GINNEKEN

BAVEL
ULVENHOUT

Ga jij voor
standaard?
Hoera, het
is bijna

lente!

MAART 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.GINNEKENBRUIST.NL

VOOR HET
ULTIEME
BUITENGEVOEL

p uerenjoy m e nt
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Het Open Huis Designcenter
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Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Blomus, Scab,
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Jati&Kebon,
Palmcollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, Sunbrella
kussens

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

WWW.HETLUXEBUITENLEVEN.NL
LOSWAL 5A • 4271 BA DUSSEN • 06-40895962 • INFO@HETLUXEBUITENLEVEN.NL

Het Luxe Buitenleven is uitgegroeid
tot een ware Kamado-specialist.
We kunnen u vol vuur over de
mogelijkheden van en de verschillen
tussen de kamado’s uitleggen.
Zoals de Big Green Egg, Kamado Joe,
Primo en The Bastard.
Daarnaast zijn wij inmiddels een begrip
geworden in het ontwerpen en maken
van prachtige buitenkeukens en tafels
voor uw bbq en/of tuin.
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VOORWOORD/MAART

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Vanessa Stoltenhoff
EINDREDACTIE Ron van Kuijk
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Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente!
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk!
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.
Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws?

Like ons op Facebook.com/ginnekenbruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Loes Levy, 06-14569873 | 076-7115340
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BREDA

GINNEKEN

Inhoud

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.
Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna)
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste
editie van Bruist.

BAVEL

ULVENHOUT
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Foto: Ron Eskens
soowpictures.nl
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Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Alkmaar
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 is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

BRUIST/WONEN

‘Op maat gemaakt’
MAATWERK
ZORGT VOOR EEN
UNIEKE TOUCH

Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten
welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!
Kasten op maat

Vooral in oudere woningen willen de deurmaten
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op
maat maakt.

En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren,
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen.
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn,
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de
beschikbare ruimte.

Uniek & persoonlijk

Beeld: Ferenco.be

Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat
is immers aan te passen, maar ook het volledige
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon
een huis hebben met standaardmaten.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt.
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde
voor je interieur.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.
10
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T 088 - 9800300

GRATIS

PROEFLE

S

Intake voor € 42,14 motorrijlessen
1 x Voertuigbeheersing AVB
1 x Verkeersdeelname AVD
Gratis proefles

€ 975,>> Inclusief gebruik motor,
helm en motorkleding

Oogmode
en trends

Uw brillenspecialist in Breda
Als brillenspecialist in Breda passen we onze brillen
graag aan aan de oogmode van deze tijd. Hiervoor
bekijken we met heel het team welke nieuwe brillen
we niet mogen missen. Van lichtgewicht tot super
degelijk en met bijzondere materialen zoals hout,
leder, buffelhoorn, titanium en goud. Daarnaast kunt
u bij ons natuurlijk ook terecht voor de echte
klassiekers op het gebied van brillen.

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!

Vraag proefles of informatie aan via onze website.

www.kootstrarijopleidingen.nl

Lid van:

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

LEKKER PITTIG

Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de
heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli
Cucumber, dry white vermouth en komkommersliertjes op een spiesje. Voor wie het graag
wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’
een aanrader. Dit is een lekkere mix van
Stoli Vodka met vers limoensap,
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com

Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij
heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje
kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!
www.scheldebrouwerij.com

win
LEZERSACTIE

Maak nu kans op luxueuze
huidverzorgingsproducten
van MGC Derma

14

Maak kans op een
Wilkinson Intuition
F.A.B. scheermesje.

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profiteer van
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

Dit systeem scheert
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards)
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo
snel een gladde huid.
Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van de
glossy
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de
hoogte zijn van deze leuke acti
e! Of stuur je gegevens o.v.
v. #FAB
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

hangt in de lucht!

Dit voorjaar introduceert Wilkinson
een nieuw lid uit haar Intuitionfamilie: de Intuition Complete.
Dit roze scheermes speciaal
voor vrouwen heeft vijf Skin
Perfect-mesjes en een slanke
scheerkop, waardoor je nu nog
makkelijker bij de lastig
bereikbare plekjes komt.
Zo zijn jouw benen, oksels
en intieme delen in een
handomdraai spring ready!
www.wilkinsonsword.nl

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
hoogte
de
op
ook
zij
t
zoda
dit bericht,
jouw regio. Tag je vrienden in
o.v.v. #MGC naar
ns
eve
geg
je
r
stuu
Of
e!
zijn van deze leuke acti
t.nl.
prijsvraag@nederlandbruis

LEZERSACTIE

Het
voorjaar
KLAAR VOOR
ROKJESDAG

Het merk is ontwikkeld door
experts op het gebied van
natuurlijke huidverzorging
en ze hebben gebruik
gemaakt van de meest
hoogwaardige ingrediënten.

BRUIST Deals

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

MANNEN
MET BAARDEN
Het Britse mannenmerk Bulldog
biedt een ruim assortiment aan
mannelijke verzorgingsproducten. Mannen met baarden
vinden het wel zo fijn om hun
baard goed te verzorgen.
Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo
die aloë vera, kamille olie en
groene thee extracten bevat.
Zo kun jij met een frisse en
verzorgde baard de deur uit.
www.bulldogskincare.com

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele
manier. Aangeboden door:
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.
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DITJES/DATJES

1 maart is in Nederland

nationale complimentendag.

extra aanbieding voor lezers van dit magazine
kijk op geertkip.nl/ginnekenbruist

Nieuwe Haagdijk 34 4811 TE Breda (076) 521 70 55 info@geertkip.nl

Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog
Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten,
maatwerk is daarvoor de oplossing.
Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op
8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor
onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid.
Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak
‘maartse buien en aprilse grillen’.
21 maart is het weer zover: het is lente!
Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes
waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen
van de maand maart.
17

Ervaar de kracht van
magnesium
Magnesium is bewezen onmisbaar voor het welzijn van lichaam en geest. Iets waar Maik Lipsius
en Marian van der Heijde zich maar al te goed van bewust zijn. “En die ervaring willen wij nu met
zoveel mogelijk mensen delen bij SenseCity”, aldus Maik.
RELAX & RECHARGE

BRUISENDE/ZAKEN
Sinds begin dit jaar zijn Maik en Marian de trotse
nieuwe eigenaren van SenseCity. “De kans om
dit mooie bedrijf over te nemen kwam precies op
het moment dat wij ons Magnesium Experience
Center uit wilden gaan breiden. Zelf werken wij
al jaren met magnesium en we merkten dat meer
en meer mensen zich bewust worden
van de kracht van dit mineraal. Via
SenseCity kunnen wij hier nog meer
mensen kennis mee laten maken.”

waardoor een tekort ontstaat met alle gevolgen
van dien. Dit tekort kan het snelst en het meest
effectief worden aangevuld via de huid en dat is
precies wat wij bij SenseCity doen. En dat dan
ook nog eens in een zeer mooie en ontspannen
setting waardoor het optimaal genieten is.”

Behandelingen
SenseCity heeft nog steeds dezelfde
vertrouwde sfeer en uitstraling als
voorheen. Het enige verschil is
dat er nieuwe behandelingen zijn
bijgekomen en dat ze deze allemaal
combineren met magnesium.
“Tijdens onze Magnesium Experience
onderga je vijf magnesium behandelingen, die er voor zorgen dat je opgeladen,
herboren, met meer energie naar huis gaat.
Op onze website kun je precies vinden wat voor
behandelingen dat zijn en wat we daarnaast nog
meer bieden.”

Goed voor lichaam en geest
“Naast zuurstof en water is magnesium
de derde levensbehoefte van ons
lichaam. Het speelt een rol bij meer
dan driehonderd lichaamsprocessen
(zoals het stimuleren van de vetverbranding, het
voorkomen van bloedstolsels en het versoepelen
van gewrichten) en zorgt voor geestelijke rust
en meer energie. Helaas krijgen veel mensen
dagelijks niet voldoende magnesium binnen

!
Kom floaten

n
Maak nu ee
afspraak
65
076-785 74

Eigenaren: Maik Lipsius en Marian van der Heijde | Ginnekenweg 11-13, Breda | 076-785 74 65
www.sensecity.nu
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De juiste keuze voor elke klus
Wat voor bouwproject of klus er ook gedaan
moet worden, Radek Legal is altijd de juiste
keuze als je gaat voor vakmanschap en
kwaliteit. “Wij zijn pas tevreden als de klant
dat ook is”; aldus eigenaar Radek Siuda.

