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Heerlijk…
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

BIJ
Wil je niet door je gehoor
niet uitgesloten zijn?
Onze missie is om uw hoorproblemen
zo goed mogelijk op te lossen, zodat u
weer met plezier in contact kunt treden
met uw omgeving.
Wij geloven dat wij dit het beste kunnen
realiseren door goed te luisteren naar uw
wensen en door goed met u samen te werken
gedurende én na het revalidatietraject. Wij zien
het revalideren van uw gehoor als maatwerk en
vinden het belangrijk om u hierbij voldoende
tijd, een professioneel advies en realistische
verwachtingen te geven.
Sluit u aan bij die mensen die inmiddels naar
tevredenheid weer profiteren van een optimaal
gehoor en informeer naar wat wij voor u kunnen
betekenen.

KOM LANGS
WE HELPEN JE
GRAAG AAN EEN
GOED GEHOOR

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING
1 INTAKE
- Gehooronderzoek
- Luisteronderzoek
- Medische indicatie

2 OPLOSSING
- Kosten
- Vergoeding

3 ERVARINGSPERIODE
- Aanmeten
- Controle
- Eindcontrole

4 NATRAJECT
- Onderhoud
- Nacontrole

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

COLOFON

8

VOORWOORD/AUGUSTUS
?
ADVERTEREN

Mail naar
bruist.nl
ne
loes@ derland
l
be
of
3
06-1456987

16
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
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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 Astrid Berkhout
ACQUISITIE Loes Levy, 06-14569873

Je ziet het, je voelt het, je ruikt het... het is zomer! Heerlijk, die lange
dagen, zwoele avonden en het vele buiten zijn. Is het je in Nederland
nog niet zomers genoeg? Gooi dan je spullen in de auto of boek dat
ticket en vlieg naar de Spaanse zon. Om precies te zijn naar Marbella,
een van onze persoonlijke favorieten, waarover je in deze nieuwste
editie van Bruist meer leest.

CONTACT BREDA BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl
Like ons op Facebook.com/bredabruist
CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl | www.belgiebruist.be
Like ons op Facebook.com/nederlandbruist
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Inhoud

Er zijn namelijk maar weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden
hebben als Marbella. Van superglamour, trendy clubs en restaurants tot
het fijne dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. Marbella
biedt voor ieder wat wils. Een goede bestemming voor je vakantiegeld,
lijkt ons dus zo. Want wist je dat maar liefst 48% van de Nederlanders
dit ook daadwerkelijk gebruikt voor de vakantie?! Hoor jij bij deze groep?

A B O N N E M E N T 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
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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
Maashorst 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-Hertogenbosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk,
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk,
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, SchildeSchoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Bruisende lezer,
Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar Marbella afreizen, hoe graag
we misschien ook zouden willen. Voor diegenen die in Nederland van
de zomer genieten, staan de bruisende ondernemers in de regio gewoon
vol enthousiasme klaar, net als de rest van het jaar. In deze Bruist
stellen we weer een aantal van deze ondernemers, zoals Van Krieken
Koffieservice en Dressed Up By Lisan, aan je voor.
Geniet van de zomer!

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Ginneken Bruist en Prinsenbeek Bruist.
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Het luxe pareltje aan de Costa del Sol
Er zijn weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden hebben
als Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen
tot een fijn dorpsleven omringd door onherbergzame natuur.
Welkom in de wereld die Marbella heet,
welkom in een wereld die bruist!

JETSET

Dompel je onder in de luxe
van PUERTO BANÚS, dé
trekpleister van Marbella. Deze
haven wordt gezien als één van
de meest prestigieuze havens
aan de Middellandse Zee. In de
witte gebouwen aan de kade
zijn luxe winkels, excellente
restaurants en gezellige bars
gevestigd. Puerto Banús is ook
een WALHALLA voor WINKELLIEFHEBBERS. Om iets te
kopen, moet je echter wel diep
in de buidel tasten, want je vindt
hier voornamelijk winkels van de
duurdere merken. Of ga naar
WINKELCENTRUM MARINA
BANÚS op een steenworp
afstand. Hier vind je winkels
met lagere prijzen.

Voor een echt vakantiegevoel verblijf je tijdens je vakantie
bij Mijas Residence, een luxe accommodatie met vier
appartementen en een studio. Overal waar je staat,
is het uitzicht op de Middellandse Zee even mooi.
www.mijas-residence.com. En droom je van een
huwelijk onder de Spaanse zon, kijk dan voor meer
informatie op www.trouweninspanje.nl.

De MERCADO ATARAZANAS is gelegen in het historisch
centrum van Málaga. Het is gevestigd in een schitterend
19e eeuws pand gevuld met mediterrane geluiden, de
heerlijkste geuren en Spaanse gezelligheid. In de drie hallen
vind je vlees, verse vis, groente en fruit, kruiden, kaas en
noten. Het is een echt niet te missen hotspot van Málaga!

Een plek waar je een aangename wandeling kunt
maken en kunt ontspannen terwijl je geniet van een
natuurlijke omgeving met interessante tropische
planten en fonteinen. Gedurende het jaar worden
er allerlei markten, evenementen en festivals
georganiseerd en zijn er rondom het park cafés, bars
en restaurantjes. Het park met de KERAMIEKE
ZITBANKEN is dus zeker de moeite waard.
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BUEN APETITO!

Ben je een liefhebber van heerlijk eten,
dan zit je in Marbella gegarandeerd goed!
Behalve SPAANSE TAPAS komen er
uiteraard nog veel meer heerlijkheden
uit deze zonnige streek. Wat denk je
bijvoorbeeld van de ESPETOS
DE SARDINAS? Deze gegrilde
sardines zijn de specialiteit
van de Costa del Sol.

DE MOEITE WAARD
Van welke kant je Marbella ook benadert, de schelpvormige bergtop
van de PICO DE LA CONCHA domineert altijd het decor. Om de
ogenschijnlijk kale en grijze rots eens vanuit een ander perspectief te
bekijken, is het de moeite waard om hem een keer te beklimmen.
De meest betoverende plek in Marbella is de witgekalkte, gedeeltelijk
afgesloten oude stad, CASCO ANTIGUA. Het voelt als een ansichtkaart,
met een doolhof van smalle straatjes en pleintjes. Het PLAZA DE LOS
NARANJOS is een zeer levendig, typisch Spaans pleintje,
gelegen in het midden van de oude binnenstad. Het ontleent
zijn naam aan de vele sinaasappelbomen die hier staan.

HOTSPOT

ALAMEDA-PARK

MARBELLA/BRUIST

MARBELLA OP DE FIETS
Met 36 uitgaven is Nederland
Bruist een succesvolle formule
in diverse regio’s in Nederland
en België, op Ibiza én in
Marbella. Naast de glossy uit
jouw regio, brengen we ook
een magazine uit in Marbella.
WANT OOK HET SPAANSE
MARBELLA BRUIST!

Verken Marbella ook eens op de
fiets die je huurt bij BIKEKICK.EU
De veelzijdigheid van dit gebied is
enorm: je fietst hier elk uur door
een ander landschap, vaak
vergezeld door de Middellandse
Zee. Meer naar het binnenland
klim je via rotspartijen, waarbij je je
op de Mont Ventoux waant, via olijfgaarden en kilometerslange
sinaasappelvelden. Elke route is een ongekende ervaring.

