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Met deze keer...
Team AGF:  
Aardappelen, Groenten en Fruit
Onze AGF-afdeling is het visitekaartje van onze 
winkel. Bij binnenkomst loop je gelijk op deze 
afdeling, gevuld met vers fruit, aardappelen, 
verse groenten en sappen, kant en klare 
maaltijden en heel veel panklaar. Een afdeling 
waarbij je gelijk trek krijgt.

De AGF-afdeling bestaat uit Kayley, Lindy, 
Lynn, Madelon, Martijn, Martijn en Pim waarbij 
Josephine als versmanager deze collega’s 
aanstuurt. Zij zorgen er iedere dag weer voor 
dat de schappen weer netjes gevuld zijn met 
kwalitatief goede producten. 

Iedere ochtend rond 09.00 uur komen de Jumbo- 
vrachtwagens met verse producten onze winkel 
bevoorraden. Direct na ontvangst worden de 
verse producten verwerkt op onze AGF-tafels en 
koelvitrines.

Naast het vullen, zorgen onze medewerkers er ook 
voor dat de schappen schoon en gespiegeld zijn 
zodat u altijd een nette en verzorgende afdeling 
ziet. Ook is er de mogelijkheid om ter plaatse een 
mooie fruitmand op te laten maken. 

Het is een mooi team dat graag voor elkaar en 
met elkaar wilt werken.

Deze enthousiaste jongens en meiden staan ook 
altijd voor u klaar om u te helpen als u iets niet 
kan vinden of om uw spullen in de auto te zetten.

Graag tot ziens op onze afdeling. Als u 
vragen heeft dan horen wij ze graag.

Toine Kleemans

afdeling, gevuld met vers fruit, aardappelen, 
verse groenten en sappen, kant en klare 
maaltijden en heel veel panklaar. Een afdeling 
waarbij je gelijk trek krijgt.

De AGF-afdeling bestaat uit Kayley, Lindy, 
Lynn, Madelon, Martijn, Martijn en Pim waarbij 
Josephine als versmanager deze collega’s 
aanstuurt. Zij zorgen er iedere dag weer voor 
dat de schappen weer netjes gevuld zijn met 
kwalitatief goede producten. De komende edities gaan we u  

kennis laten maken met onze 
verschillende teams die er dagelijks 
alles aan doen om u het boodschappen 
doen zo prettig mogelijk te maken.  

WELKOM BIJ

JUMBO
MAAK KENNIS  
MET ONS TEAM...

WE GAAN ELKE  
DAG VOOR 100%  
TEVREDENHEID

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

   MiegielsenPrinsenbeek  |    jumbomiegielsenprinsenbeek  |    jumbo-miegielsen-prinsenbeek



VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

Wil je weer optimaal genieten 
van de stilte om je heen?

KOM LANGS
WE HELPEN U 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

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 profi teren van een optimaal 
gehoor en informeer naar wat wij voor u kunnen 
betekenen. 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

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



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 Asja Vossen
ACQUISITIE Loes Levy, 06-14569873

CONTACT PRINSENBEEK BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/prinsenbeekbruist

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

COLOFON

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
Prinsenbeek 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.
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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
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-14569873

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben de 
vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan op 
zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Fit & Welzijn en Slijterij Prinsenbeek wat 
hen zoal bezighoudt en geeft ook Organizing op Maat een kijkje in de 
keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Breda Bruist en Ginneken Bruist.



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
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BRUISENDE/ZAKEN

Op natuurlijke wijze
Gelegen in de gezelligste straat van Breda vind je Brocks Homeopathie. Hét adres voor 
homeopathische en kruidengeneesmiddelen, vitamines en voedingssupplementen.

Wat is het verhaal achter Brocks 
Homeopathie?
“Mijn vader is dit bedrijf in 1978 begonnen. Zelf was 
ik werkzaam als receptioniste, tot ik dat werk steeds 
minder interessant vond. Op voorstel van mijn vader 
heb ik een dagje meegelopen in zijn zaak en daarna 
ben ik eigenlijk nooit meer vertrokken. Ik had mijn 
plekje gevonden en ben meteen mijn diploma’s gaan 
halen.”