Aannemers- en klusbedrijf Radek Legal is allesbehalve
een nieuwe speler op de markt. “Wij bestaan al
sinds 2006 en hebben in die veertien jaar al talloze
bouwprojecten en klussen op onze naam mogen
zetten”, vertelt Radek. “Van hele kleine klussen zoals
schilderwerk of behangen tot totaalprojecten en
complete renovaties. Voor elke klus, groot of klein, ben
je bij ons dus aan het juiste adres.”

Kwaliteit
Als redenen waarom je voor Radek Legal zou moeten
kiezen als betrouwbare kluspartner noemt Radek onder
andere de hoge kwaliteit die ze altijd nastreven en de
scherpe prijzen die ze hanteren. “Wij werken uitsluitend
met Poolse vakmensen. Betaalbare arbeidskrachten
die zich voor elke klus opnieuw voor de volle honderd
procent inzetten. Momenteel heb ik dertien man voor
mij werken, maar daarnaast kan ik ook nog putten uit

een pool van externe vakspecialisten, mocht
dat een keer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat
een klus vraagt om een zeer specifiek
specialisme. Op die manier kunnen wij ook
inderdaad elke opdracht aannemen en naar
volle tevredenheid van de klant uitvoeren.
Uiteraard altijd met de best mogelijke
materialen van uitstekende (lokale)
leveranciers.”

‘Bij ons moet je zijn!’

BRUISENDE/ZAKEN

GEEN KLUS IS ONS TE GEK, OFTEWEL:
BIJ RADEK LEGAL MOET JE ZIJN!

“Dit jaar brengen wij een
nieuw product - kant en klaar
houtskelethuis”.

Wie kiest voor Radek Legal, kiest dus voor
kwaliteit. “Als mensen een beroep op ons
doen, ga ik altijd eerst even ter plekke
kijken. Zo kan ik het beste inschatten wat
er precies moet gebeuren en de mensen
eventueel nog adviseren, mocht daar
behoefte aan zijn.

MAAK NU EE
N
AFSPRAAK OM
TE
KIJKEN NAAR
DE
MOGELIJKHED
EN
06-515 87 22
9

Radek Siuda

Aannemers en klusbedrijf | Hartelweg 11, Breda | 06-51587229 |
20
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www.radeklegal.nl

COLUMN/PRAKTIJK MOOS

Opnieuw verbinden

Wanneer er besloten wordt om uit elkaar te gaan, door één of door beide partners, breekt er
een moeilijke periode aan waarin boosheid en verdriet veelal de boventoon voeren. Je moet
afscheid nemen van zaken waar je zeer aan bent gehecht. Denk hierbij aan je geliefde, het
huidige gezinsleven, een deel van de tijd die je met je kinderen doorbrengt, de woning en het
toekomstbeeld dat je had voor jezelf en je kinderen. Ook wijzigt je financiële situatie ingrijpend.
Wanneer aan dit alles geen of onvoldoende aandacht gegeven wordt, bestaat het risico dat het
rouwproces wat beide partners doorlopen uitmondt in conflicten, juist omdat de boosheid de
boventoon kan gaan voeren. Deze conflicten kunnen leiden tot een vechtscheiding, met alle
gevolgen van dien. Niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor jullie als ex-partners zelf.

Bel voor een
afspraak:

06-14126234

Praktijk MOOS biedt om deze reden de SCHIP-aanpak aan. Deze aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat jullie als ex-partners samen doorlopen. Er is aandacht voor
datgene dat jullie verliezen, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Het doel van
de SCHIP-aanpak is wat jullie opnieuw met elkaar kunnen verbinden, maar dan als ‘partners
in ouderschap’.
Ooit zijn jullie vol goede moed en mooie ideeën aan jullie relatie en gezin begonnen. Deze
relatie is het waard om in alle zorgvuldigheid en met respect naar elkaar toe beëindigd te
worden.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie over de SCHIP-aanpak kun je meer lezen op www.
praktijkmoos.nl of contact opnemen via 06 14 12 62 34 of joyceferket@praktijkmoos.nl.
Naast de SCHIP-aanpak bieden wij ook ouderschapsbemiddeling en mediation aan.
Ons tarief is terug te vinden op de tarievenpagina van onze site.

Ondernemer: Joyce Ferket | Wethouder van Haperenstraat 36E, Breda
06-14126234 | joyceferket@praktijkmoos.nl | www.praktijkmoos.nl
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AGJE UIT

HISWA BOAT
SHOW 2020

De HISWA Amsterdam Boat Show
is het grootste evenement van
Nederland op het gebied van
watersport, lifestyle en recreatie.
Of je nu op zoek bent naar een
nieuwe boot (tot circa 10 meter),
onderdelen of accessoires,
informatie zoekt voor een
bootvakantie, alles wilt weten over
de mooiste recreatiegebieden,
liefhebber bent van klassieke
schepen of zelf een aantal
watersporten wilt uitproberen, de
HISWA Amsterdam Boat Show is
the place to be voor iedere
(potentiële) watersportliefhebber!
Van 11 tot en met 15 maart vormt
de RAI in Amsterdam weer het
podium voor 50.000 m² aan
watersportplezier.
Kijk voor meer informatie
en het bestellen van kaarten op
www.hiswarai.nl.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

ESCAPE FROM
PRETORIA

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfletten onder
de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze worden op
heterdaad betrapt en veroordeeld tot een
jarenlange gevangenisstraf. Eenmaal onder de
vleugels van politiek activist Denis Goldberg
besluiten ze samen met medegevangene Alex
Moumbaris om een ingenieus plan te bedenken
om te ontsnappen. Al snel blijkt de uitvoering
een stuk ingewikkelder dan gedacht en moeten
er nog vele hindernissen genomen worden...
ESCAPE FROM PRETORIA draait vanaf
19 maart in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DE NOBELE AUTIST
Zittend aan het ziekenhuisbed van haar
autistische zoon overdenkt een moeder het
leven van haar kind. Hij ligt in coma en het
is onzeker of hij weer bij bewustzijn zal
komen. Ze denkt aan zijn geboorte, zijn
jongste jaren en herinnert zich het geluk
van het fietsen op de tandem en de
ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop,
het onbegrip en de angst voor escalaties.
Hij dwong haar te focussen, hij liet haar de
wereld zien door zijn ogen, zonder zich te
laten misleiden door sekse, status,
huidskleur of handicap.
DE NOBELE AUTIST van Romana Vrede
is vanaf 3 maart verkrijgbaar in de
boekhandel.
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Ervaar het echte Ibiza
bij HOTEL GARBI

BRUISEND/BEZOEK

KOMENDE ZOMER ZIJN
WE WEER VAN DE PARTIJ!