BRUISENDE/ZAKEN
Van Krieken is een ambitieus familiebedrijf met een passie voor koffie, thee, cacao
en service. De in Sprang-Capelle gevestigde onderneming wil de grootste en beste
koffieleverancier van Brabant zijn. Van Krieken Koffieservice onderscheidt zich door
een no-nonsens mentaliteit en een op de behoefte van de klant gerichte service.
“Wij investeren in persoonlijk contact met onze professionele gebruikers en helpen
hen met het invullen van hun eigen koffiebeleving.”

GOEDE KOFFIE

BESTELLINGEN WORDEN
THUISBEZORGD OP IEDER
GEWENST ADRES, ONGEACHT
DE GROOTTE ERVAN EN DAT
BINNEN 24 UUR

VERBINDT ONDERNEMERS

Positief

Full-service

Koffie, thee en cacao zijn onmisbare onderdelen van onze
lifestyle geworden. Aan koffie en koffiespecialiteiten op
de werkplek wordt ook steeds meer waarde gehecht. De
kwaliteit van de koffie en de apparatuur zijn daarbij van
groot belang. Een goed kopje koffie, thee en cacao zegt
iets over de service van een organisatie. Zo draagt koffie
op een positieve manier bij aan een goede sfeer op de
werkplek en aan de relatie met klanten.

Van Krieken Koffieservice levert een ‘full-service’
koffieconcept met koffieautomaten van topkwaliteit
in alle types en variëteiten. Een brede selectie van
betaalbare, superieure en heerlijke koffiemelanges
en toebehoren (onder andere melk- en suikersticks,
thee, cacao, soepen, disposables) maken het
assortiment verrassend compleet. De bijbehorende
technische ondersteuning reflecteert de focus op
service.

Kwaliteit
“Wij stellen onze relaties zo in staat om eenvoudig
en snel klanten, gasten en medewerkers te voorzien
van een heerlijk kopje koffie, cappuccino, chocolade,
soep of een andere warme drank van hoge en
constante kwaliteit. Korte lijnen, persoonlijk contact
en snelle, efficiënte en unieke service kenmerken
onze manier van werken. Bij afname van onze
ingrediënten bieden wij technische ondersteuning
op onze nieuwe en refurbished koffiemachines.”

Koffiekar huren?
Van Krieken verzorgt de
lekkerste koffievariaties
bij u op locatie!
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Van Krieken Koffieservice | Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle
www.vankriekenkoffie.nl | info@vankriekenkoffie.nl | 0416-343431
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SHOPPING/NEWS

HET BESTE UIT DE NATUUR

LIKE & SHARE/ LEZERSACTI
E

Als het dan eindelijk echt zomer is,
wil je niets liever dan veel buiten zijn.
Dat betekent dat je goed
voor je huid moet zorgen.
Bulldog Skincare is dé
huidverzorging voor mannen
die snel en makkelijk
hun huid willen verzorgen.
www.bulldogskincare.com

SNELLE VERSE SMOOTHIES
Als je heerlijk in de vakantiemood bent, heb je met deze nieuwe smoothiepakketten in je vriezer in no-time een gezond ontbijt gemaakt. Er zijn drie
smaken, elk bomvol met fruit, groenten, vezels en natuurlijke eiwitten,
in geportioneerde zakjes met de perfecte hoeveelheid voor een smoothie.
Smoothiezakjes van Freasy, € 8,75 per 3 zakjes. www.freasy.nl

E
LIKE & SHARE//LLEEZZEERRSSAACCTTIIE
Maak nu kans op
één van de 5 dvd's van
My Brilliant Friend.

Maak nu kans op 2 kaartjes
voor
MAMMA MIA! de musical.

THEE IN DE ZOMER?
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Heerlijk...

win

Ja hoor! De theeën van Arte & Zayne omvatten blends die je het gevoel
geven dat je op het strand ligt te zonnen. Perfect voor een picknick of
een zomerse borrel als je iets anders wilt dan een wijntje!
Arte & Zayne Zomerthee vanaf € 6,95. www.artezayne.com

De ultieme feelgoodmusical met de hits
van ABBA in het
Beatrix Theater Utrecht
is de internationale
musicalsensatie
die je meeneemt in
een zorgeloze zomer
vol plezier.

Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van de
glossy
uit jouw regio. Share de acti
e met je vrienden, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #MA
MMA MIA
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

RONDJE
ROTTERDAM

nt
Deze achtdelige topserie too
nsleve
de
de ontwikkeling van
e
lange vriendschap tussen twe
een
is
Het
n.
Italiaanse vrouwe
zo
verfilming door Saverio Costan
an
rom
ire
ula
pop
ens
van de imm
rante.
L’amica geniale van Elena Fer
com
Te koop via Lumiereseries.

LICHT GEKOELD
HET LEKKERST
In deze rode wijn van Puklavec
proef je rijp donker fruit, tonen
van vanille, chocolade en een
lichte kruidigheid. Licht gekoeld
is deze wijn heerlijk op het
strand, een zonnig terrasje of
gewoon thuis op je balkon.
www.puklavecfamilywines.com

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte zijn
op
ook
zij
t
zoda
n,
nde
vrie
je
jouw regio. Share de actie met
illiantFriend
#Br
v.
o.v.
ns
Of stuur je gegeve
van deze leuke lezersactie!
t.nl.
ruis
naar prijsvraag@nederlandb
12

De zomermaanden bieden
de perfecte gelegenheid
om te genieten van de
verschillende rondvaarten
en uitjes van Spido. Tijdens
de tocht zijn aan boord
ook verschillende hapjes
en drankjes verkrijgbaar.
Dus of je nu al jaren in
Rotterdam woont of een
dagtripje maakt naar deze
wereldstad, grijp je kans
om Rotterdam vanuit een
ander perspectief te zien!
Meer info op www.spido.nl

STEEL DE SHOW
Fashionable arriveren bij jouw favoriete terras of
superchique naar die nieuwe koffietent om de hoek?
De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit
dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de
show! Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

Kris
Cambie
De Rugspecialist van Breda!
Waarom zou u nog langer blijven
rondlopen met uw klachten?

WARMTECABINES
ULTRA BODY SHAPE
COMPRESSIETHERAPIE

Chiropractor Cambie in Breda is
SPECIALIST op het gebied van neken rugklachten. In de praktijk in Breda
werkt hij met de unieke Cox Techniek.
Door deze behandeltechniek kunnen
veel van de pijnklachten al na een
paar behandelingen verminderen en
uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen.
Cox Techniek helpt u snel en
effectief van uw klachten af.
Jarenlang onderzoek heeft
bewezen dat deze manier van
behandelen echt werkt!

INFRAROODDEKEN
STRAIGHT AWAY
GlowMotion Breda is een studio
voor sporten, afslanken en
figuurcorrectie.
Wil jij een healthy lifestyle en
graag afvallen, maar heb je net
dat zetje nodig?

De ULTRA Body
Shape is een
behandeling op
maat waarmee
specifieke
probleemzones
doeltreffend
kunnen worden
aangepakt.

Dat kan nu met Ultra Body Shape
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.

Sporten onder professionele en
individuele begeleiding. Wij helpen
je daar graag bij!

Over de bodywraps worden acht pads geplaatst, deze zijn
geschikt voor grotere zones, zoals buik, maag, billen,
benen, heupen, knieën en armen. Een behandeling duurt
dertig 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.

Afvallen doen we samen,
je staat er niet alleen voor.
Ben je benieuwd wat wij voor
jou kunnen betekenen?

Ervaar dat chiropractie echt werkt
en maak een afspraak! Neem
hiervoor contact op met onze
praktijk via 076-3032816.

Ginnekenweg 261 | Breda | 076-3032816 | www.chiropractorcambie.nl

Je figuur corrigeren
in vier weken?

