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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat de 
volgende Olympische Zomerspelen 
in (Japan) Tokio plaats zullen vinden 
en dat YOI als derde tuinmeubel- 
label afkomstig uit het Borek-huis 
wordt geïntroduceerd. Alle series van 
YOI hebben namen in het Japans, 
afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen-gevoel.



De mooiste merken
de beste prijzen

Bij Bielars Optiek en 
Optometrie mag u rekenen 
op de nieuwste oogmode van 
topmerken als Henry Jullien,
Lindberg, LaFont, Orgreen,
Dita, Bbig kinderbrillen,
Red kinderbrillen, Eyevan,
Vinyl Factory, Tulip.
Designvol, modieus 
én voorzien van een 
hoogwaardige kwaliteit. 
In ons assortiment vindt 
u onder andere brillen, 
leesbrillen én zonnebrillen 
voor dames, heren en 
kinderen. 
Nieuwsgierig geworden 
naar onze collectie? 
Kom dan eens langs!

Bielars Optiek en Optometrie 
uit Breda levert advies op 
maat, persoonlijke service 

door gediplomeerd personeel 
en een breed assortiment. 
Er is voor ieder wat wils. 

Wilt u contactlenzen, dan 
zijn deze in meerdere 

varianten te verkrijgen. 
Zoekt u een bril, dan 

hebben we voor elk gezicht 
de perfecte bril.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlens-

specialisten en oogmode-
adviseurs levert de allerbeste 

oogzorg!

Gediplomeerde optometristen  

Geen verwijzing nodig

Geen lange wachttijden 

Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

www.bielars.com

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

De mooiste merken
de beste prijzen

UW IDEALE BRIL, LEESBRIL OF ZONNEBRIL VINDT U BIJ ONS!



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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HET BARBECUE
SEIZOEN IS WEER

BEGONNEN
VELE LEUKE ACTIES
CHECK HIERVOOR

ONZE WEBSITE
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VIND JE WEER DE JUISTE TOON

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

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

U krijgt van ons vijf jaar lang gratis hoortoestel- 
batterijen bij aanschaf van een hoortoestel.

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid 
erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht en tijd 
voor de klant, luisteren naar de problematiek van de klant en 
continuïteit van de audiciens zijn van groot belang gebleken. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige audiciens 
in West-Brabant. We kunnen daardoor een keuze maken uit 
alle hoortoestelmerken, die leverbaar zijn in Nederland. 
Kooijman Hoortoestellen heeft contracten met alle zorg-
verzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen eigen bijdrage 
voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden. Dit is 
afhankelijk van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 
Ina Kooijman kan u daar alles over vertellen. Zelfs voor 
Achmea en Friesland verzekerden wordt er geen eigen risico 
berekend. Ook kunnen bij ons de slechthorenden terecht die 
hoortoestellen bij een andere audicien aangeschaft 
hebben maar niet tevreden zijn. Wij kunnen, 
tegen een kleine vergoeding, proberen een 
verbetering aan te brengen door een 
hoortest uit te voeren en het geluid van 
de hoortoestellen daarop aan te passen. 

U krijgt van ons 5 jaar lang gratis 
hoortoestel batterijen. Dit bespaart u 
al snel € 350,- in kosten. Daarnaast 
krijgt u 5 jaar service gratis van ons. 
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VOORWOORD/MEI

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

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

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-14569873



EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN
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Eigen salon
“In mijn familie doet iedereen iets met 
beauty”, begint Natalie te vertellen. 
“En ook ikzelf wilde heel graag in de 
beautysector aan de slag.” Vandaar dat 
Natalie de nodige opleidingen volgde en 
vijf jaar geleden de deuren opende van 
haar eigen salon in Breda.

Behandelingen
In haar salon biedt Natalie een breed 
scala aan behandelingen, zoals 
permanente make-up, micropigmentatie, 
litteken pigmentatie en bijvoorbeeld het 
weglaseren van tatoeages. “Als je er mooi 

Mijn werk is mijn passie
Mensen blij maken met 
hoe ze eruit zien. Dat is 
de grootste passie van 
Natalie Biyikli. In haar 

eigen beautysalon Talia 
PMU is dat dan ook 

precies wat zij al zes jaar 
vol enthousiasme doet.

uit wilt zien, moet je bij mij zijn! Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor vrouwen die om wat 
voor reden dan ook een borstreconstructie 
hebben ondergaan en daardoor geen tepel 
meer hebben. Die kan ik helpen door middel 
van een 3D tepelreconstructie. En zo is er 
ontzettend veel mogelijk.”