Waarvoor kunnen mensen bij Brocks 
Homeopathie terecht?
“Voor een heleboel: van geneeskrachtige kruiden 
(mengsels) tot huidverzorgingsproducten en van 
diverse theesoorten tot specerijen. Wat veel mensen 
niet weten, is dat wij ook zo’n vijftig verschillende 
keukenkruiden verkopen en natuurlijk homeopathische 
en fytotherapeutische geneesmiddelen en vitamines 
van verschillende topmerken zoals Orthica, Solgar, 
NOW, Lamberts, AOV, Vitals, New Care, Metagenics, 
Trenker, Bonusan, HEEL, A.Vogel, VSM, CHI, 
Jacob Hooy, Alka Vitae, Weleda, Zarqa, Cattier etc. 
Het aanbod is dus zeer uitgebreid en veelzijdig.”

Richten jullie je op een specifi eke 
doelgroep?
“Nee, iedereen kan hier binnenlopen, jong en oud. 
Ouders met jonge kinderen kiezen vaak eerst voor 
homeopathische middelen voor hun kids, aangezien 
die geen bijwerkingen hebben.” 

Waarin onderscheiden jullie je van de rest?
“Behalve door ons ruime assortiment zeker ook door het goede 
advies dat elke klant hier mag verwachten. Iedereen die hier 
werkt, is gediplomeerd drogist en kan dus een passend advies 
op maat geven. Het liefst gaan we altijd even het gesprek aan 
met de klant om zo samen vast te stellen welke oplossing het 
best bij hem of haar past. Persoonlijke aandacht staat dus 
voorop.”

PERSOONLIJK
ADVIES OP 
MAAT

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
Eigenaar: Sanne Brocks
www.brockshomeopathie.nl

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

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

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

Fixatie 
disparatie

Mathenessestraat 63A, Breda  |  076-5870283  |  info@bielars.com  |  www.bielars.com
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

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

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

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

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

IK Skin Perfection  Claudia selecteert 
voor haar salon namelijk heel bewust de 
merken waar ze mee werkt. “Zo werk ik 
voor de gezichtsbehandelingen met IK Skin 
Perfection; fantastische producten, zonder 
chemische toevoegingen, die de huid weer 
mooi en gezond maken. Tot nu toe is iedereen 
bijzonder enthousiast, inclusief ikzelf.” 

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

TIJD  VOOR JEZELF

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

Zichtbaar resultaat  “Iedereen wil er goed en 
verzorgd uitzien en ik weet precies hoe ik daaraan 
bij kan dragen. Daarnaast is geen vraag mij te gek. 
Ik wil juist iedereen helpen aangezien ik iedereen 
een mooie en gezonde huid gun die alles kan 
hebben.” 

Blèzi Cosmetics  “Blèzi is een Nederlands  
merk van topkwaliteit wat mij enorm aanspreekt.  
De producten zijn geweldig en ze doen wat ze 
beloven: kwaliteit, makkelijk in gebruik en ze blijven 
heel lang zitten. Een workshop geven is ontzettend 
leuk. In ca. 1,5 uur tijd vertel ik de gasten over de 
producten en laat ik zien hoe je ermee kunt werken, 
door de gastvrouw of één van de gasten op te 
maken. De reacties zijn enorm enthousiast”maken. De reacties zijn enorm enthousiast”

GRATIS 
workshops &
persoonlijk 

advies

1514



DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

COLUMN Patricia Notting

Monuta Patricia van Vliet 
T 076 - 88 77 552 
E pvanvliet@monuta.nl
I www.monutavanvliet.nl

Puur Natuur 
In deze tijd zijn we op allerlei fronten bezig met 
duurzaamheid. We recyclen ons afval, naar daar waar 
het hoort, zodat het via een andere weg een nieuwe 
bestemming krijgt. We zijn ons meer bewust van hoe 
we omgaan met onze leefomgeving, maar vooral 
ook hoe we willen leven. Biologische producten en 
buitenbeentjes vinden de weg naar onze keukens. 