Takkebijsters 72, Breda
076-8200910
www.glowmotion.nl

Meer weten? We informeren je graag,
bel: 076-8200910 of stuur ons een mail:
info@glowmotion.nl
kuur bestaat uit;
De ULTRA Body Shape
Bodywraps,
8x
,
pul
Am
8x
,
8x Peeling
behandeling,
8x ULTRA Body Shape
met de DL1200 en
ie
8x Compressietherap
cabine
mte
war
8x Sporten in de
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DITJES/DATJES

Wil je leren blind typen?
NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Met typetrainer leert je snel en op een leuke manier
in 10 weken blind te typen met tien vingers. Na elke
oefening zie je de resultaten die je hebt behaald. Als je
een oefening goed hebt gedaan, kun je doorgaan met
de volgende oefening. Ook zijn er spellen waarmee je de
oefeningen kunt afwisselen en de letters die je lastig vindt
nog eens extra kunt trainen.

CLASIN DEHING
GIGAKIDS TYPECURSUS
GIGAKIDS DYSLEXIE
TYPECURSUS
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN

Persoonlijke Begeleiding

INTERESSE?voor
in
Schrijf je nu us.
een curs
ties
Kijk voor locade
en tijden op
website.

Om blind te kunnen typen is het nodig om vaak en
regelmatig te oefenen. De letters moeten geautomatiseerd
worden. Regelmatig oefenen vergt enige zelfdiscipline.
Daarom bieden we de mogelijkheid van persoonlijke
begeleiding aan. Elke week (10 weken lang) bekijkt
een cursusleider van typetrainer de resultaten en zal
persoonlijke feedback geven.
Een certificaat wordt afgegeven als alle letters zijn
geleerd, deze met de juiste vingers worden aangeslagen
en er voldoende is geoefend. De cursusleider beoordeelt
of er voldoende geoefend is.

Bij Typecursus Breda
leer je blind typen met
10 vingers!
Het online oefenen
wordt afgewisseld met
fysieke lessen.

Typecursus Breda
Ty p e c u r s u s s e n A n n o N u

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN!

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl
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Op vakantie gaan geeft niet alleen maar prettige vooruitzichten;
4 op de 10 personen hebben last van vakantiestress.
Wist je dat een hotel veel mensen het ‘echte vakantiegevoel’
geeft, ook al zijn ze maar 100 kilometer van huis verwijderd?
De gemiddelde Spanjaard besteedt 16 uur per dag
aan eten, drinken, plezier en slapen.
Vrouwen nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie,
bestaande uit 1,9 setje per dag en 4 paar schoenen.
48% gebruikt vakantiegeld daadwerkelijk voor
vakantie, 40% zet het direct op een spaarrekening voor
onverwachte zorgkosten en uitgaven aan het huis.
Vooralsnog heeft in Spanje alleen Barcelona een milieuzone
ingesteld, die toegankelijk is met een geldige milieusticker.
Deze is verkrijgbaar bij Spaanse postkantoren voor 5 euro.
In Spanje is een fooi van 5% gebruikelijk. Rond het bedrag
naar boven af of laat het kleine wisselgeld liggen.
Gidsen en parkeerwachters verwachten een fooi
en bij taxichauffeurs kun je het bedrag afronden.
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

Vanaf

€ 1.099,-

keukens
Samen ontwerpen
wij uw droomkeuken

Vanaf

€ 7,95 m²

vloeren
Ervaar de perfecte vloer
voor iedere kamer in huis

badkamers

Vanaf

€ 2.400,-

Alle stijlen badkamers
voor ieder budget

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Showroom van 5000 m aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

2
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COLUMN/ELLEN VAN ROOSENDAAL

Hoofdpijn, oorsuizen of
aanhoudende pijn in nek of kaak?

Definitief ontharen
Ellen van Roosendaal, huidtherapeut

Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de
overtuiging dat sommige routinematige
behandelingen efficiënter kunnen in een
gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.
Door korte communicatielijnen en efficiënte
behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken geen
wachtlijsten en houden we de kosten laag.

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

Bel nu voor
een afspraak:
06 30705262

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:
• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid
• Echografie

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 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

Ceulen Klinieken biedt u de definitieve en betaalbare oplossing voor
laserontharing. Deze behandeling is snel en veilig voor zowel dames als
heren. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van onze professionals.
De huidtherapeut behandelt u met een laser, een krachtige lichtbron
met maximale veiligheid. Uw haren worden veilig, effectief en pijnloos
verwijderd. Door de revolutionaire Alexandrite-Yag lasertechnologie
kunnen alle huidtypes veilig onthaard worden, dus ook mensen met een
donkere huid.

Hoe werkt het? Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met
laserlicht. De lichtfl its wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar
doorgegeven naar de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij
selectieve verhitting schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te
beschadigen. De haren die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug.
Bij Ceulen Klinieken kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren
op uw gezicht, benen, armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.

Is de behandeling veilig?

De behandeling is uiterst veilig. Daarbij hebben al
onze apparaten de veiligheidskeurmerken CE en FDA.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Haargroei verschilt van persoon
tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht, stofwisseling, hormonen,
medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes tot acht behandelingen
nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke sessie om
verminderde haargroei te bereiken.

Het resultaat?

Een langdurige ontharing die na
verscheidene behandelingen defi nitief kan zijn.

Zomergemstraat 2a, Breda

Dominee Coolsmastraat 8, Breda | 06 30705262 | daan@praktijkbredewout.nl | www.praktijkbredewout.nl
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FILMPJE KIJKEN
ONCE UPON A TIME
AGJES UIT IN HOLLYWOOD

Who dares...
Unieke dames- en
kinderschoenen, vrijwel niet
in Nederland verkrijgbaar!
Naast de unieke collectie
hanteren we ook service
excellence binnen ons
bedrijf. Wij zetten net een
stapje extra voor de klant.
Heb je zin in een kopje
koffie of moet je dringend
naar het toilet, kom gewoon
even langs. We willen onze
drempel zo laag mogelijk
houden voor de klant.

IN AUGUSTUS

New winter
collection!

HET IS ZOMER! Bruist zet de
leukste evenementen op een rijtje.

Ballonfiësta Barneveld

at Shaboot

21 t/m 24 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een
spectaculair avondprogramma van
17.30 - 23.00 uur.

Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in
Hollywood speelt zich af in het Los Angeles
van 1969, een tijd waarin alles aan het
veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff
Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te
komen in een filmindustrie die ze bijna niet
meer herkennen. Een eerbetoon aan het
gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere
verhaallijnen en een imposante
ensemblecast. ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD draait vanaf 15 augustus in
de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOMINIK SPENST

‘t Preuvenemint

n of
Loop eens binne
oot.nl
ab
sh
ga naar www.

IN DIT INVULBOEK stelt bestsellerauteur
Dominik Spenst je de juiste vragen op het
juiste moment. Na een gedegen uitleg over
de principes van positieve psychologie,
nodigt Dominik je in dit journal uit om over
je dag na te denken, van schrijven een
gewoonte te maken en positief op jezelf en
je dag te reflecteren. Je ontdekt waar je
gelukkig van wordt en zo ontstaan er vanzelf
positieve gedachtes en nieuwe positieve
gewoontes. Na een jaar blik je terug en zie
je het resultaat: je bent gegarandeerd
gelukkiger. En het mooie is: het kost je maar
6 minuten per dag! HET 6 MINUTEN
DAGBOEK van DOMINIK SPENST is vanaf
26 augustus te koop voor € 19,99.