Kwaliteit tegen scherpe prijs
Klanten van Talia PMU komen uit heel het 
land en zelfs vanuit het buitenland komen 
mensen speciaal naar haar salon toe. “Ik 
ga namelijk altijd voor kwaliteit, maar dan 
voor een zeer scherpe prijs en dat weten de 
mensen inmiddels. Voor iedereen neem ik 

Eigenaar: Natalie Biyikli  |  Nieuwe Heilaarstraat 39, Breda  |  06-81028031

Mijn werk is mijn passie
ALS JE ER MOOI UIT WILT ZIEN, 
MOET JE BIJ MIJ ZIJN!

uit wilt zien, moet je bij mij zijn! Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor vrouwen die om wat 
voor reden dan ook een borstreconstructie 
hebben ondergaan en daardoor geen tepel 
meer hebben. Die kan ik helpen door middel 
van een 3D tepelreconstructie. En zo is er 
ontzettend veel mogelijk.”

Kwaliteit tegen scherpe prijs
Klanten van Talia PMU komen uit heel het 
land en zelfs vanuit het buitenland komen 
mensen speciaal naar haar salon toe. “Ik 
ga namelijk altijd voor kwaliteit, maar dan 
voor een zeer scherpe prijs en dat weten de 
mensen inmiddels. Voor iedereen neem ik 

uitgebreid de tijd. Dat moet ook wel, want het is echt 
een precisiewerkje, dus absoluut geen haastwerk. Ik 
vind het ontzettend belangrijk om de mensen altijd zo 
goed mogelijk te adviseren. Mijn werk is mijn passie en 
ik zet dan ook graag een stapje extra voor mijn klanten 
zodat zij hier tevreden de deur weer uitgaan. Dat is 
immers de beste reclame die er is.”

Eigenaar: Natalie Biyikli  |  Nieuwe Heilaarstraat 39, Breda  |  06-81028031

BRUISENDE/ZAKEN
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win

Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

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

Tickets blijven geldig!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties 
en profi teer van mooie kortingen 
van onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

1716



DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

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

extra aanbieding voor lezers van dit magazine
kijk op geertkip.nl/ginnekenbruist
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BOREK • MAX&LUUK • MINOTTI • B&B ITALIA • KETTAL
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In verband met de corona gelieve gebruik te maken van zelfscan 

of scan and go - 1.5 meter afstand. Artikelen kan de klant zelf scannen.

Pastoor Doenstraat 4, Bavel  |  (0161) 432526  |  www.ahbavel.nl

Voorkom verspreiding  van het coronavirus
BRUISENDE/ZAKEN

In verband met de corona gelieve gebruik te maken van zelfscan 

of scan and go - 1.5 meter afstand. Artikelen kan de klant zelf scannen.

Pastoor Doenstraat 4, Bavel  |  (0161) 432526  |  www.ahbavel.nl Ma t/m za 08.00 - 21.00 uur  |  Zondag 10.00 - 19.00 uur

Bij Albert Heijn Bavel willen wij de klant zeker nu veilig 
boodschappen kunnen laten doen, wij vragen de klant hierom 
bijvoorbeeld om zoveel mogelijk contactloos te betalen en de 
boodschappen zelf af te laten rekenen. Een bijkomend voordeel 
is dat uw bezoekje aan de supermarkt tijd bespaart. Allemaal 
tijdwinst waarmee we andere klanten sneller kunnen helpen en 
de vlotte doorstroming verbeteren.

Voorkom verspreiding  van het coronavirus
Doe je boodschappen veilig en sociaal

Maak gebruik van onze

2322



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

Lopen jullie ook aan tegen de 
complexiteit van een samengesteld gezin?
Een samengesteld gezin brengt een andere dynamiek met zich mee dan een kerngezin. 
Veel stellen worstelen hiermee. Praktijk MOOS helpt je graag!