Als duurzaamheid zo belangrijk is geworden gedurende 
ons leven, waarom dan ook niet aan het einde van het 
leven? Ook op het gebied van uitvaart is er een groene 
ontwikkeling te zien. Dit kun je natuurlijk over de hele lijn 
doortrekken, want voor elk onderdeel van een uitvaart is er 
wel een duurzaam alternatief te vinden. Zo kun je in plaats 
van een kist, ook kiezen voor een uitvaartmand of –wade. 
Voor de hapjes die tijdens de condoleance geserveerd 
worden kun je gebruik maken van lokale leveranciers die 

lekkernijen produceren. Of misschien past het bij je om de 
kist op een fiets te vervoeren?

Voor wie niet traditioneel begraven wenst te worden op 
een kerkhof, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een 
natuurbegraafplaats. Er zijn er in Nederland al diverse te 
vinden. Hier mag je blijven liggen tot in de eeuwigheid, 
omringd door bos of veldbloemen en de dieren die op 
bezoek komen. Familie die langskomt hoeft niet in de weer 
met schoonmaakspullen, want een grafsteen zal je er niet 
vinden, hoogstens een zwerfkei of een boomschijf om de 
ligplaats van een dierbare te markeren. Zo kan het ook, puur 
natuur!

Meer weten over de kosten van een uitvaart? Of wenst u een 
vrijblijvende kennismaking? Neem dan contact met mij op en 
laat u informeren over de mogelijkheden.

Patricia van Vliet
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Uiteenlopende mogelijkheden
Sporten in een infrarood warmtecabine, afslanken met het PowerSlim 
voedingsprogramma of een cryolipolyse-behandeling, bij Bewegingsstudio Fit 
& Welzijn is het allemaal mogelijk. In overleg met jou als klant wordt er op basis 
van persoonlijke doelen een passend programma opgesteld. 

Sporten in een warmtecabine
Een warmtecabine heeft een temperatuur van 37 graden. De infraroodstralen 
waardoor de cabine wordt verwarmd, dringen door tot diep onder je huid en je 
spierweefsel. Hierdoor komt je doorbloeding beter op gang en wordt je afbraak 
van vetreserves sneller geactiveerd. Door twee keer per week 30 minuten te 
sporten in de infrarood warmtecabine, bereik je sneller resultaat bij het afvallen. 
Ook zorgt het voor sneller centimeterverlies. Het sporten in een warmtecabine  
is een goede aanvulling op een gezonde levensstijl. 
Daarnaast heeft het sporten in een warmtecabine ook als voordeel dat de 
oefeningen voornamelijk liggend worden uitgevoerd. Op deze manier worden 
je rug en gewrichten ontlast en 
vermindert de warmte het risico op 
spierpijn en blessures. Deze manier van 
sporten kan dus ook verlichting geven 
van reumatische en gewrichtsklachten. 
Je kunt heel doelgericht trainen, 
daarom houden we rekening met 
leeftijd, eventuele blessures en conditie. 

Eigenaar: Mirella Franken  |  Groenstraat 4, Prinsenbeek  |  076-5423800  |  www.bijmirella.nl

Voel je fit en gezond
Laat jezelf weer stralen
Bij eigenaresse Mirella staat 
persoonlijke en professionele 
begeleiding centraal. 

Bewegingsstudio Fit & Welzijn heeft 
twee vestigingen: Prinsenbeek en 
Breda. De studio is kleinschalig, 
waardoor het er knus en gezellig is. 
Iedereen voelt zich er snel thuis.  
Je wordt er uitstekend geholpen om 
jouw doelen te behalen. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat jij weer lekker  
in je vel zit.

Bij Bewegingsstudio Fit & 
Welzijn wordt er gewerkt met 
diverse programma’s op het 

gebied van sport, voeding 
en figuurcorrectie. Man, 

vrouw, jong en oud kan er 
terecht voor programma’s die 

bijdragen aan verschillende 
gezondheidsdoelen. Vet 

verliezen, jezelf fitter voelen 
en vooral lekkerder in je vel 

zitten, daarvoor ga je naar 
bewegingsstudio Fit & Welzijn. 

EAT WELL, LOOK  
GOOD & FEEL GREAT

Maak een 
afspraak voor 

een GRATIS 
PROEFLES!

BRUISENDE/ZAKEN

door te sporten in een warmtecabine
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 Hobokenstraat 359, Breda  
06 - 46 2222 78 

 www.organizingopmaat.nl

Heb je behoefte aan een 
geordende administratie?

 

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.