22 t/m 25 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten,
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
23 t/m 25 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
28 t/m 31 augustus
Muziek en dans, kunst, gastronomie,
markt, kermis, cultuur en sport.
BRIONY EN CLAUDIA LETTIUS
Sint Annastraat 8, Breda
www.shaboot.nl

BINNEN/BUITEN

Jazz in de Gracht
29 t/m 31 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op en
rond de grachten van Den Haag.
23

betaalcentrum
iDEALnet
iDEALnetbetaalcentrum

Heb je behoefte aan een
geordende administratie?

LEDENFACTURATIELEDENFACTURATIE-EN
ENINCASSEERSERVICE
INCASSEERSERVICE

Ben je het overzicht over je administratieve huishouding kwijt?
Liggen er overal papieren in huis waar je nog iets mee moet doen en
heb je geen werkbaar archief? Als professional organizer help ik jou
graag zodat je weer volledig inzicht krijgt in je administratie!

Betalingsverwerking
Betalingsverwerking
vanvan
allealle
bestedingen
bestedingen
in de
in de
kantine
kantine
enen
online
online
viavia
dede
ledenwebshop
ledenwebshop
All-in
All-in
abonnement
abonnement
voor
voor
verenigingen
verenigingen
(incl.
(incl.
touch
touch
kassa
kassa
enen
ledenwebshop)
ledenwebshop)
HUIS

Centrale
Centrale
transactieverwerking
transactieverwerking
van
van
alle
alle
uitgaven
uitgaven
in in
dede
kantine
kantine
• Touch
• Touch
kassa
kassa
(koop/huur)
(koop/huur)
voor
voor
elke
elke
verenigingskantine
verenigingskantine
• Cashless
• Cashless
afrekenen
afrekenen
met
met
ledenpas
ledenpas
of of
tagtag
o.b.v.
o.b.v.
incassomachtiging
incassomachtiging
• Ook
• Ook
betaalwijzen
betaalwijzen
iDEAL,
iDEAL,
PIN,
PIN,
contant
contant
(voor
(voor
gasten)
gasten)
• Kassa
• Kassa
met
met
bonprinter,
bonprinter,
lade,
lade,
optie
optie
PINapparaat
PINapparaat
Centrale
Centrale
transactieverwerking
transactieverwerking
van
van
alle
alle
uitgaven
uitgaven
in in
dede
gratis
gratis
ledenwebshop
ledenwebshop
• Jaarlijkse
• Jaarlijkse
contributie
contributie
• Diverse
• Diverse
bijdrage(n)
bijdrage(n)
• Sportkleding,
• Sportkleding,
huur
huur
materialen
materialen
etc.
etc.
• Alle
• Alle
kantinebestedingen
kantinebestedingen
(ouder/kinderen)
(ouder/kinderen)

ADMINISTRATIE
AGENDA
KANTOOR
Heb je behoefte aan ruimte
en overzicht in je huis,
administratie, agenda of
kantoor?
Schrijf je dan in via de
website voor een gratis
kennismakingsgesprek!
Of bel 06 - 46 2222 78.

Het
Het
iDEALnet
iDEALnet
betaalcentrum
betaalcentrum
zorgt
zorgt
automatisch
automatisch
voor
voor
wekelijkse
wekelijkse
/ maandelijkse
/ maandelijkse
enen
jaarlijkse
jaarlijkse
(verzamel-)facturen
(verzamel-)facturen
enen
volautomatisch
volautomatisch
debiteurenbeheer
debiteurenbeheer
incl.
incl.
herinneringen
herinneringen
(WIK).
(WIK).

Achterstanden worden weggewerkt, de stapels ongeopende enveloppen zijn verleden
tijd, je weet weer welke post er binnenkomt, je krijgt een duidelijk overzicht van wat
je nog moet regelen, betalen of declareren en je krijgt een goed archief zodat je
belangrijke papieren moeiteloos kunt vinden én opbergen. Je krijgt bovendien van mij
voldoende bruikbare tips die het mogelijk maken dat je zelf de administratie op een
voor jou werkbare en succesvolle manier kunt bijhouden.
Als we samen jouw administratie op orde brengen, dan zorgt dit ervoor dat je …
• Volledig inzicht hebt in je administratie;
• Geïnformeerd bent over wat je kunt bewaren en wat wanneer weg mag;
• Een administratie hebt die bij jou past en die je zelf gemakkelijk kunt onderhouden;
• Een archief hebt waarin je eenvoudig papieren opbergt;
• Papieren eenvoudig terug kunt vinden als je die nodig hebt;
• Geen stress meer hebt vanwege rondslingerende papieren;
• Gemakkelijk en snel je post kunt verwerken;
• Rekeningen op tijd worden betaald en je geen aanmaningen meer ontvangt;
• Niet meer bang hoeft te zijn dat je iets over het hoofd ziet.

Ruimte en overzicht in je administratie geeft rust in je hoofd!

WijWij
zoeken
zoeken
voorzitters/penningmeesters
voorzitters/penningmeesters
diedie
dede
service
service
aan
aan
hun
hun
leden
leden
willen
willen
verhogen
verhogen
enen
af af
willen
willen
van
van
dede
arbeid
arbeid
voor
voor
hethet
innen
innen
van
van
gelden
gelden
enen
hethet
bijhouden
bijhouden
van
van
Excell
Excell
lijstjes
lijstjes
etc.
etc.

Wil je dat ook? Een kennismakingsgesprek met mij is altijd gratis!
Wie weet tot binnenkort!

Administratiepartner
Administratiepartner
iDEALnet
iDEALnet
betaalcentrum:
betaalcentrum:

RiaRia
Mureau
Mureau
- Murlen
- Murlen
dienstverlening
dienstverlening
VOF
VOF
T (085)
T (085)
2734910
2734910
E murlen@murlendienstverlening.com
E murlen@murlendienstverlening.com
ww
ww
w.w
m. u
mrul er lnednid
e inesnt svtevrel er lnei n ign. g
c .ocm
om

Hobokenstraat 359, Breda
06 - 46 2222 78

Saskia van Leenen

www.organizingopmaat.nl
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BEAUTY/NEWS
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Tekst en productie: Ingrid Burger for colorstories.nl

5
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Enjoy your
1. Havaianas Slim Paisage, € 30,- www.havaianas-store.com
2. Summer Garden Shower van Weleda, € 7,99 www.weleda.nl
3. Mascara Hypnôse van Lancôme, € 33,- www.lancome.nl
4. Sun Glow Bronzing Powder van Catrice, € 5,29 www.catrice.eu
5. Scandaleyes Reloaded Mascara van Rimmel, € 15,49 www.rimmellondon.com
6. Sun 365 Gradual Self Tanning Serum van Lancaster, € 39,- www.lancaster-beauty.com
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Hoeveel méér zomer wil je hebben in augustus? Geniet
van de zon, de warmte, je vakantie, je vakantieliefde en
ga zo maar door! Geniet ook van fijne beautyproducten
die augustus net nog even zomerser kunnen maken!

7. Couture Summer Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 71,- www.ysl.com
8. Capital Soleil Beach Protect SPF 50+ van Vichy, € 20,95 www.vichy.nl
9. For Her Eau de Parfum van Pepe Jeans, € 34,95 www.douglas.nl
10. Terra Cotta Hestia Island Bronzing & Blush Powder van Guerlain, € 66,- www.guerlain.nl
11. Prep+Prime Fix+ Pineapple van MAC, € 13,- www.maccosmetics.nl
12. Nail Polish no shade here van essie, € 9,99 www.essie.nl
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Er altijd fantastisch uitzien?
Het kan nu bij Talia PMU

Het adres voor Permanente Make-Up,
micro haarpigmentatie, medische
pigmentatie en weglaseren tatoeages.