Hotel Garbi, het viersterrenhotel aan Playa d’en Bossa, het populaire strand
van Ibiza. ‘Garbi’ betekent letterlijk ‘zuiver’. Het hotel heeft dan ook een hippe,
moderne en frisse uitstraling. Je hebt keuze uit standaardkamers, superior,
suite en premium suite met bubbelbad en uitzicht op het strand. Met ons
gezin verblijven wij er twee weken.
Je kunt kiezen voor half board. Dat wil zeggen
inclusief ontbijt en diner. Ondanks dat het hotel
volgeboekt is, merk je de drukte niet. Dit geeft een
zeer relaxed gevoel en het personeel is overal
supervriendelijk. Bij het zwembad zijn er genoeg
bedden. Tevens zijn er tweepersoons Bali bedden te
huur inclusief Cava Sangria.
Garbi Chill Out Lounge en tevens restaurant, ligt
aan het strand en heeft een spectaculair uitzicht op
zee. Tijdens de lunch genieten wij van geweldige
gerechten. Een populair gerecht is de Poke Bowl.
Daarnaast heeft dit restaurant een aparte bar voor

cocktails maar ook gezonde smoothies. In de avond
is er live muziek of speelt er een DJ.
Het hotel heeft een Spa en gasten kunnen gratis
gebruikmaken van het binnenzwembad en sauna.
Daarnaast biedt het hotel ook diverse schoonheidsbehandelingen, yoga en massages. Hotel Garbi is
verder de perfecte uitvalsbasis om de rest van het
eiland te verkennen. Discotheken zoals Ushuaia en
Hi Ibiza zijn op loopafstand te vinden.
Wij hebben ontzettend genoten van ons verblijf bij
Hotel Garbi. Het is dus zeker een aanrader.
Marcel, Lea, Tessa & Lidyano

Kijk voor meer informatie op www.hotelgarbi-ibiza.com

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007

Tussen de
schuifdeuren

RN

MODE

Ook interesse in
een schuifdeur
Maak dan zeker eens
een afspraak!

DEEL JE WOONKAMER
IN TWEEËN
Met een Ensuite, de
separatiewand in de
woonkamer, deel je een
woonkamer in tweeën. De
Ensuites zijn verkrijgbaar in
vier verschillende varianten
zoals deze MODERN
UITVOERING.

INTERESSE?

“KAMER ENSUITE
IN EEN MODERNER
JASJE GEGOTEN”

Neem contact met ons op
of vraag een prijsindicatie
op via de site!
Paul helpt je graag!
Eigenaar: Paul Ligtvoet
Nijverheidsweg 8 Oisterwijk
013 – 521 06 33
info@ensuite.nl
www.ensuite.nl
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BEAUTY/NEWS
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Tekst en productie: Ingrid Burger for colorstories.nl
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Lentekriebels

Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

1. Clay And Glow Mask, € 26,50 www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99 www.etos.nl
3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05 www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,- www.guerlain.nl
5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95 www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99 www.essie.nl

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95 www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95 www.cowboysbag.com/nl
9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14 www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,- www.payot.com
11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49 www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99 www.essence.eu
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SPANNENDE
BLIKVANGERS
Stukje geschiedenis. In het midden van de vorige eeuw werd door een
aantal avant-garde kunstenaars (van wie je de namen Karel Appel,
Constant en Corneille kent) de CoBrA groep opgericht. Het Franse
woord avant-garde betekent letterlijk ‘voorhoede’; ze maakten gedurfde kunst waarmee ze hun tijd ver vooruit waren. Cobra Art Company
heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse familiebedrijf brengt een gelimiteerde collectie werken van internationale
fotografen en kunstenaars, die bijzondere materialen als liquid gloss,
metaalverf, plexiglas en hars combineren. Vernieuwend en vaak een
tikkeltje spannend. Ruil een dagje museum eens in voor een bezoek
aan onze winkel en bewonder hun werk. Wie weet vind je de ultieme
ﬁnishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

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

Hét adres voor al je boodschappen
“Een echte
buurtwinkel”,
zo omschrijft
supermarktmanager
Corne van Helvert ‘zijn’
Albert Heijn filiaal in
Bavel. “Maar dan wel
een buurtwinkel van
formaat.” voegt hij er
lachend aan toe.

EEN BUURTWINKEL
VAN FORMAAT

Verhuizing

Was AH Bavel voorheen nog een relatief kleine winkel, sinds de verhuizing
naar een nieuw pand drie jaar geleden is er van dat kleine geen sprake
meer. “Het winkeloppervlak is sindsdien meer dan verdubbeld, van 630 m2
naar 1350 m2. Een enorme vooruitgang waardoor we onze klanten nu alles
kunnen bieden waar ze behoefte aan hebben.”

Servicegerichte medewerkers
En dat moet ook wel, want deze Albert Heijn is de enige supermarkt
in heel Bavel. “Doordat wij nu een zeer uitgebreid assortiment kunnen
bieden, hebben de bewoners van Bavel ook minder reden om naar een
supermarkt buiten het dorp te gaan.” Maar dat is volgens de enthousiaste

Ook voor uw HG schoonmaak producten

supermarktmanager niet de enige reden waarom
klanten voor ‘zijn winkel’ kiezen. “Dat komt ook door
de medewerkers die wij elke dag weer motiveren
om zo klantvriendelijk en servicegericht mogelijk te
werken. Klanten begroeten, ze helpen als dat nodig
is... We zetten graag een stapje extra voor onze
klanten. Ontzettend belangrijk, helemaal in een dorp.”

Corne van Helvert

Boodschappen nodig?
Kom dan gewoon naar AH Bavel!

Dynamisch werk
Corne ziet elke dag weer als een nieuwe uitdaging.
“En dat is ook het leuke van dit werk; geen dag
is hetzelfde en dat maakt het werk ontzettend

of een lekker stukje kaas

vers gesneden brood ...

Supermarktmanager: Corne van Helvert | Pastoor Doensstraat 4, Bavel | 0161-432526 | www.ahbavel.nl
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dynamisch. Iets waar ik echt enthousiast van kan worden
en dat enthousiasme probeer ik ook over te dragen op mijn
medewerkers én op onze klanten. En met succes, want de
sfeer is hier altijd ontzettend goed.“
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Wees
voorbereid!
Het aantal eikenprocessierupsen zal
in 2020 verder stijgen.

De rupsen die in 2019 zijn uitgegroeid tot vlinders en
nieuwe eitjes hebben gelegd op twijgen en takken van
de eikenboom, zullen in 2020, bij het uitblijven van
een strenge winter, overlast geven.
Normaal komen de eitjes uit in april, maar als het
weer zacht blijft, kan dit ook al in maart gebeuren.
De brandharen van de eikenprocessierups zorgen bij
aanraking met de huid, ogen of luchtwegen voor zeer
vervelende of zelfs ernstige klachten:
• Uitslag en rode bultjes
• Jeuk
• Kriebel in de mond en keel
• Hoesten en benauwdheid
• Oogklachten
• Koorts en braken
Kom langs voor een goed
advies.

SUNDAY

De broodtoren Torenstr. 16 Breda

Breakfast Club
ONLY

€10

Elke Zondag
Van 10: 00 tot 13:00

Kom genieten van ons zondagsontbijt voor slecht € 10,- p.p.

Vanaf 4 personen een tafel vol om te genieten van ons molenaars-brood,
zalm, een gebakken eitje en nog veel meer. Reserveren via info@broodtoren.nl

Gun je lievelingsbank of
stoel een tweede leven!

NA

Bel
06-23572966
voor een
afspraak!
VOOR

VOOR

New Støff
Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies

Genieten van wonen, naar je
De beste wense
eigen smaak en sfeer?
n
Joop en Linda voBor 2020
ru
Kom langs in onze showroom in Breda.

NA

meubelstoffering en meer

Josette van den Hoek | Teteringsedijk 89E, Breda
06-23572966 | newstoff@kpnmail.nl | www.newstoff.nl

Ginnekenweg 72, Breda
Openingstijden: ma. gesloten,
di. t/m vr. 9:30 - 17.30 uur, za. 9:30 -17:00 uur

Voor inspiratie en maandacties

joopbrugelwoondesign.nl
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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 specifieke
techniek te verbeteren: je wilt
perfectie bereiken. ProNails
helpt je verder in een van de
twaalf volledig uitgeruste
opleidingscentra.
WIL JE VAN JE PASSIE
JE BEROEP MAKEN?

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.

NEEM JE
TOEKOMST IN
HANDEN: WORD
NAGELSTYLISTE!
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!

MASTER
workshop

ONE
workshop

Basisopleiding
Nagelstyliste
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
verfijnde french manicure?
Dat lukt je na deze opleiding zeker!

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

DO IT
YOURSELF!