Wil je dat ook? Een kennismakingsgesprek met mij is altijd gratis! 

Wie weet tot binnenkort!

Saskia van Leenen

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!

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.

HUIS

ADMINISTRATIE

AGENDA

KANTOOR

Ruimte en overzicht in je administratie geeft rust in je hoofd!
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BINNEN/BUITEN

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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D

Stijlvol-Stoer
Groenstraat 15, Prinsenbeek 

076 - 541 36 47
www.stijlvol-stoer.nl

 stijlvolstoer

Kleding en accessoires 
voor  

dames & heren

Dames
Anotherwoman - Chabo 

Bags - Geisha - Knit 
Factory - Petrol  

Poools - Rebelz - Red 
Button - Soyaconcept  

 

Heren
A Fish Named Fred  

Knit Factory - No Excess 
Petrol

Bekijk het uitgebreide 
assortiment in onze 

winkel!

Nieuw  
in onze collectie!
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SPRING EENS BINNEN
 BESPAREN 
    OP JE SANITAIR?

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

De wat hippere dingen
“Voorheen was ik puur als hobby veel 
met stof bezig. Net als vele anderen liep 
ik echter tegen het probleem aan dat 
er in Breda en omgeving helaas geen 
stoffenwinkel met echte leuke stoffen te 
vinden was. Een gat waar ik ruim drie 
jaar geleden ben ingesprongen door mijn 
eigen stoffenwinkel te openen met de wat 
hippere dingen. Een keuze waar ik nog 
geen moment spijt van heb gehad, want 
hoe geweldig is het dat ik nu de hele dag 
mag werken met mensen die dezelfde 
passie hebben als ik?!”

Stoffen en meer
Bij Stof & Wol slaag je niet alleen voor 
de leukste stoffen, maar ook voor garens 
en fournituren in alle soorten en maten. 
“Daarnaast verzorgen we ook workshops 
zodat iedereen zelf kan ontdekken wat 
allemaal met stof mogelijk is. Echte 
beginnersworkshops, maar ook workshops 
voor de gevorderde creatievelingen, zoals 
een workshop over hoe je meer uit je 
lockmachine kunt halen.”

Stof & Wol
Wat ooit begon als hobby, is voor Lilian Kuijstermans inmiddels 
uitgegroeid tot een professionele bezigheid. Vol passie houdt ze 
zich tegenwoordig in haar stoffenwinkel Stof&Wol bezig met stof  
in de breedste zin van het woord.

Brede doelgroep
“In die ruim drie jaar zijn we behoorlijk 
gegroeid. Ik begon in mijn eentje en 
inmiddels staan we hier alweer met z’n 
vieren. Het loopt dus allemaal prima. Niet 
zo vreemd ook, want het is tegenwoordig 
bijvoorbeeld weer ontzettend populair om 
je eigen kleren te maken. Niet eens meer 
zoals voorheen om geld te besparen, maar 
vooral om unieke kleding te kunnen dragen. 
Onze doelgroep is dan ook heel breed, van 
jonge meiden (of jongens) tot het wat oudere 
publiek en alles daar tussenin. En iedereen 
voorzien wij uiteraard graag van advies, 
mocht daar behoefte aan zijn.”

Laat je inspireren bij

Belcrumweg 24 Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden  
dinsdag - vrijdag van  
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 

Brede doelgroep
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Elke vrouw is een powervrouw met 
ambities, daar is Julie Jabonillo, 
eigenaresse van FemmePatron.nl, van 
overtuigd. Met de mode die zij verkoopt 
via haar webshop hoopt deze ambitieuze 
onderneemster ook andere vrouwen weer 
meer zelfvertrouwen te geven.

Mode met een missie

“Neem dus snel een kijkje 
op FemmePatron.nl en 

ga voor je geluk en je 
ambities, want elke 

badass als jij 
verdient 

dat!”

“Ik vind dat vrouwen die weten wat ze willen en zelfver-
zekerd zijn, een heleboel kunnen bereiken door alleen al 
hun uitstraling”, vertelt Julie. “Er zijn zoveel kansen voor 
het grijpen, dus waarom grijp je je kansen niet! Elke dag 
zie ik weer talloze vrouwen die onzeker zijn en dat ook 
uitstralen. Zo zonde, want elke vrouw is een powervrouw 
met ambities, maar de meeste vrouwen vergeten dat of 
staan er niet echt bij stil. Ik wil ze dan ook weer stylen tot 
de powervrouw die ze in zich hebben.”

