Na zes tot negen maanden is de Botox uitgewerkt 
en uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalingsbehandeling. 
MiraDry is dé defi nitieve methode voor de behandeling van okselzweet.

  Hoe werkt de miraDry?
  Er worden geen agressieve chemicaliën of gifstoffen gebruikt. Ook hoeft er niet 
gesneden te worden, waardoor er nauwelijks hersteltijd nodig is. Het miraDry 
systeem geeft gedoseerde energie af waar de okselzweetklieren zich bevinden, 
waardoor de zweetklieren in de oksel verhit worden totdat ze stukgaan. 
Zweetklieren die geëlimineerd zijn, komen nooit meer terug en groeien ook niet 
opnieuw aan.

  Resultaat
  Het resultaat is snel merkbaar, u kunt binnen enkele 
weken na de behandeling zweetvermindering verwachten.
MiraDry heeft alleen effect op de zweetklieren die zich
in de oksel bevinden. Compensatiezweten treedt 
daarom niet op. 

Miljoenen mensen hebben er last van: overmatig zweten, ook wel 
hyperhidrose genoemd. De productie van zweet is dermate hoog dat 
zweetplekken onder de oksels of onaangename geurtjes kunnen zorgen 
voor veel ongemak in het dagelijks leven. Daarnaast kan overmatig 
zweten activiteiten bemoeilijken, zoals autorijden (door een glippend 
autostuur) of handen schudden.
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Geen zin om lang in de keuken te staan, maar wil je toch een voedzaam en lekker gerecht 
op tafel zetten? Dan zijn deze eenvoudige recepten zeker een aanrader. Smullen maar. 

Met enkele (plastic) 
tijdschriftenhouders 

op z'n kant, 
creëer je snel en 
makkelijk meer 
bergruimte in je 

(koel)kast.

Met een 
DOORGESNEDEN 

UI schrob je 
aangebrande 
voedselresten 

eenvoudig van een 
heet bbq-rooster.

Altijd VERSE 
KRUIDEN in huis? 
Vries ze met water, 
olie of afgekoelde 
bouillon in een 

ijsklontjes-
bakje in.

Als je RESTJES WIJN 
over hebt, kun je deze 
in het ijsklontjesbakje 
van je vriezer gieten, 

zodat je ze later 
in sauzen 

kunt gebruiken.

saladeKip ketjap

Meng de ingrediënten voor de 
marinade door elkaar. Bewaar 
een paar eetlepels en meng de 
rest met de kip (of vega stukjes) 
en laat een kwartier marineren. 
Kook de sperziebonen gaar, 
snijd de komkommer in plakjes 
en de wortels in reepjes. Bak de 
kip in een pan met een beetje 
olie of margarine. Meng de sla 
met de wortel, komkommer en 
sperziebonen. Verdeel de 
gebakken kip hierover. Bestrooi 
met de cashewnoten en de 
bosui en besprenkel met wat 
overgebleven marinade.

INGREDIËNTEN
160 gr kip of 

vegetarische stukjes
200 gr sperziebonen

½ komkommer
200 gr geschrapte 

worteltjes
olie of margarine 
om in te bakken

1 zakje sla
handje grofgehakte,

ongezouten cashewnoten
2 in ringetjes

gesneden bosui

AZIATISCHE
MARINADE

    1 eetl honing
1 eetl gember-

siroop
2 eetl ketjap manis

2 eetl sesamolie
1 eetl citroensap

snufje chilivlokken

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

hb o N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

d

G
zalmNoedel bowl met
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Komkommer en 
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bevatten veel 
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en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
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VVV BREDA TIPS
DOE EENS EEN ‘RONDJE BREDA’

Wil je wél met een gids Breda ontdekken, maar hoef je 
niet zo nodig een rondleiding door de Grote Kerk en het 
Kasteel? Ben je wél geïnteresseerd in de mooie (ook 
historische) verhalen, maar gaan jaartallen je net wat 
te ver? Wil je vooral de fi jne sfeer en gastvrijheid van 
Breda proeven? Dan is onze nieuwe wandeling ‘Rondje 
Breda’ jullie op het lijf geschreven! 

Wandeling op maat
Onze gids neemt jullie 1,5 uur mee voor een informeel 
‘rondje’ langs de mooiste plekjes in het Bredase cen-
trum. Heeft de groep bepaalde wensen of interesses? 
De gids past het rondje graag voor jullie aan!

 TIP: De Breda 
AR Stadstour 
brengt 
historische 
plekken in 
Breda op je 
smartphone 
tot leven 

d.m.v. Augmented Reality. 
Gratis te downloaden. Zie  
www.welkominbreda.nl voor 
verdere info. 

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

JUNI
2019

FAMILIEREÜNIE? BEDRIJFSUITJE? 

VRIENDINNENDAG? JE GROEPS-

UITJE BOEK JE BIJ DE VVV!

Foto Willem Vlijm

LADIES FAIR 
PRINSENBEEK

 Zondag 23 juni van 12 - 18.00 uur  |  Zwembad de Kuil  |  Weimersedreef 16A, Prinsenbeek

Maak kennis met vrouwelijke ondernemers uit Prinsenbeek 

en omgeving met diverse disciplines en producten.

www.ladiesfairprinsenbeek.nl

fotografi e Judith Adriaansen
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VVV BREDA TIPS
DOE EENS EEN ‘RONDJE BREDA’
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Pastoor Doenstraat 4, 
4854 CP  Bavel
(0161) 432526

Openingstijden
Ma t/m za 08.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 19.00 uur

   een heerlijk
Barbecue

     op vaderdag

   een heerlijk
Alles voor
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