Nieuwe kleren?
Maak ze gewoon zelf!
‘Do it yourself’, oftewel DIY, is hipper dan ooit. Steeds meer mensen kiezen ervoor
om zelf dingen te maken. Zo ook kleding. Want waarom kleding kopen als je ook zelf
unieke kleding kunt maken?
Misschien zie je bij het zelf maken van kleding
meteen het beeld van je moeder of oma achter de
naaimachine voor je. Vroeger was het namelijk veel
normaler om zelf je garderobe te maken. Een trend
die nu weer een ware opmars beleeft, mede doordat
duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

de fournituren) die je kiest. In één kleur of met een
vrolijk printje, maar net wat jij mooi vindt.

Unieke kleding op maat
Het lijstje benodigdheden om voor de eerste keer aan
de slag te gaan, is gelukkig ook niet heel uitgebreid.
Natuurlijk heb je het patroon en geschikte stof nodig
en ook een naaimachine is handig, tenzij je alles met
de hand wilt doen. Daarnaast is het zeker ook aan
te raden om een goede stofschaar aan te schaffen,
eventueel een klein schaartje, patroonpapier, garen,
spelden en naalden, kleermakerskrijt en een meetlint. En dan ben je er eigenlijk al wel. Natuurlijk heb
je nog tal van andere gadgets, maar die kun je
wellicht beter in een later stadium aanschaffen. Eerst
maar eens zien of dat zelf kleding maken ook echt
iets voor jou is. Is het antwoord daarop ‘ja’? Dan loop
jij binnenkort in unieke kleding, geheel op jouw maat
gemaakt.

Oefening baart kunst
Zelf kleding maken is daarnaast ook gewoon
ontzettend leuk. En helemaal niet zo moeilijk als je
misschien denkt. Als je met een simpel patroon begint
en de lat in eerste instantie niet te hoog legt, zul je zien
dat je het naaien al snel onder de knie krijgt. Oefening
baart kunst! Mits je goede patronen hebt natuurlijk,
maar die zijn tegenwoordig heel eenvoudig online
te vinden, in speciale tijdschriften en natuurlijk bij
handwerkwinkels. Keuze genoeg, dus er zit vast wel
een patroon naar jouw wens bij. En het leuke is: je
kunt dit nog helemaal eigen maken door de stof (en

Wil jij ook zelf kleding (leren) maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
een ondernemer in jouw regio die je hierbij kan helpen.
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Bel mij nu!

P H

voor een afspraak
076 56 12 888
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Keuring voor

rijbewijs A of B nodig?
Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 16 jaar
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring

De keuringskosten zijn slechts € 36,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

DUS WACHT
NIET LANGER

ik word vader!
Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe
help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?
Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de
grote dag.

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment
met het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

Bekijk al onze
houtproducten!

Van Wijck voor als
u van hout houdt!
Waar de gemiddelde bouwmarkt ophoudt, gaan
wij nog net even een paar stappen verder.

HELLUP…

MAN/CAVE

De zakelijke kant

Ginnekenweg146
BREDA

Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof,
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.

www.jaakvanwijck.nl
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COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’

Net als in de film…

Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+
Kinderen knippen vanaf
Heren knippen
Dames knippen
Dames kleuren vanaf
Permanenten incl. knippen vanaf
Epileren met touw vanaf

€
€
€
€
€
€

10,00
13,50
18,00
26,00
44,95
8,50

I

Dames en heren kapsalon

Afspraak?

Coiffure de Milano
Wij werken met producten van

Mgr Nolensplein 26, Breda | coiﬀuredemilano@gmail.com

076-5144407

n Amerikaanse advocatenseries wordt het beroep van advocaat nogal
eens ‘geromantiseerd’. Toegegeven, het is een geweldig interessant
en dynamisch beroep, waarvoor niet alleen juridisch intellect nodig
is, maar ook de eigenschap om goed met cliënten, rechters, collegaadvocaten, wederpartijen, deskundigen, media, openbaar ministerie en
andere derden om te kunnen gaan.

foto: Hylke Greidanus Phot

ography

Maandag
geopend

Eigenaresse Anneke Damen

www.coiﬀuredemilano.nl

Hoe bijzonder mag uw vloer zijn?

En met ‘goed’ wordt dan bedoeld met respect, daarbij
de belangen van de cliënt niet uit het oog verliezend. En
juist deze belangen worden temeer gediend indien de
advocaat zich (ook) in het verleden heeft bewezen als
een juridisch kundig en sociaal vaardig advocaat, waarbij
betrouwbaarheid een toverwoord is. Het is dan ook niet
voor niets dat de gedragsregels bepalen dat ‘De advocaat
zich zodanig dient te gedragen dat het vertrouwen in de
advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt
geschaad.’
Maar goed, saaie personages verkopen in filmland
natuurlijk niet! Toch is de romantisering van de
Amerikaanse advocaat niet helemaal onterecht.
In Amerika (en ook bijvoorbeeld Groot-Brittannië)

wordt in bepaalde zaken recht gesproken op basis van ‘trial by jury’.
Niet juridisch geschoolde en beïnvloedbare burgers worden dan als
jury bij de rechtspraak betrokken. Advocaten zullen er dus alles aan
doen om de jury met vlammende en soms kolderieke betogen te
beïnvloeden. De juridische gedegenheid van de betogen is minder
interessant. In Nederland daarentegen spreken uitsluitend juridisch
geschoolde, onpartijdige, onafhankelijke en (doorgaans) niet
beïnvloedbare rechters recht.
Het is dan zinloos om een toneelstuk op te voeren. Het gaat om de
kracht van het juridische betoog. Saaier, maar naar mijn mening wel
een rechtvaardiger rechtssysteem!

Wilt u meer
weten, neem dan
contact op

076-5227798

Minervum 7003, Breda
076-5323914
www.glad-gietvloeren.com

Heerbaan 161, Breda | 076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl | www.wolfhagenadvocatuur.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Cowboys
indianen

Clint is er niet meer. Ik ben opgegroeid met
Clint, onze grijze roodstaartpapegaai. Ik ben nu
43 en ik weet niet beter dan dat hij in mijn leven
was. Hij kon praten als de beste: hij vertelde mij
als klein jongetje dat ik niet te dicht bij hem
mocht komen:“Pas op: niet aankomen hè!”
Hij imiteerde het geluid van de telefoon zo goed
dat mijn moeder iedere keer weer voor niks de
telefoon opnam. En dan zei Clint: “Ja, hallo?”
Het mooist vond hij ouderwetse cowboyfilms,
met veel schieten. Dan danste hij heen en
weer op zijn stok en deed mee met het schieten
en de indianengeluiden, compleet met
galopperende paarden. Een keer heeft hij mijn
moeder een rood hoofd bezorgd, omdat hij het
stopwoordje van de boekhouder precies getimed
nadeed. De boekhouder zei altijd “Eh..., zeker,
zeker.” En na de zoveelste keer “Eh...” zei Clint
“zeker, zeker.” Als hij je met pelpinda’s zag
aankomen, riep hij al van verre“Clint is lief!
Clint is lief!” Hij kon ook intens tevreden op
je schouder in zichzelf zitten keuvelen.

Oude Baan 60, Breda | 076 - 700 23 42
info@dierenuitvaart-breda.nl
www.dierenuitvaart-breda.nl

En nu is Clint er niet meer. Van ouderdom
overleden. Nooit meer: “Goeoeoedemorrrrrrgen!”
Clint is gecremeerd en zijn as staat in een urntje
in de vensterbank. Het is heel stil nu bij mijn
ouders.
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COLUMN/MAJESTA

Botox en fillers
Drs. Niels Deenen, dermatoloog
Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de
overtuiging dat sommige routinematige
behandelingen efficiënter kunnen in een
gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.
Door de communicatielijnen kort te houden
en de behandeltrajecten zo efficiënt en
doelmatig mogelijk te laten verlopen heeft
Ceulen Klinieken korte wachttijden.
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 onder andere
ontsierende bloedvaatjes en pigment.
In het Cosmetisch centrum bieden
onze specialisten cosmetische behandelingen
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling
tegen overmatig zweten en antirimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

Zomergemstraat 2a, Breda

De laatste decennia is gebleken dat het werkingsmechanisme van Botox
niet alleen voor medische doeleinden, maar eveneens ter bestrijding van
huidverouderingsverschijnselen kan worden ingezet. Ceulen Klinieken
gebruikt Bocouture, Dysport en Botox, alle drie zijn merknamen van
Botuline toxine. Voor het leesgemak gebruiken we in de tekst de kortere
en bekendere term Botox.