Het vormgeven van een samengesteld gezin 
brengt een hoop vraagstukken en thema’s met 
zich mee. Of jullie nu wel of niet goed kunnen 
praten met elkaar, je mist allebei de ervaring 
met een samengesteld gezin en de thema’s die 
daarin een rol spelen. 

Wat is het geheim van geslaagde samengestelde 
gezinnen? 
Je vraagt je soms af of gelukkige samengestelde 
gezinnen wel bestaan… jazeker! Maar hoe doe 
je dat als je je met momenten tussen twee vuren 
voelt staan? Of als je verschil voelt tussen je 
eigen kind en het kind van je partner? Of heb jij 
bijvoorbeeld ook wel eens het gevoel dat je er 
niet echt bij hoort?

Het vormgeven van een samengesteld gezin 
vraagt meer dan veel van elkaar houden en goed 
met elkaar kunnen praten. Natuurlijk is liefde de 
beste basis, maar vooral ook weten wáárover met 
elkaar te praten draagt bij aan het slagen van je 
gezamenlijke gezin. 
Onder mijn begeleiding kijken jullie samen naar 
thema’s als:
- De rol en de invloed van de andere ouder  
 (de ex-partner).
- De kinderen groeien op in twee gezinnen. 

Ondernemer: Joyce Ferket  |  Wethouder van Haperenstraat 36E, Breda  

06-14126234  |  joyceferket@praktijkmoos.nl  |  www.praktijkmoos.nl

COLUMN/PRAKTIJK MOOS

Bel voor een 
afspraak: 

06-14126234

- De achtergrond van verlies en verdriet die  
 een samengesteld gezin kent. 
- Een samengesteld gezin is een 
 samenvoeging van twee gezinsculturen.
- De rollen van de ouder en de stiefouder. 
- Het verschil tussen bloedband en stiefband. 

Verliefd en verder met elkaar?  
Of vastgelopen in het beeld wat je had voordat 
je ging samenwonen?
Samen kunnen we kijken naar dat er nodig is 
ter voorbereiding op jullie samengestelde gezin. 
Een goede start is namelijk de helft van het 
succes. Wanneer je samenwoont en je vraagt 
je af wat er nodig is om niet op ‘uit elkaar gaan’ 
af te stevenen, neem dan zeker ook contact op. 
Samen kunnen we kijken wat er nodig is om 
koers te zetten naar een mooi samengesteld 
gezin waarin jullie liefde weer de basis is. 

Ik heb jarenlange ervaring als scheidings-
mediator en ouderschapsbemiddelaar en ben 
opgeleid tot Samengestelde Gezinnen Coach. 

Voor meer informatie: www.praktijkmoos.nl. 
Voor vragen mag je altijd bellen of mailen naar 
06 -  14 12 62 34 of joyceferket@praktijkmoos.nl. 
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

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

We leven in een digitaal tijdperk. Snel en fl itsend, less is more. We 
liggen inmiddels in een deuk om de mobiele telefoons (maatje koel-

kast) waar we eind jaren ’90 nog zo trots op waren. Tegelijk ontstaan
er vintage trends, in zowel mode als interieur. Van sommige ontwer-

pen ontdekken we na een aantal decennia de pure schoonheid pas.
Precies daar ligt de passie van designlabel Tonone. Gefascineerd 

door de traditionele mechanica ontwikkelden zij een serie industrië-
le lampen, waaronder deze BOLT.  Een tikkeltje gedurfd, functioneel 

en no-nonsense. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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We leven in een digitaal tijdperk. Snel en fl itsend, less is more. We 
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THE BOLT & 
THE BEAUTIFUL

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
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THE BOLT & 
THE BEAUTIFUL
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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

Kijk voor inspiratie
en maandacties op

Genieten van wonen, naar je 
eigen smaak en sfeer?

Kom langs in onze showroom in Breda.