Ma ak nu een

AFSPRAAK!

06-81028031

Eigenaar: Natalie Biyikli | Haagweg 309/2 | 06-81028031

Gecertificeerd

Kwaliteit, gastvrijheid en een persoonlijke
benadering voor een betaalbaar tarief

Tapijttegels vanaf € 0,50 per stuk
Direct uit voorraad leverbaar

WWW.TAPIJTTEGELDISCOUNT.NL
Zeer grote voorraad restanten, overproducties en partijen
showroom/magazijn 2.500m²

Waldhoornlaan 77, Etten-Leur | 06-16010262
longbridgetattoo@ziggo.nl | www.longbridgetattoo.nl

Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA
076-5220686
info@tapijttegeldiscount.nl
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De enige écht onafhankelijke recentie site!

BOREK • MAX&LUUK • MINOTTI • B&B ITALIA • KETTAL
H e t O p e n H u is D e si
signcenter
Newt onweg 18 | Go r i n c h e m | T: 0 1 8 3 2 1 8 0
008
08 | inf o @ next-o utdo o r.nl
30

next-outdoor.nl
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Het belang
van mineralen
De meeste mensen die iedere dag groente
en fruit eten zijn ervan overtuigd dat ze
gezond eten. Helaas zitten er in ons huidige
groente en fruit steeds minder vitamines en
mineralen.
Daarom slikken steeds meer
mensen een multivitamine,
maar daarbij hoort eigenlijk
ook een mineralencomplex.
Dit zijn onmisbare bouwstoffen voor het lichaam.
In de meeste multi’s zitten maar
heel weinig mineralen. Dit is prima
als onderhoudsdosering, maar als
u klachten heeft met betrekking tot botontkalking,
verzuring, artrose, spierkrampen, broze nagels en
haren is dit vaak een teken
van een mineralentekort.
Mineralen zijn essentieel voor het
immuunsysteem en een mooie
gezonde huid.
Wij checken graag uw huidige
voedingssupplement.

Twee werelden
onder één dak
Hardhouten meubelen en
snijwerk uit Indonesië
Exclusieve planten

Kom langs
en laat je
verrassen

Z omer

de
proeven!

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

jaar
Als we Bram vragen waarom hij drie
eria
pizz
n
geleden de deuren van zijn eige
een
met
opende, heeft hij zijn antwoord
paraat: “Ik ben gek op pizza’s!

KOM SAME
N
GENIETEN!
Grote groe
pen
zijn ook w
elkom!

ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda | 076-5300702

BRUIST

Laten we
buiten eten en

De lekkerste pizza’s
van Breda

BRUIST

de

muggen
Als ik

mag geloven,
ben ik best
een lekker ding

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!”

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

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

COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN

Facelift zonder snijden?
DAT KAN BIJ SKINNE KLINIK

I

n de zomer sta je als advocaat niet voor de lol in een toga te pleiten.
Want verkoelend werkt zo’n toga zeker niet. Nee, wij zijn verplicht
deze toga in een rechtszaal te dragen, net zoals rechters, griffiers en
officieren van justitie.

Welkom bij Skinne Klinik. Met Skinne – Deens voor ‘schitteren’ – willen we jou
helpen de beste versie van jezelf te zijn. Stralend, natuurlijk én zelfverzekerd.
Want je goed voelen is de ultieme basis voor een stralende huid.

SKINNE ULTRALYD
Ultherapy® werkt in op die laag van je huid die ook onder handen wordt genomen bij
een chirurgische facelift. Het grote verschil? Er komt geen scalpel of naald aan te pas.

foto: Hylke Greidanus Photogr

aphy

De plicht om een pruik te dragen kennen wij in Nederland al lang
niet meer. In Engeland bestond die plicht nog tot begin deze eeuw.
Tijdens mijn studieperiode in Engeland heb ik regelmatig zittingen
mogen bijwonen en getuige mogen zijn van deze merkwaardige
traditie. Toch jammer dat die traditie niet meer bestaat. Het had
Degenen die het een mooie traditie vinden, mogen
wel ‘iets’, alhoewel ik blij ben dat ik de pruik zelf nooit heb hoeven
Napoleon Bonaparte danken. Hij stelde de togaplicht in,
omdat hij ervan overtuigd was dat daarmee de objectiviteit dragen. En zo heeft ook de toga’iets’. Hoe warm deze soms ook is.
van een rechtszaak zou worden gediend. Daarmee werden Voor mij mag de togaplicht blijven bestaan.
namelijk de verschillen in rijkdom, afkomst en religie
gemaskeerd. Kleding deed er niet toe.
Bent u geïnteresseerd in de gang van zaken in de
rechtszaal of heeft u een advocaat nodig die in civiele
zaken graag voor u in toga pleit? Ik help u graag!
Om die reden bestond ook de plicht om een pruik te
dragen. Iedere rechtspleger zag er hetzelfde uit. Zo ook de
rechters, waarmee tot uiting werd gebracht dat rechters
Wilt u meer
niet namens zichzelf een beslissing namen, maar namens
weten neem dan
de wet.

Ultherapy® werkt op basis van ultrasoundenergie. Deze werkt in op de diepste
huidlagen en verhit het weefsel van de lagen zonder het huidoppervlak aan te raken.
Je huid reageert op de hitte zoals op een wondje en zet het natuurlijk genezingsproces
in gang. Je lichaam maakt nieuw collageen en
elastine aan. Hierdoor wordt je huid geleidelijk
en op een natuurlijke manier gelift en verstrakt.

Cliënten vragen geregeld naar de achtergrond van de
togaplicht. Een vraag die nu vast ook bij u als lezer
opkomt.

contact op

076-5227798
Heerbaan 161, Breda | 076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl | www.wolfhagenadvocatuur.nl
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Op basis van een
intakegesprek bepalen we
samen welke behandeling
voor jou het beste is en stellen
we je behandelplan op.
We behandelen nooit zonder
dit voorafgaand gesprek.
Het intakegesprek is gratis
als een aansluitende
behandeling plaatsvindt.

dr. Duyck Bart
Cosmetisch arts

Mogelijke behandelzones:
· Wenkbrauwlift € 220,· Kraaienpootjes € 140,· Onder de oogleden € 160,· Wangen € 1.150,· Mond (‘rokerslijntjes’) € 265,· Onderkin € 615,· Hals € 725,· Decolleté € 750,Een enkele behandeling geeft tot
1,5 jaar resultaat, zonder hersteltijd.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek.

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen | 0032 3 501 92 60
0032 468 46 10 97 | info@skinne.be | www.skinneklinik.be

OOK OPEN IN
HET WEEKEND

BESPAREN SANITAIR?
OP JE SPRING EENS BINNEN

Dé pvc-vloeren
specialist

BRUISENDE/ZAKEN

Met meer dan vijftien jaar ervaring in het werken
met pvc-vloeren mag Wim van Alphen zich met
recht een specialist noemen. Met Goodflooring
verkoopt hij niet alleen de allerbeste pvc-vloeren,
maar staat hij ook garant voor het vakkundig
leggen van de vloer.
Eigen import
“Vijftien jaar geleden hoorden wij bij de eersten die zich
gingen specialiseren op het gebied van pvc-vloeren”,
vertelt Wim enthousiast. “Maar in de loop der jaren werd
het aanbod in Nederland steeds groter, wat ons vijf
jaar geleden deed besluiten ons te gaan onderscheiden
door zelf pvc-vloeren te importeren. Vloeren van een
topkwaliteit, maar dan tegen een veel scherpere prijs;
de echte Goodflooring vloeren.”