Wanneer gebruikt u Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen
bij Ceulen Klinieken door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden
veroorzaakt door het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de
huid liggen. Wanneer u lacht, fronst of boos kijkt, vormen zich fijne lijntjes.
Naarmate we ouder worden, wordt onze huid minder elastisch en zijn deze
rimpels steeds beter zichtbaar. Injectables, waartoe Botox en fi llers behoren,
worden gebruikt om rimpels te verzachten of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in
de huid tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd,
boven de neus en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel
laten verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in de
spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en dit houdt drie tot zes
maanden aan. Na deze periode kunt u kiezen voor een herhalingsbehandeling.
Een Botoxbehandeling bij Ceulen Klinieken duurt ongeveer vijftien minuten.
De behandeling is vrijwel pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat
Ongeveer drie dagen na de behandeling is vijftig procent van het
eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt u twee
weken na de behandeling verwachten. Het cosmetisch effect blijft
vervolgens drie tot zes maanden behouden, afhankelijk van het
aantal behandelingen en de kracht van de spieren.

085 - 043 24 54
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De strijd tegen
ongewenste haren
Veel mensen hebben last van ongewenste haargroei, oftewel haargroei op plekken
waar ze dat liever niet zouden hebben. Iets waardoor sommige mensen zich onzeker
kunnen voelen. Maar gelukkig ook iets waarvoor diverse oplossingen zijn.
De ernst van het probleem verschilt van persoon tot
persoon. De een heeft slechts enkele ongewenste
donshaartjes terwijl de ander last heeft van
opvallende, dikkere en donkere haren. En of het haar
dan ook daadwerkelijk ongewenst is, hangt ook weer
van de persoon af. De een kan er prima mee leven,
de ander schaamt zich erdoor.

Scheren
Is de haargroei echt extreem en wil je ervan af, dan is
het aan te raden om een afspraak te maken bij je
huisarts die je vervolgens kan doorverwijzen naar
een specialist. In de wat minder extreme gevallen
kun je vaak zelf de strijd tegen de haren aangaan.
Daarvoor bestaan verschillende methodes waarvan
scheren nog wel de bekendste (en meest gebruikte)
is. Nadeel hiervan is echter dat de haren snel terug
groeien en dan meestal hard en stug aanvoelen. Niet
de meest geschikte methode dus voor alle plekken
op je lichaam…

LASEREN IS
MEESTAL PERMANENT,
MAAR WERKT NIET
BIJ IEDEREEN

Waxen
Als alternatief kiezen veel mensen voor waxen. Voordelen
hiervan zijn dat het haar langer wegblijft, dunner
terugkomt en je ook geen last hebt van scheerbultjes.
Bovendien hoef je het niet per se zelf te doen, maar kun
je ook naar een salon gaan om je professioneel te laten
waxen. Nadelen zijn dat waxen niet geheel pijnloos is en
dat je ook een iets grotere kans hebt op ingegroeide
haren dan bij scheren.

Laseren
Andere ‘oplossingen’ zijn bijvoorbeeld het gebruik van
ontharingscrèmes, epileren, bleken en harsen. En
natuurlijk het permanente alternatief: laseren, waarvoor
tegenwoordig steeds meer mensen kiezen. Bij het laseren
worden de cellen van de haarwortel zo beschadigd dat er
geen haar meer kan groeien, oftewel: het resultaat is
meestal blijvend. Laseren werkt echter niet altijd even
goed bij mensen met blond of rood haar. Zij kunnen dus
beter voor een van de andere oplossingen kiezen.

Heb jij ook last van ongewenste haargroei? Kijk dan eens op www.nederlandbruist.nl.
Hier vind je vast wel een specialist in jouw regio die je van je probleem af kan helpen.
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“Bij Luxexcellent kom
je helemaal tot rust”

Tijdens je verblijf (vanaf 2 uur) kun je
gebruikmaken van een saunacabine (80°C),
een bubbelbad in de buitenlucht onder de
sterrenhemel, douches, een relaxruimte met
open haard en tv, een ruime tuin en een bed
om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op
zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en
vriendinnen die een keer echt de tijd voor
elkaar willen nemen.

Optimaal relaxen in luxe privésauna
Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de
Hoolstraat te Nuland. Een luxe privésauna waar
je in alle privacy, met maximaal 4 personen,
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle
beschikbare faciliteiten.

TIP

Een verblijf bij
erg
Luxexcellent is
sing
as
rr
ve
origineel als
een
j
bi
er
voor je partn
eid.
nh
ge
le
ge
speciale

Arrangement op maat
Je kunt je nog eens extra in de watten laten leggen door een
massage bij te boeken of een heerlijke maaltijd bij te bestellen. Als
je wilt, kun je bovendien samen lekker blijven overnachten in de
slaapkamer op de eerste verdieping van het privé-saunacomplex.
Om vervolgens in de ochtend wakker te worden van de geur van
vers gezette koffie en warme broodjes.

Heb je speciale wensen?
Bij Luxexcellent denken we actief met je mee om er een
onvergetelijke wellness-ervaring van te maken!
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Hoolstraat 7 Nuland
06-36272536
info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

tacoyo

Endermologie voor het lichaam

Move your body, relax your mind
TACOYO staat voor:

Training | Ademhaling | Conditie
Ontspanning | Yoga | Omgaan met stress

Oyunaa Haagh
Peter en Annette
van Broekhuizen

We inspireren
iedereen om zich
mooi te voelen

Uw huid weer strak,
soepel en stralend!
Op een natuurlijke en pijnloze manier worden door middel
van deze technologie ‘slapende’ huidcel-activiteiten ‘wakker
gemaakt’ en wordt de huid van binnenuit gestimuleerd en
getransformeerd met afslanking en veroudering trotserende
effecten als gevolg.

Endermologie lichaam

CONDITIE EN ONTSPANNING
•
•
•
•

Tacoyo is een body & mind conditietraining op muziek.
Tacoyo verbetert je houding, coördinatie en souplesse.
Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend.
Tacoyo stimuleert de vetverbranding en verbetert het
uithoudingsvermogen.

HOE ZIET EEN TACOYOLES ERUIT?
• Je traint in een ontspannen, niet-prestatiegerichte sfeer.
• Bij Tacoyo beweeg je op prettige muziek, een gevoel
voor ritme is geen vereiste.
• Je volgt de les in een groep, maar altijd op je eigen niveau.
• Tacoyo is een no-nonsensetraining, zonder apparaten.

TACOYO - BIJDRAGE AAN EEN GEZONDE
LEVENSSTIJL
•
•
•
•

Endermologie gezicht

25 JAAR
TACOYO

IN 2020

HIFU behandelingen
Oyu Pretty Beauty health &
wellness salon is opgericht om
de natuurlijke schoonheid van
elke vrouw te onthullen.
Wij bieden exclusieve
schoonheidsbehandelingen aan,
verricht door huidverzorgingsspecialisten die gebruikmaken
van de meest innovatieve
apparatuur en geavanceerde
producten ter wereld.

Is er voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
Wordt door een professionele instructeur begeleid.
Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
Is niet zweverig en is een beproefde Nederlandse methode.

BOEK NU EEN GRATIS PROEFLES
Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout | www.tacoyobreda.nl

Deze unieke techniek helpt bij het elimineren van hardnekkige vetten op
specifieke plaatsen die niet direct verdwijnen door lichamelijke beweging
en diëten waarbij je over het gehele lichaam afvalt en vaak juist niet op de
plekken waar je dit nou juist zo graag zou zien. We werken hiervoor met
de LPG Cellu M-6 Alliance, de allermodernste apparatuur op dit gebied.