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

Joop Brugel Woondesign heeft een compleet assortiment om uw gehele 
woning van boven naar beneden compleet in te richten. Van vloeren tot 
behang en van vele soorten raamdecoratie tot meubelstoffering; onze 
gecertifi ceerde interieuradviseurs zorgen er graag voor dat u in luxe kunt 
genieten van wonen. Met onze eigen vakbekwame stoffeerders, monteurs 
en parketteurs, schilders en behangers kunnen wij absoluut kwaliteit 
leveren. Dankzij onze samenwerking met woninginrichting-aanhuis.nl
kan dit zelfs tegen zeer scherpe prijzen. Service staat bij ons hoog 
in het vaandel en daarom kunt u voor vele extra’s ook bij ons terecht.

Nieuwsgierig? Kom eens langs in onze showroom in Breda!

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

Kijk voor inspiratie
en maandacties op

Genieten van wonen, naar je 
eigen smaak en sfeer?

Kom langs in onze showroom in Breda.

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

DÉ WONINGINRICHTINGSPECIALIST BIJ U IN DE BUURT

Boek een persoonlijke afspraak, 
waarbij de gehele winkel exclusief voor 
jou ter beschikking wordt gesteld. 
Geen andere bezoekers in de winkel.
Private Shopping bij Brugel Woondesign- 
Onze complete showroom exclusief en 
helemaal voor jou alleen!

momenteel kunnen de openingstijden tijdelijk wijzigen

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Heb jij kwartelei 
al ontdekt?

Als je allergisch bent, betekent dit dat je immuun-
systeem te sterk reageert op normale stoffen. Je 

lichaam denkt ten onrechte dat deze stoffen gevaarlijk 
zijn en bestempelt ze als ‘allergenen’, waardoor het 

immuunsysteem in actie komt om  je te beschermen. 
Als ‘antistof’ tegen de allergenen scheidt je 

lichaam het stofje histamine uit.

Een kwartelei is een klein eitje met grijze 
schaal en beige spikkels, gelegd door de 
kwartel vogel. Het speciale aan kwartelei 
zijn de specifi eke eiwitten die het bevat; 
de ovomucoïden. Deze hebben een 
anti-allergische en ontstekingsremmende 
werking. Ze belemmeren het vrijkomen 
van histamine. 
Typische allergiesymptomen zijn: 
niesbuien, loopneus, verstopte en 
jeukende neus, jeukende en waterige 
ogen en een jeukend gehemelte.

Herken jij deze allergische symptomen dan is 
kwartelei iets voor jou! Kwartelei is een natuurlijke 

oplossing zonder bijwerkingen, die snel verlichting biedt.
Het is nu verkrijgbaar in een kauwtablet met 

sinaasappelsmaak. Wil je dit ook eens proberen? 
Stap dan eens binnen voor een proefverpakking.

Kwartelei
Met vitamine C ter ondersteuning van het immuunsysteem

Nieuw!

Producteigenschappen
 > Kwarteleipoeder als IgECALM®: een mix van 

kwarteleiwit en -geel, gestandaardiseerd op 
0,4 mg ovomucoïden per 84 mg kwarteleipoeder

 > Geeft 15 minuten na inname al verlichting
 > De verlichtende werking blijft gemiddeld 

2 uur actief
 > Bevat vitamine C ter ondersteuning van het 

immuunsysteem
 > Kauwtablet met sinaasappelsmaak 
 > Gezoet met natuurlijke zoetstoffen (mannitol en 

xylitol)
 > Geschikt voor vegetariërs

IgECALM® met 0,4 mg ovomucoïden
Het voordeel van een voedingssupplement is dat het 
een ‘gestandaardiseerde’ hoeveelheid werkzame stof 
kan bevatten. IgECALM® is een gestandaardiseerd en 
gepatenteerde formule van kwartelei dat rijk is aan 
ovomucoïden. Het IgECALM® kwarteleipoeder is zodanig 
gestandaardiseerd dat het per 84 mg poeder 0,4 mg 
ovomucoïden bevat. Deze dosering wordt gebruikt in studies, 
bij zowel kinderen als volwassenen.