Stapje extra
In de twee showrooms van Goodflooring, in Oosterhout
en Riel, vind je daarnaast ook vloeren van diverse andere
merken. “Op die manier kunnen wij onze klanten een
zeer brede keuze bieden. We hebben altijd zo’n 30.000 à
50.000 vierkante meter vloeren op voorraad zodat we snel
kunnen leveren en klanten zelfs op het laatste moment
nog kunnen switchen, mochten ze dat willen. We zetten
graag dat stapje extra om onze klanten zo veel mogelijk te
ontzorgen.”

immers volledig glad zijn,
anders zie je dat terug in het
eindresultaat. Onze kracht
als onderneming is dat wij
ook hierin dé specialist zijn.”
En als de vloer dan eenmaal
perfect is gelegd, heb je er
volgens Wim alleen maar
voordelen van. “Pvc-vloeren
zijn slijt- en stootvast,
onderhoudsarm, geluiddempend, vochtbestendig,
brand-vertragend, hygiënisch
en ze hebben een zeer
lange levensduur. Bovendien
vallen ze perfect te combineren
met vloerverwarming en ook
op dat gebied kunnen wij onze
klanten ontzorgen. Loop dus
gewoon eens binnen in onze
showroom en zie zelf wat wij
allemaal te bieden hebben.”

Alleen maar voordelen
Dat ontzorgen doen Wim en zijn team ook als het gaat
om het leggen van de vloeren. “Het leggen van pvcvloeren komt zeer nauwkeurig, de ondergrond moet
Huifakkerstraat 10, Breda | 076-5937100 | service@sanidumpbreda.nl

www.sanidumpbreda.nl

De Boedingen 3, Oosterhout | Spoorweide 1, Riel | 0162-406370 | www.goodflooring.nl
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Wat maakt
uniek?

-

Goede kwaliteit gebruikte banden en velgen
Gebruikte originele velgen
Nieuwe originele velgen
Nieuwe banden en velgen
Spoorverbreders
Naafringen
Naafkapjes
Wiel- en slotbouten
Bandenspanningssensoren

Werkzaamheden

Banden XL is uniek door het zeer grote
aanbod van gebruikte banden en velgen.
• Ruim 75% van de velgen OEM
• Iedere band en velg
gecontroleerd en gecategoriseerd
• In iedere prijsklasse aanbieden
• Binnenlopen zonder afspraak

Verkoop

-

Voel je fris
na een

s
i
e
r
g
v lie

LOOKING/GOOD

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar
hoe kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.
DRINK GENOEG WATER. In een vliegtuig is de lucht
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid.
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken.
Vermijd koffie en alcohol, want deze drankjes werken juist
vochtafdrijvend.

Montage van banden en velgen
Montage van naafringen en spoorverbreders
Montage van bandenspanningssensoren
Bandreparatie
Balanceren
Balanceren met krachtvariatie
Uitlijnen
Velgreparatie
Technisch advies
Opslag van zomer- en winterbanden

SMEREN. Ook je gezicht kan na een vliegreis droog
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen.
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.
SCHOONHEIDSSLAAPJE. De ultieme tip om zonder
wallen aan te komen op je bestemming, is natuurlijk
door genoeg te slapen.

Kijk op
bandenxl.nl
voor alle
informatie!

VLIEGTUIG YOGA. Om geen opgezwollen voeten,
benen of handen te krijgen is het belangrijk om te blijven
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

Ruim 2000 velgensets op voorraad!

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES. Vaak zijn de schermpjes,
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of antibacteriële
gel om jezelf weer op te frissen.
DEODORANT. Een onmisbaar item vlak voor het
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Banden
Vierlinghstraat
56 Dordrecht
| 078
info@bandenxl.nl | www.bandenxl.nl
Banden XLXL
De |Baronie
| Bredaseweg
47 Terheijden
| 0766177022
5938055 || info@bandenxldebaronie.nl
| www.bandenxl.nl
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LIVE OPTREDEN
TINO MARTIN

Op 1 november 2017 kreeg Mondzorg Tridenzo het keurmerk ‘de lieve tandarts’. Inmiddels
hebben meer dan vierhonderd mensen met (extreme) angst zich aangemeld bij Mondzorg
Tridenzo. Allen hebben we mogen helpen met hun angst voor de tandarts. En met succes!

De Lieve Tandarts
laat je weer lachen!
Nog steeds zijn er veel mensen die de eerste stap niet
durven te zetten. Mondzorg Tridenzo heeft veel ervaring
met het omgaan met angst. Een lieve tandarts luistert
naar je en heeft begrip voor je gevoelens. Wij oordelen
niet over waarom je niet bent geweest of waarom je
gebit niet zo gezond meer is. We willen je juist helpen.
En nemen de tijd voor je.
Dat al zoveel lotgenoten je voor waren, is goed
nieuws. Als zij de weg naar ons weten en durven
te nemen, dan kun jij dat ook!

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
VANAF 22.00 UUR
BREDA

Wij zijn blij dat we iets extra’s kunnen doen. En onze
missie? Die blijft staan, want we zijn er natuurlijk nog
lang niet. Er zijn nog zoveel Bredanaars die thuisblijven
omdat ze niet naar de tandarts durven, ook die willen
we helpen!

VIJFHAGEN 43, 4812 XT BREDA
076-5324960 | WWW.TRIDENZO.NL
TRIDENZO MONDZORG

Ken of ben je iemand
die wel wat hulp kan
gebruiken om (weer)
naar de tandarts te
gaan?
Neem dat contact op
met Mondzorg Tridenzo.
Kun je aantonen dat je
iemand geholpen hebt
om naar ons te gaan?
Of ben je zelf degene die zich aanmeldt? Dan ontvang jij
in de maand september een coole koeltas van ons cadeau.

Alle type
contactlenzen
Contactlenzen
Ongedwongen, met een natuurlijke blik op een
feestje verschijnen, tijdens het sporten geen last van
aangeslagen glazen en een beperkt gezichtsveld?
Of u draagt gewoon liever contactlenzen dan een
bril? Laat u dan adviseren door onze optometrist/
contactlensspecialist.
Bielars Brillen & Contactlenzen werkt onafhankelijk
en kan bij elke contactlensfabrikant terecht voor de
beste keuze voor uw ogen. Wij leveren daglenzen,
maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en
nachtlenzen.

Bent u op zoek naar
bestrating voor uw terras,
oprit of bedrijfsterrein?

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

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!

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

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59
www.vankemenadebest.nl

Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag
Inge van der Gaag studeerde in 1994 af als tandtechnicus. Na enkele
jaren ervaring te hebben opgedaan, heeft ze in 2003 haar driejarige
opleiding tot tandprotheticus voltooid. Aansluitend opende ze haar
eigen praktijk, genaamd Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag.
Wat doe jij als tandprotheticus?
“De tandprotheticus is de specialist op het
gebied van de volledige prothese. Anders
gezegd ben ik als tandprotheticus
gespecialiseerd in alles wat uitneembaar is
in de mond. Denk hierbij aan het maken
van een kunstgebit, een klikgebit op
implantaten of een plaat- of frameprothese.
Mensen kunnen bij mij ook terecht voor
controles en reparaties op dit gebied.”

Voor wie is een prothese bedoeld?
“In Nederland dragen meer dan twee
miljoen mensen een prothese, jong en oud.
Toch denken mensen bij het woord
prothese al snel aan een doelgroep van
vijftig jaar en ouder. Dit is niet helemaal
terecht. In mijn praktijk behandel ik
namelijk patiënten van verschillende
leeftijden en voorzie ik mensen van zowel
volledige als gedeeltelijke protheses.”