Gezichtsbehandelingen

Boschstraat 40a, Breda
076-5620552
www.oyuprettybeauty.nl
info@oyuprettybeauty.nl

De oplossing voor:

• Vetvrijgave
• Versoepelen van de huid
• Het lichaam opnieuw vormgeven
• Huidversteviging
• Cellulitis en sinaasappelhuid
• Huidplooien
• Verslapte huid bij de armen
• Het krijgen van een slanke taille
r
Nu ook voo

Ontdek de nieuwe generatie
Cellu M6® Alliance bij:

HIFU

gen.

behandelin
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• Striae, zwangerschapsstriemen
• Dikke armen
• Buikvet
• Lovehandles
• Platte billen
• Dikke dijen
• Benen verlichten

De lekkerste pizza’s
van Breda

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

Wat gaat maart ons brengen?

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!”

KOM GENIE
TEN!
Grote groe
pen
zijn ook w
elkom!

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

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07
Als mensen in jouw omgeving niet actief
zijn, wees dan niet bang om alleen te gaan
sporten. Jij hebt een tempo dat bij jou past
Misschien ontmoet je wel een nieuwe
sparringpartner.

Steenbok 22-12/20-01
Gebeurt het van tijd tot tijd dat je een
revolutionair idee hebt, maar dat je het niet
kunt formuleren of realiseren? Dat zal nu
veranderen. De sterren wensen je het beste.

Je kunt goed nieuws verwachten. Eindelijk
begin je te bloeien. Voorkom te veel fantasie
en blijf met beide benen op de grond.

Vissen
In maart wordt
het echt tijd
om prioriteiten
te gaan stellen.

Loopt het water je al in de mond?

54

HOROSCOOP

Geen wonder dat je in een goed humeur
bent. De sterren hebben een zeer sterk en
positief effect op jou. Maak er goed gebruik
van en geniet van jouw dag.

Denken betekent nog geen weten. Onthoud
dit goed. Het is geen goed idee om een
gevecht te beginnen als je de gegevens niet
hebt geverifieerd of onderbouwd.

Leeuw 23-07/22-08

Wanneer je over straat loopt, moet je je ogen
openhouden. Je weet nooit wanneer je een
interessant persoon tegenkomt. Het zou
beslist jammer zijn als je die mist.

Maagd 23-08/22-09

Na een tijdje zul je zien dat het leven leuk is.
Misschien heb je de afgelopen dagen te veel
moeite gedaan voor je werk of andere
verplichtingen. Zet je zorgen opzij, ontspan.
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Het is volkomen normaal dat je soms niet
weet wat je wilt, of dat jij je niet zeker voelt.
Maar je moet altijd proberen het op te lossen.

Mensen rondom jou spreken erg positief
over je. Je hebt de laatste tijd echt
geprobeerd om een goede vriend te zijn.
Nu word je beloond met nieuwe contacten.

Het feit dat je dingen vergeet, is niet zo erg.
Dat overkomt ons allemaal, wees alleen
voorzichtig dat je geen belangrijke
gebeurtenis mist.

Waterman 21-01/19-02
Als het niet mogelijk is om de ernst van de
situatie in te schatten, neem dan geen
overhaaste beslissingen. Vooral nu moet jij
je niet haasten.
Vissen 20-02/20-03

Vissen hebben veel werk en familieactiviteiten waardoor ze geen tijd
overhouden voor andere dingen. In maart
wordt het echter tijd om prioriteiten te
gaan stellen.

BRUISENDE/ZAKEN

Hét adres voor al je bestrating
Op zoek naar bestrating, nieuw of gebruikt? Dan ben
je bij Van Kemenade Bestratingen gegarandeerd aan
het juiste adres. “Wat je smaak, budget of kwaliteitseis
ook is, wij hebben voor ieder wel wat wils”, aldus
Harm van Kemenade.

Het begin

directe toebehoren. “Het aanbod is dus zeer breed.
Wat je kwaliteitseisen ook zijn, we kunnen eraan
voldoen en vinden ook altijd wel iets dat past bij
je smaak en budget. Van de goedkoopste klinkers
tot de duurste tegels, je vindt ze bij ons. En of je nu
komt voor één steentje of voor 1.000 m2 bestrating,
maakt voor ons niet uit. Iedereen is welkom!” Ook
voor verlichting trouwens. “Want die hebben we met
ingang van dit jaar toegevoegd aan het assortiment in
onze vestiging in Bavel.”

“Mijn opa begon het familiebedrijf meer dan zestig
jaar geleden”, vertelt Harm. “Hij begon met het
vervoeren van melkbussen, maar de handelaar in
hem zag overal werk in. Er was vraag naar fourage,
dus ook dat ging hij bezorgen en aangezien de
boeren waar hij kwam ook verharding van hun
terrein nodig hadden, kwam daar gaandeweg
bestrating bij.” Toen de vader van Harm het bedrijf
in de jaren tachtig overnam, werd de handel in
bestrating en het transport daarvan de corebusiness van Van Kemenade. “En inmiddels ben ik
dus alweer de derde generatie binnen het bedrijf.”

Service
“Het geven van goed advies en de best mogelijke
service staat bij ons altijd voorop. We beschikken over
twee vestigingen, in Son en Breugel en in Bavel, en
verzorgen ons eigen transport waardoor wij bovendien
zeer flexibel zijn. Alles om de klant de bestrating te
bezorgen die hij zoekt.”

Nieuw en gebruikt

VAN DE GOEDKOOPSTE KLINKER
TOT DE DUURSTE TEGEL

Hoewel Van Kemenade Bestratingen van oudsher
bekend staat vanwege de handel in gebruikte
bestrating, benadrukt Harm dat ze tegenwoordig
ook dé specialist zijn in nieuwe bestrating en alle

Ekkersrijt 1509, Son en Breugel | 0499-371545 | Gilzeweg 36, Bavel | 0161-433959 | www.vankemenadebest.nl
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Een stralende lach

Een nieuwe look bij

YORIMAGE

Net als bij eigen tanden en kiezen moet u uw kunstgebit goed verzorgen.
Voedselresten, bacteriën en verkleuringen door nicotine, koffie, thee en wijn
kunnen uw stralende glimlach veranderen in een dof plaatje. Poetsen is het
advies!
Stap 1
Reinig uw kunstgebit dagelijks met het reinigings-middel dat u is
voorgeschreven. Volg daarbij de voorschriften van de fabrikant. Leg
uw kunstgebit minimaal één keer per week een nachtje in een glas
reinigingsmiddel. Hiermee voorkomt u de vorming van tandsteen op uw
kunstgebit. Borstel uw kunstgebit daarna met een speciale protheseborstel
schoon en spoel af met water. Leg uw kunstgebit nooit in heet water en
gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.
Stap 2
Houd behalve uw kunstgebit ook uw mond schoon. Spoel in het begin, als de
wonden nog niet helemaal zijn genezen, uw mond na elke maaltijd met een
beetje lauw water. Daarna kunt u uw tandvlees beter met een zachte
tandenborstel poetsen. Masseer met een zachte tandenborstel één keer per
dag het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken en de overgang van
de kaak naar de wangen. Ook het gehemelte en de tong zijn plekken waar
bacteriën zich graag nestelen. Neem ze mee in uw poetsbeurt, zo voorkomt u
nare geurtjes.
Stap 3
Uw kaken hebben een tijdje nodig om aan uw kunstgebit te wennen. Laat
uw kunstgebit de eerste week dan ook ’s nachts in uw mond. Daarna is het
juist beter om het voor het slapengaan wel uit te doen. Op die manier geeft
u ook uw kaken rust. Vindt u het vervelend om met een lege mond te gaan
slapen, doe dan alleen uw ondergebit uit. Bewaar het gebit ’s nachts in een
glas water of reinigingsmiddel. Spoel uw kunstgebit altijd goed af met water
voordat u het weer in uw mond plaatst.
Voor meer poetsadvies kunt u contact opnemen met Inge van der Gaag.
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De specialisaties van de praktijk
liggen op het gebied van
implantaten, protheses, frames
en gedeeltelijke protheses.
Het beroep tandprotheticus
bestaat al enige decennia en
is sinds 1989 een beschermde
beroepstitel.