Dromen waarmaken
Vorige maand runde Julie FemmePatron.nl nog naast 
haar andere baan, maar binnen een maand is ze ermee 
gestopt om zich fulltime op haar webshop te kunnen 
richten. “Werken in loondienst is geen optie voor mij. 
Ik wil mijn passie elke dag kunnen beleven. Je kunt je 
met onze collectie dan ook van top tot teen in het nieuw 
steken en de bedoeling is dat het aanbod steeds verder 
wordt uitgebreid.” 

Advertentie feb19.indd   1 11-01-19   10:44

Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 
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1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9
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Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325 
info@thaithala.nl  |  www.thaithala.nl
Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325Haverdijk 6, Prinsenbeek  |  076-750 2325

Voel je weer 
helemaal top

TIP 
Spaar met een  

klantenkaart voor  
€ 20 korting op  
een massage  
naar keuze.

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

 

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

oudste geneesmethoden. Thaise massage is meer dan 2.500 jaar oud.

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

Voetmassage  Voetmassage wordt vaak ook reflexzone  
therapie genoemd.
 

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

Een loszittende onderprothese is één van de 
meest voorkomende klachten bij dragers van een 
volledig kunstgebit. Herkent u deze klacht? En 
belemmert het u in uw dagelijkse functioneren? 
Dan bent u bij tandprotheticus Inge van der 
Gaag aan het juiste adres voor het aanbrengen van implantaten.

‘Klik’ en de prothese 
zit stevig vast

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

Wanneer is het tijd voor een 
implantaat?  “Bij het langdurig dragen 
van een kunstgebit blijft met name de 
onderkaak slinken. Daardoor gaat het 
kunstgebit steeds losser zitten. Het schuift 
over het tandvlees met daaronder het 
kaakbot, wat klachten kan geven. 
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen 
geplaatst worden, al gelden voor een goed 
resultaat wel enkele voorwaarden. Zo moet 
er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de 
implantaten in te verankeren. Bovendien is 
het van belang dat kaakbot en tandvlees 
gezond zijn. Daarnaast moet de algehele 
gezondheid goed zijn. Verder dienen de 
implantaten en het kunstgebit dat daarop 
bevestigd wordt goed gereinigd te worden.”

Benieuwd naar wat tandprothetische 
praktijk Inge van der Gaag voor u kan 
betekenen? Maak dan een afspraak 
voor een vrijblijvend kennismakings-
gesprek.
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Heelwording door reiniging

Verbeter je gezondheid door reiniging
• massage
• colon hydrotherapie (reiniging van de dikke darm)
• klankheling met de stem
• meditatie

Doctor Struyckenstraat 165,  Breda  |  06 - 453 59 588  |  info@brigittavankoppen.nl  |  www.brigittavankoppen.nl

Halstraat 17, Breda  |  076-8200912  |  www.chocolatbar.nl

Tijd voor luxe Bacchi’s koffi e, smaakvolle 
Or Tea? en heerlijke Callebaut warme 
chocolademelk in zeven smaken. Voor 
de lekkere trek is er een ruime keus aan 
gebak (o.a. van Teurlings Patisserie), 
Luikse wafels en vooral heel veel 
Leonidas chocolade die wij als enige in 
Breda verkopen. Met meer dan tachtig 
verschillende smaken in ons assortiment 
is er voor iedereen wat wils! 

Kom je ook genieten?
Bij Lin’s Lounge & Chocolat Bar

Kijk voor  
MEER INFORMATIE OP

www.brigittavankoppen.nl

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 tot nagelstyliste? Dan 

wil je natuurlijk de allerbeste 
opleiding vinden. Of het nu om 
een basisopleiding gaat of om 

een workshop om een specifi eke 
techniek te verbeteren: je wilt 
perfectie bereiken. ProNails 

helpt je verder in onze 
twaalf 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 acrylnagel. 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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Ons doel is u te laten genieten  
van onze verrassende aanbod.
Elke maand iets bijzonders!