Heeft een prothese een houdbaarheidsdatum? “Ja, een prothese dient

slinken waardoor de prothese niet goed
meer aansluit.”

Wat is kenmerkend voor de manier
waarop jij werkt?
“Een prothese maak je samen. Goed
overleg met de patiënt is hierbij een
vereiste. We willen immers allebei dat het
‘nieuwe’ gebit niet alleen lekker zit, maar
ook uitstekend bij de rest van het gezicht
past. Ik vraag mijn patiënten altijd naar
oude foto’s, zodat ik een duidelijk beeld
krijg van hoe het gebit er ooit uit heeft
gezien. In overleg wordt het juiste model
en de kleur uitgezocht en gaan we samen
stap voor stap aan de slag.”

Wist je dat...
...een deel van de kosten voor een
prothese in de meeste gevallen door
jouw zorgverzekeraar wordt vergoed?
De vergoeding kan oplopen tot zo’n 75%.

elke vijf tot zeven jaar te worden
vernieuwd. Dit komt doordat de kaken

Een nieuwe look van

YORIMAGE
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.

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.

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

Bjorn van Gool & Vanessa Aalbersberg
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Baronielaan 286, Breda | 076 - 522 46 88 | info@yorimage.nl
Wilhelminastraat 27, Breda | 076 - 521 32 63 | www.yorimage.nl

STRAAL JIJ UIT WIE JE BENT?
IK HELP JE ER GRAAG MEE!
Je kast hangt vol en toch heb je niks om
aan te trekken. Combinaties maken is niet
je sterkste kant dus pak je uit gemak steeds
hetzelfde. Ik help je met dit probleem.
Met een figuuranalyse kijken we welke
kleding(stijl) het beste bij jou past.
Daarnaast kan ik door middel van een persoonlijke
kleuranalyse kijken met welke kleuren jij er het
meest stralend uit kan zien.
Ik maak een overzicht speciaal voor jou waardoor
het makkelijker wordt om zelf aan de slag te gaan
en je niet snel met miskopen thuis zult komen.
Ook start ik binnenkort met de workshop
Stijl & Kleur. Hou daarvoor mijn Facebookpagina
en/of Instagram in de gaten.
Dressed Up By Lisan

06 14 42 02 77 | www.bylisan.nl

COLUMN/ROTSVAST

Alleen tevreden klanten
leiden tot succes

Rotsvast is met twintig vestigingen een landelijk opererende organisatie op het gebied van verhuur
en vastgoedbeheer. Ze biedt (private) beleggers een totaalpakket aan diensten bij de aankoop,
het verhuren en het beheer van woningen.
ALLEEN TEVREDEN KLANTEN LEIDEN TOT SUCCES.
Zo luidt het adagium van Rotsvast, zegt Douwe Weerstra,
eigenaar van de vestigingen in Breda, Middelburg en
Bergen op Zoom. “Wij zijn met ruim vierduizend
verhuurobjecten, waarvan vijfhonderd direct beschikbaar,
één van de weinige verhuurmakelaars die landelijk actief
zijn. We kennen de woningmarkt tot in de haarvaten en
dat maakt ons interessant voor beleggers die één of
meerdere woningen willen aankopen en verhuren. Ons
woningbestand varieert van een kamer voor driehonderd
euro per maand tot een luxe, vrijstaande villa van zo’n
zevenduizend euro per maand.”

verhuurmakelaar en beheerder van woningen. Als iemand een
woning wil aankopen om te gaan verhuren, dan wil men graag
weten wat die woning maandelijks aan huur kan opleveren.
Wij kunnen dan precies vertellen welk rendement mogelijk is.
Omdat we actief zijn in de regio en die regio ook goed kennen,
kunnen we beleggers een scherp advies op maat geven. We
kennen de (stads)wijken en dus de lokale situatie. Die kennis
schept vertrouwen.”
Op zoek naar een woning? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op. Wij ontzorgen u graag!

“Een totaalpakket van diensten dus. Allemaal met één
doel: de belegger/woningeigenaar ontzorgen”
KENNIS VAN DE MARKT
Rotsvast adviseert en begeleidt beleggers bij de aankoop
van woningen. “Dat doen we al een aantal decennia met
succes”, zegt Douwe. “Beleggers weten ons goed te
vinden. Rotsvast is bij het grote publiek bekend als

Rotsvast Breda | Academiesingel 40, Breda | 076-5220565 | breda@rotsvast.nl | www.rotsvast.nl
Rotsvast Bergen op Zoom | Blokstallen 2b, Bergen op Zoom | 0164-745003 | bergenopzoom@rotsvast.nl
Rotsvast Middelburg | Londense kaai 45, Middelburg | 0118-611412 | middelburg@rotsvast.nl
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KANTOORRUIMTE HUREN IN EEN PAND
MET EEN OPTIMALE BEREIKBAARHEID,
DIRECT AAN DE A27 AFSLAG BREDA NOORD
TAKKEBIJSTERS 57A  BREDA

VANAF

€ 319,

PER MAAN
ALL IN*

D

Heb je als ondernemer te maken
met openstaande vorderingen
die maar niet betaald worden?
Geen probleem. Het deskundige
team van Deurwaarderskantoor
Van Dongen en Partners kan je
debiteurenbeheer van A tot Z
verzorgen. “Daarnaast zijn ook
particuliere klanten bij ons aan het
juiste adres voor juridisch advies”,
aldus Alexander van Dongen.

Sterk in de

incassomarkt

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z
Serieuze speler
“Dankzij onze jarenlange ervaring in de incassobranche zijn wij
uitgegroeid tot een serieuze speler op de incassomarkt. Wij doen er voor
onze opdrachtgevers alles aan om te zorgen dat openstaande vorderingen
op een correcte, snelle en effectieve manier worden geïncasseerd. Doordat
wij zowel de incassowerkzaamheden als de gerechtelijke procedures en
eventuele beslagleggingen verzorgen, houden wij alles in eigen hand, blijft
de communicatie helder en zijn de lijnen kort.”

VIP-traject
Kwaliteit en service staan bij Van Dongen en Partners zeer hoog in het
vaandel. “Of het nu gaat om een grote of kleine opdrachtgever, maakt ons
niet uit. Wij proberen de belangen van alle partijen te behartigen om een
zaak zo snel en soepel mogelijk af te kunnen handelen. De kosten hiervan
komen volledig voor de debiteur. Ook in het geval van lage openstaande
vorderingen. Speciaal daarvoor bieden wij het zogenaamde VIP-traject,
het Verkorte Incasso Procedure traject, waarbij ondernemers al hun lage
openstaande vorderingen kosteloos aan ons kunnen overdragen en wij
binnen een maand betaling afdwingen of duidelijk advies geven over de
vervolgstappen. In alle gevallen geldt: Hoe sneller je een vordering aan ons
overdraagt, hoe groter de kans van slagen is.”

3 Een stijlvolle lounge met heerlijke koffie/thee
3 Vergader ruimte voor 25-30 personen
3 Wifi
3 Eigen parkeerplaatsen
3 Kantoor ruimtes vanaf €319,-* per maand all in
(*excl btw bij 3 jaar huur). Tot maximaal 300m2!

Bouwlingplein 45, Oosterhout
0162 - 480 210

Heb jij ook openstaande vorderingen
of een juridische vraag?
Informeer dan naar de mogelijkheden.

www.vandongenenpartners.nl
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’
Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+
€
€
€
€
€
€

9,00
13,00
17,50
25,00
42,50
8,00

Dames en heren kapsalon

Afspraak?