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

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

Opfriscursus Nederlands
NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wist je dat... je bij ons ook een
opfriscursus Nederlands kunt volgen?
In 5 lessen van 2 uur weet je weer waar
én waarom iets met een d, een t of met dt
geschreven wordt.
Iedereen die regelmatig iets op papier zet, stelt
zichzelf dit soort vragen. Volg de Opfriscursus
Nederlands en je bent weer helemaal op
de hoogte van de belangrijkste taal- en
spellingkwesties.

Clasin Dehing
Bij Typecursus Breda leert
Clasin Dehing jou met
tien vingers blind typen.
De persoonlijke, fysieke
lessen worden afgewisseld
met online oefenen en
wij werken met kleine
groepjes zodat we iedereen
voldoende aandacht
kunnen geven.
Iedereen kan het leren!
Schrijf je in en ervaar het
zelf.

Bij ons geniet u van luxe Bacchi’s koffie,
smaakvolle Or Tea? en heerlijke Callebaut
warme chocolademelk in zeven smaken.
Voor de lekkere trek is er een ruime keus
aan gebak (onder andere 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 Leonidas
chocolade assortiment is er voor ieder
wat wils!

TYPELESSEN VOOR
KINDEREN

Schrijf je nu in!
LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN!

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

Nieuw zijn de Bites van SUE. Zoet zonder suiker, lactosevrij,
glutenvrij en vegan. Al onze warme dranken schenken wij ook met
soja- en kokosmelk.
De sfeervolle en luxe aankleding van
Lin’s Lounge & Chocolat Bar nodigt uit om
even heerlijk bij te komen van een dagje
winkelen of om lekker bij te kletsen met
vrienden.
Iedereen is welkom om in alle rust te komen
genieten van al het lekkers dat wij te bieden hebben, ook voor een
gezellig praatje komen onze klanten graag
bij ons terug.
Heeft u al eens een proeverij geprobeerd?
Keuze uit de Dip in Heaven, een twee
rondes Lin’s proeverij, een piccolo of
grande ijsproeverij, een wafelproeverij of
een heerlijke chocoladeproeverij! Allemaal even lekker en
erg gezellig om te doen. Check onze website linsbreda.nl voor meer
info over de mogelijkheden. (Ons ijsseizoen start 1 april.)
Op zoek naar een leuk cadeautje? Wij helpen u graag een keuze
maken uit ons ruime aanbod van servies,
servetten en kaarsen van PPD Products,
Ambiente en Me & Mats. Genoten van onze
smaakvolle thee in de Lounge? De kleurrijke
Or Tea? producten verkopen wij ook in
achttien heerlijke smaken.

TYPELESSEN &
DYSLEXIE
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN
OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

Leonidas chocolade, wie
kent het niet? Terug in Breda en inmiddels al door
velen van u weer ontdekt. Wij genieten ervan om
voor u een zo mooi mogelijk doosje bonbons te
maken, of u kiest zelf uit onze ruim gevulde balie.

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

06-430 808 32
www.typecursusbreda.nl
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Halstraat 17, Breda | 076-8200912 | www.linsbreda.nl

Geven is genieten en van klein tot groot cadeau of relatiegeschenk,
wij denken met u mee! Tot ziens bij Lin’s!

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

r
a
a
b
dank

Ik ben

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.

Facelift zonder snijden?
DAT KAN BIJ SKINNE KLINIK

SKINNE ULTRALYD

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte.
Drie kleine woordjes met een grote
betekenis. Wees dankbaar voor wat je
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel
van verlichting en geluk.

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.

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.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart.
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er
dingen om dankbaar voor te zijn.

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 voorafgaande gesprek.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen.
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

Het intakegesprek is gratis
als een aansluitende
behandeling plaatsvindt.

YouriClaessensPhotography
62

M i c h a e l Pi l a r c z

yk

ACTIE

PRP € 170,Filler € 210,Traangootfiller € 240,-

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering
en een uiting van vriendelijkheid.

Hasta la proxima.

Boost and repair your skin with
your own platelet growth factors:

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
anderhalf 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

Er altijd fantastisch uitzien?
Het kan nu bij Talia PMU

Het adres voor permanente make-up,
micro haarpigmentatie, medische
pigmentatie en weglaseren tatoeages.

Karen Brekelmans
Na jaren gewerkt te hebben als
doktersassistente in het Amphia
ziekenhuis, heb ik mijn passie
gevonden in het pedicurevak.
Na enkele jaren heb ik me daarna
gespecialiseerd als medisch pedicure
zodat ik ook de meer complexere
voetzorg kan behandelen, zoals
diabetes, reuma, verwaarloosde
voet enz.
Ook voor specialistische
behandelingen zoals
nagelreparatie,nagelregulatie
(beugels) orthesen en vilttechniek
bent u bij mij aan het juiste adres.
BASIS PEDICURE BEHANDELING
KERATINE PAKKING
VOETSPA BEHANDELING CND MARINE
BEHANDELING RISICOVOET
NAGELBEUGEL EN REPARATIE
NAGELREPARATIE

Ma ak nu een

AFSPRAAK!

06-81028031

Gecertificeerd

Eigenaar: Natalie Biyikli | Nieuwe Heilaarstraat 39 | 06-81028031
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Twikkelstraat 37, Breda
06 557 025 44
info@karenbrekelmans-pedicure.nl
www.karenbrekelmans-pedicure.nl

Zijn je voeten ook
zo aan behandeling toe?
Na een eerste ‘intake’ met mijn clienten duurt een behandeling ca 45 tot
60 minuten afhankelijk van de ‘staat’ van de voeten; ik vind het belangrijk
om goed de tijd te nemen voor een goede behandeling!
Allereerst worden uw voeten gereinigd en gedesinfecteerd. Uw nagels worden geknipt
en de nagels en nagelomgeving gereinigd en verzorgd. Extra zorg wordt besteed
aan het verdunnen van verdikte en ingroeiende nagels. Daarnaast zal overtollig eelt
worden verwijderd en indien er likdoorns of kloven aanwezig zijn zullen deze tevens
worden verwijderd.
Uw nagels worden tot slot gepolijst en u krijgt een heerlijke massage met een
verzorgende crème zodat Karen er zeker van is dat u weer op ‘wolkjes’ de praktijk
kunt verlaten.
Voor meer informatie
Kijk op www.karenbrekelmans-pedicure.nl, bel 06 557 025 44
of stuur een mail naar info@karenbrekelmans-pedicure.nl
Ik zie u graag in mijn praktijk.
Karen Brekelmans
Medische pedicure

5.000 m² inspiratie

Badkamers

Vloeren

Keukens

Alle stijlen badkamers

Stijlvolle vloeren voor

Kwaliteitskeukens voor ieders

voor ieder budget

elke kamer in huis

persoonlijke smaak

Vanaf

Vanaf

Vanaf

€ 1.799,-

€ 7,95 m²

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores
aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.
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€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur
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BRUIST/HORECA

Weetjes over
het ‘zwarte goud’
Wij Nederlanders blijken een van de grootste koffiedrinkers ter wereld te zijn. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat we gemiddeld 2,4 koppen koffie per persoon per dag drinken, wat
neerkomt op gemiddeld ruim 260 liter per persoon per jaar.
Afknapper

En zo zijn er nog heel wat andere leuke koffieweetjes. Wist je bijvoorbeeld dat koffie meer
aroma’s bevat dan wijn en dat je het best een
glas water kunt drinken voor je aan je kopje koffie
begint? Dat zou ervoor moeten zorgen dat je
smaakpapillen worden gereinigd, waardoor je die
aroma’s beter proeft.

Wist je trouwens dat gelovigen pas veel later koffie
mochten drinken dan niet-gelovigen? Koffie kreeg
namelijk pas in de zestiende eeuw de zegen van de
paus. Daarna konden gelovigen ook genieten van het
‘zwarte goud’, zoals koffie ook wel genoemd wordt.
Het grappige is dat uit onderzoek is gebleken dat het
door veel mensen tijdens een date als afknapper wordt
ervaren als hun date geen koffie drinkt. Dit omdat
koffiedrinken wordt gezien als iets gezelligs en sociaals.