Schoolstraat 15a, Prinsenbeek
076-8508514     

info@slijterijprinsenbeek.nl
www.slijterijprinsenbeek.nl Geen alcohol onder 18 jaar

Vodka met een bite!     
De Puschkin Nuts & Nougat is  
geen traditionele roomlikeur  
maar een flavoured vodka met een 
smaak van hazelnoot en noga in  
de karakteristieke Puschkin fles.  

Hij smaakt ijskoud perfect als een 
shot of gemengd met melk. Ook leuk 
om deze eens toe te voegen aan een 
kop warme chocolademelk.

Vodka met een bite!           

Let's go  
nuts

Probeer hem nu!

DRANK/VAN DE MAAND
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

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.

COLUMN/ROTSVAST

Alleen tevreden klanten
leiden tot succes

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

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.”

“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 

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!
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Andy Marcelissen
Slecht slapen, weinig eetlust, buikpijn, hoofdpijn, plotselinge koorts-
aanvallen, overspannen of superdruk gedrag; het zijn allemaal herkenbare 
symptomen die zich manifesteren rond Sinterklaas en Kerst. En die 
treffen niet eens alleen overgevoelige kinderen; ook een nuchter zieltje 
kan behoorlijk op tilt slaan. Hoe blijft de feestmaand feestelijk? Hoe 
houden we het vrolijk? Deze voorstelling dus.Over kerstmarkten bezoeken, 
Sylvana Simons, goede voornemens, All you need is love, kersthits, Zwarte 
Piet-hooligans, bunkeren, de Top-2000 en de Sinterklaasconference. En 
natuurlijk mag het kerstverhaal - het tweeduizend jaar oude mirakel dat 
door Andy Marcelissen in een modern jasje is gestoken - niet ontbreken.

DECEMBER 2019

Stichting De Drie Linden  |  Heisprong 15, Prinsenbeek  |  www.stichtingdedrielinden.nl

14 december van 20.00 - 22.00 uur in De Drie Linden

Kaarten 
bestellen 

online via de 
website

VVV BREDA TIPS
ALTIJD WAT TE DOEN IN BREDA! 

SEPT.
2019

Foto Willem Vlijm

30 AUGUSTUS T/M  1 SEPTEMBER
Live Art Festival 
Het LA Festival brengt theater, dans, 

muziek, fi lm, installaties 
en exposities op 
bijzondere plekken in 
het Havenkwartier in de 
Belcrum. Jonge makers, 
vernieuwende producties 
en community-art 
projecten. 
www.labreda.nl 

1 SEPTEMBER
Teckel Take over
Teckels en teckelbaasjes opgelet. 
Zondagmiddag 1 september is het júllie 
middag bij Café SAMSAM op de Grote 
Markt. Een braderie met alles wat je maar 

kunt bedenken 
voor je teckel, 
fotoshoots, 
teckelcafé en… 
teckelraces. 
Wroefwroeff! 

 14 EN 15 SEPTEMBER
Breda Barst  
Twee dagen vol pop, 
rock, metal, punk, 
elektro, hiphop en 
dance in Stadspark 

Valkenberg. Een mooie mix van regionaal en 
lokaal talent en gevestigde artiesten. Neem 
gerust je kinderen mee, want Breda Barst is 
voor iedereen. www.bredabarst.nl 

14 EN 15 SEPTEMBER
Stripfestival Breda 
Breda wordt weer stripstad! Ontmoet 

striptekenaars uit 
binnen- en buitenland, 
scoor dat ene 
ontbrekende boek uit 
je verzameling en ga 
in het Chassé Theater 
op de foto met je 

striphelden. Stripfestival Breda is een van 
de grootste stripbeurzen van Europa! 
www.stripfestivalbreda.nl

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

Konijnenberg 45a  |  4825 BC Breda  |  076-5713716

gratis fles 
glashelder
bij een gratis voorruit controle.
Tegen inlevering van deze 
coupon bij Autotaalglas Breda.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie
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FIORINO
E A S Y  P R O

RIJKLAAR VANAF

€ 8.595
EXCL. BTW/BPM (INCL. € 11.995)
FULL OPERATIONAL LEASE € 215 P/M*

Van Mossel Breda Beverweg 4 | T: 076 205 01 88 | www.vanmossel.nl/fi at-professional
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