Coiffure de Milano
Wij werken met producten van

Mgr Nolensplein 26, Breda | coiffuredemilano@gmail.com
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Maandag
geopend

Eigenaresse Anneke Damen

www.coiffuredemilano.nl
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VAN OVERDENKING
Wees je bewust van je gedachten,
ze vormen zich tot woorden.
Wees je bewust van je woorden,
ze zetten zich om in je handelen.

Praktijk Hoogmoed

P H

T

076-5144407

t
n
e
m
Mo

Keuring voor rijbewijs A of B nodig?
Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 15 jaar
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring

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

Bel mij nu!

voor een afspraak
076 56 12 888

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Wees je bewust van je handelen,
het worden gewoonten.
Wees je bewust van je gewoonten,
ze vormen je persoonlijkheid.
Wees je bewust van je persoonlijkheid,
die bepaalt je bestemming.
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yk
Foto Youri Claessens

Kinderen knippen vanaf
Heren knippen
Dames knippen
Dames kleuren vanaf
Permanenten incl. knippen vanaf
Epileren met touw vanaf

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag
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BBQ-VLEES VOOR
ECHTE MANNEN

MOEKE

ZIT IN HET
HART VAN
GINNEKEN

daarvoor ga je naar
Slagerij Pieter Kling

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

IK ZIT EVEN BIJ MOEKE

Altijd een sleutel die
op uw slot past!
We zijn per slot van rekening niet
voor niets De Sleutelspecialist

NIEUW
Ginnekenweg146
BREDA
www.jaakvanwijck.nl

DUS MAAK NU
EEN RESERVE!

Wij hebben de juiste
sleutel voor u!

ONZE OPENINGSTIJDEN.
MA
DI T/M VR
ZA

11.00-18.00
09.00-18.00
08.00-17.00

ONS ADRES.

De Burcht 8
076 521 0569

SLAGERIJPIETERKLING.NL

Afslanken?

Passie voor auto’s
is mijn drijfveer!
LAKBESCHERMING

Auto’s poetsen Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van
op een zeer hoog auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat
niveau, dat is wat brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van
Jeroen Bouman de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest
van TopEnd reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de
cardetailing lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere
vol passie en poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen
vakkennis bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men
doet. “Waar er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in
het standaard tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn
autopoetsen polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”
eindigt, daar Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er
begin ik met weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd
cardetailing.” cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk,
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te
vinden op www.topend.nl.
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Mirella Franken
LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

Samen werken we op diverse wijzen
aan jouw figuur en gezondheid.
Kies wat bij je past;
BEWEGEN WARMTECABINE
AFSLANKEN POWERSLIM

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

POWERSLIM BALANCE
VET BEVRIEZEN (CRYOLIPOLYSE)
ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSADVISEUR

VELGEN BEHANDELING

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.

De wetenschappelijk bewezen vet bevriezing behandeling die
bij ons in Prinsenbeek (Breda) wordt aangeboden, biedt jou de
oplossing om op een eenvoudige en pijnloze manier definitief van
je ongewenste vetcellen af te komen. Geen naalden, geen speciaal
dieet, geen operatie en geen hersteltijd! Wil jij ook snel en veilig
afslanken? Kies dan voor vet bevriezen!
Vet bevriezen: hoe werkt het?
Als vetcellen aan extreme kou worden blootgesteld,
dan wordt een natuurlijk verwijderingsproces in
gang gezet wat de vetlaag geleidelijk aan dunner
zal maken. Zolang er op de te behandelen plek
voelbaar vet aanwezig is, is een behandeling
mogelijk. De behandeling wordt voornamelijk ingezet
voor de buik, ‘love handles’, billen, bovenbenen en
armen. De behandeling is voor nagenoeg iedereen
geschikt. Zelfs voor fanatieke sporters die vet op
bepaalde probleemzones niet weg krijgen.
Meestal zijn onze klanten na drie behandelingen
tevreden met het gerealiseerde resultaat. Afhankelijk
van onder andere de levensstijl wordt gemiddeld één
onderhoudsbehandeling per jaar geadviseerd.

Voor

Na

Ben jij benieuwd wat cryolipolyse voor jou
kan betekenen? Vul dan het contactformulier in op
onze website voor een vrijblijvend intakegesprek.
Groenstraat 4, Prinsenbeek

GRATIS
INTAKE

Praktijkruimte in ’t Kraaienest
Tweeschaar 12, Breda

Aresstraat 13-01, Tilburg | 06-29498672 | www.topend.nl | Facebook: TopEnd cardetailing

076-5423800 | www.bijmirella.nl
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MUZIEK

PROGRAMMA 2019

3 AUGUSTUS LINBERG
VANAF 20.00 UUR

XL PARTY

MET OPTREDENS VAN WILLEM BARTH, WESLEY BRONKHORST,
BOUKE, QUIDO & BRAIN VOET

Er valt zoveel te beleven!
Het hele jaar door, voor een kort of lang sfeervol verblijf.

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE

Gastvrij, uitdagend, groen en bourgondisch,
voor jong en oud lekker genieten.

Molenschotsebaan 21 en Heideweg 6, 5124 NG Molenschot in het Hart van Brabant

www.gasterijwonderland.nl - www.kidswonderland.nl - www.linbergpark.nl
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VVV BREDA TIPS
ALTIJD WAT TE DOEN IN BREDA!

Jolien en Kees van Vliet

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).
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.

AUG.
2019

14 T/M 18 AUGUSTUS

28 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER

De Braderie Ginneken

BUT Filmfestival

De Braderie Ginneken is met zijn gezellige
mix van kermis, braderie en liveoptredens
dé plek om je vakantie af te sluiten. De
Braderie trapt af met het meezingfestival
De Glimlach
van Breda.
Op zondag
staan kunst
en cultuur
centraal
tijdens Plein Air aan de Mark en de
kunstroute. www.bruisendginneken.nl

Het BUT Film Festival (B-movies, Underground & Trash) in de
Nieuwe Veste en Chassé
Cinema is uniek in zijn
soort in Nederland. Naast
ﬁlm zijn er performances,
muziek, kunst en bier.
www.butff.nl

23 JULI T/M 18 AUGUSTUS

Wandelingen o.l.v. VVV-gids
31 AUGUSTUS

Tranen van Van Cooth

Op zoek naar de
juiste naaimachine?
Van hobbymachine tot professionele
industriemachine (alle merken*)

Van Vliet heeft het!

Spinveld 13a-2, Breda
076-5216827
www.vanvlietnaaimachines.nl

*kom naar de winkel voor het actuele aanbod
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Het wordt weer kommer en kwel tijdens
Tranen van Van Cooth! Vanaf 13.00 uur
Foto Willem
Vlijm hun tranentrekkers op
zingen
koren
diverse podia in
de binnenstad.
Op het hoofdpodium (voor
de Mezz) treedt
vanaf 15.00 uur
een keur aan artiesten op onder wie de
koningin van het levenslied Corry Konings.
www.detranen.nl

Deze zomer kun je weer aansluiten
voor diverse
rondleidingen door
Breda o.l.v. een
VVV-gids. www.
welkominbreda.nl

Meer informatie over Breda:
www.welkominbreda.nl of kom langs in
onze pop-up VVV-winkel, Stadserf 2.

€ 399 P/M JEEP COMPASS
Alle vermelde prijzen zijn o.b.v. 60 mnd. en 10.000 km p/j, meerprijs per km € 0,08

Waanzinnige Privé Lease deals op: www.vanmossel.nl

versie 01-7/19

Voordeel Zomer