Nog een bakkie?
58% van de Nederlanders drinkt hun eerste
kopje koffie al voor acht uur ’s ochtends. Volgens
onderzoek zou je echter beter kunnen wachten
tot negen uur. Dan zou het effect van de cafeïne
het optimaalst zijn. Behoefte aan nog een bakkie?
Wacht daar dat minstens anderhalf uur mee, zodat
de cafeïne zijn werk kan doen. Drink je te snel je
kopjes koffie achter elkaar, dan zorgt dat ervoor dat
je onrustig wordt in plaats van geconcentreerd, wat
waarschijnlijk eigenlijk je bedoeling was.

KOFFIE IS
GOEDGEKEURD
DOOR DE PAUS

Vooral blijven drinken
Nog een leuk koffieweetje: koffie is de op één na meest
verhandelde grondstof ter wereld. Alleen aardolie staat
hoger in deze lijst. Dagelijks zijn er wereldwijd namelijk
zo’n 25 miljoen boeren en arbeiders (verdeeld over
ruim vijftig landen) bezig met de productie van koffie.
Vooral veel koffie blijven drinken dus, anders raken
heel wat mensen hun baan kwijt!

Heb je na het lezen van dit artikel zin gekregen in een heerlijk kopje koffie? Op www.nederlandbruist.nl
staan tal van lekkere koffie-adresjes in jouw regio.
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Grote

garnalen

met ras el hanout en groenten
2 PERSONEN - 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN
300 g biologische garnalenstaarten
(diepvries)
olijfolie
2 koffielepels ras el hanout
4 grote tomaten
200 g spinazie
1 dl room
peper en zout

Houd de diepgevroren garnalen onder stromend water en maak ze los van
elkaar. De garnalen mogen nog bevroren zijn, maar ze mogen niet meer aan
elkaar kleven. Zet een pan op het vuur met een scheut olijfolie. Bak de (nog
diepgevroren) garnalen gedurende ongeveer 2 minuten. Strooi er twee
koffielepels ras el hanout over en bak nog eens 2 minuten.
Snijd intussen de tomaten in plakjes. Haal de garnalen uit de pan, ook al zijn
ze nog niet helemaal gaar, en leg ze op een bord. Leg de tomatenplakjes in de
pan met het aanbaksel; dat geeft een lekkere smaak. Zet een deksel op de
pan en laat 6 tot 8 minuten stoven.
Roer de tomaten om en leg er de spinazie op. Giet de room erbij, zet het
deksel opnieuw op de pan en laat ongeveer 3 minuten stoven. Roer de
groenten door elkaar en kruid met peper en zout.
Leg de garnalen op de groenten en laat nog even doorkoken zodat alle
smaken, maar ook de gele kleur van de ras el hanout, zich vermengen.
Serveer in een mooie pan.

Manuela, media adviseur bij Bruist
Ook een groot fan van garnalen? Dan is dit gerecht echt jouw ding. Heerlijke garnalen
om van te smullen, op smaak gebracht met ras el hanout. Dit gezonde recept maak ik
zelf vaak klaar. En het fijne is dat je er maar een minimum aan ingrediënten voor nodig
hebt en het is weinig werk. Snel, gemakkelijk en superlekker!
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Slagerij Pieter Kling
Eerlijk, puur én ambachtelijk vlees met een verhaal
Een goed, lekker, Toekomst
verantwoord en Vanaf 2000 is Slagerij Pieter Kling in
ambachtelijk stuk vlees: winkelcentrum De Burcht gevestigd.
dat haal je natuurlijk Na de renovatie in 2014 van zowel de
bij Pieter senior en zijn slagerij als het overdekte winkelcentrum
zoon.van Slagerij Pieter zelf, is de zaak helemaal klaar voor
Kling in winkelcentrum de toekomst.
De Burcht in de Bredase
Kwaliteit
wijk IJpelaar. De slagerij
Klanten komen van heinde en verre
geniet sindsdien voor het vlees van Slagerij Pieter
populariteit bijmensen Kling. Pieter junior vertelt: “Slagerij
die een goed en eerlijk Pieter Kling verkoopt vlees zoals
stuk vlees - dat op een vlees bedoeld is: geen poespas, hoge
verantwoorde manier kwaliteit en goed van smaak. Terug
gefokt en geslacht wordt - naar de oorsprong.
waarderen.
Slagerij Pieter Kling
Eerlijk, puur én ambachtelijk vlees

met een verhaal. In de dry-aged kast ligt een
afwisselde selectie van Cote de boeuf zoals de
Spaanse Rubia, Black Angus uit de Azoren of de
Hollandse Piemontees. Daarnaast is er ook een
ruim assortiment in andere luxe vleesdelen denk
daarbij aan Secreto Iberico, Bavette, Picanha of
een mooie Flat-iron steak van het Wagyu rund.
Het varkensvlees is afkomstig van een
scharrelboerderij uit Riel en de kip is afkomstig
van de Tante Door-kip: 100% Hollands. Heeft
de slager een stuk vlees waar u naar op zoek
bent niet vast in ons assortiment? Laat het hun
weten: ‘they make it happen!’”

TIP

De medewerkers van Slagerij Pieter
Kling adviseren u graag over de
bereiding van uw vlees, ook als het
gaat om alle denkbare barbecuevormen zoals de
Green Egg of de Afrikaanse braai.

VVV BREDA TIPS
ALTIJD WAT TE DOEN IN BREDA!
T/M 23 AUGUSTUS

Save me from this cold

Stedelijk Museum Breda toont videoportretten door Martin en Inge Riebeek. Zij
vroegen mensen over de hele wereld naar
de essentie van hun leven. Thema’s: de
positie van de vrouw, het verlangen naar
liefde en geborgenheid, geloof en moraal.
www.stedelijkmuseumbreda.nl

21 EN 22 MAART

Molen wiek-end

28 MAART
Foto Willem Vlijm

14 MAART

Breda in Concert indoor

Na het succes van Breda in Concert op
het Chasséveld, nu de indoorversie in
het Leisure Centre Optisport Breda. Met
optredens van de grootste Nederlands-

www.welkominbreda.nl of kom
langs in onze pop-up VVV-winkel,
Stadserf 2.
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talige artiesten
als John West,
Feestteam, de
Gebroeders Ko en
vele anderen. www.
bredainconcert.nl

Na een grootse
restauratie is de
molen in Bavel weer
klaar om te malen.
Daarom een weekend lang rondleidingen en
activiteiten. www.molenbavel.nl

Meer informatie over Breda:

De Burcht 8, Breda | 076-5210569 | Info@slagerijpieterkling.nl | www.slagerijpieterkling.nl

MRT.
2020

Gin & Rum Festival

Feest in de Koepel! Tien jaar geleden niet
denkbaar, maar tijden veranderen. Proef
meer dan honderd verschillende soorten gin
en rum, luister naar prachtige verhalen, volg
workshops en waag
een dansje bij de
silent disco. www.
ginenrumfestival.nl

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch
verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland
Wij staan open voor een samenwerking met
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels.
Graag willen wij samen met u dit unieke
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Handmade Luxury Furniture
Blox: architectonische eenheid in stijl en
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend
en professioneel informeren door een van
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele
mogelijkheden van dit unieke Blox concept
op www.blox.sale.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u
een eigen architectonische eenheid, in uw
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten.
Honderden high-end mogelijkheden van
natuurlijke en hoogwaardige materialen
tegen middensegment prijzen.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons
Blox innovation oﬃce. Wij komen ook graag
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit
+31 (0)6 580 61 339
René van de Pol
+31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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WELKE KIES JIJ?
RIJKLAAR

€ 15.995

RIJKLAAR

€ 13.995
€ 13.995 of € 239 p/m (60 mnd / 10.000 KM)
€ 15.995 of € 265 p/m (60 mnd / 12.000 KM)
Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fiat@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fiat