Artikelnummer:  593260
Inhoud:  60 kauwtabletten
Consument adviesprijs:  € 19,95

Gebruiksadvies
 >  Voor kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen
 > De aanbevolen dosering is 2 kauwtabletten per 

dag, indien gewenst elke 2 uur innemen
 > Bij voorkeur innemen tussen de maaltijden door
 > De maximale dagdosering is 10 kauwtabletten
 > Goed kauwen: laat de tabletten langzaam 

uiteenvallen in de mond voor het door slikken 
voor een optimale afgifte van de ovomucoïden

Ondersteuning 
 >  Bij overgevoeligheid voor pollen in de lucht, 

huisstofmijt of huidschilfers van huisdieren
 > Om vrijer te ademen door de neus
 > Bij loopneus, verstopte en jeukende neus, 

jeukende en tranende ogen en jeukend 
gehemelte 

Goed te combineren met
 > Orthiflor Original  > D-50
 > Orthiflor Sensitive  > Zink zuigtabletten
 > C-1000  > Curcuma

Tip! Ook verkrijgbaar als proefverpakking 
(4 kauwtabletten)

Al meer dan 30 jaar specialist van Nederlandse bodem in voedingssupplementen www.orthica.nl

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
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Raamdecoratie in alle soorten en maten
Dina Raamdecoratie is 
al vele jaren een begrip 
in de regio Etten-Leur. 
Eigenaar John Trompert 
is sinds zijn vijftiende 
werkzaam in de 
huisinrichting en 
beschikt dan ook over 
een schat aan ervaring. 
Samen met zijn vrouw 
Nicolette heet hij je van 
harte welkom in 
de sfeervolle showroom 
van 180 m2. Laat je 
vooral inspireren!

 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl

20% KORTING
OP HOUTEN 

BLINDS

Raamdecoratie in alle soorten en maten
“Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken”, aldus 
John. “Het is iedere keer weer een uitdaging om mensen te 
helpen bij de keuze van de raamdecoratie die het beste past 
bij hun woonsituatie.”

Zeer uitgebreide collectie
Dina Raamdecoratie beschikt over een zeer uitgebreide 
collectie, van (houten) jaloezieën, (vouw- en rol)gordijnen en 
vitrages tot lamellen, shutters en plissés. In alle mogelijke 
kleuren, materialen en stoffen. “Mensen komen vaak speciaal 
naar ons toe omdat ze hier alle keuze hebben. We zijn niet 
merkgebonden dus we hebben de vrijheid om aan te bieden 
wat we willen. We zoeken dan ook heel gericht naar producten 
die je niet snel ergens anders zult vinden.”

Een goed en eerlijk advies
“We komen graag bij je thuis om je geheel vrijblijvend te 
voorzien van een persoonlijk advies. We nemen stalen mee 

BRUISENDE/ZAKEN

zodat je ter plekke kunt kijken wat het beste past bij jouw 
interieur. Uiteindelijk gaat het erom dat je de raamdeco-
ratie kiest die een verrijking is voor je woonruimte.”

Ontzorgen van a tot z
“Desgewenst ontzorgen we je van a tot z. We meten alles 
zelf in, maken de raamdecoratie op maat en monteren 
deze vakkundig bij je thuis. Service staat bij ons centraal.” 
Omdat Dina Raamdecoratie beschikt over een grote 
voorraad, kan er snel worden geleverd. “Ander voordeel is 
dat we goede kwaliteit raamdecoratie kunnen aanbieden 
voor een betaalbare prijs.”
 
Ook vloeren! 
Bij Dina Raamdecoratie kun je tevens terecht voor een 
ruim assortiment vloeren; van laminaat en vinyl tot pvc en 
vloerbedekking. “Sommige mensen vinden het prettig dat 
we het complete plaatje kunnen leveren.”

 Oude Bredasweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl  |  www.dina-raamdecoratie.nl Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00, zaterdag van 9.30 - 15.00 uur en zondag en maandag gesloten
3332



TOT 20% MINDER 
VETCELLEN NA

1 BEHANDELING

Maar wat is dat dan precies, cryolipolyse? Simpel 
gezegd: het bevriezen van vet. Bij cryolipolyse (ook wel 
coolsculpting genoemd) wordt het weefsel sterk 
gekoeld waardoor de vetcellen afbreken en op een 
natuurlijke wijze door het lichaam worden afgevoerd. 
Deze techniek werkt plaatselijk en is met name effectief 
bij hardnekkig vet op de buik, de rug en de heupen.

Pijnloos alternatief
Groot voordeel van het bevriezen van vet is dat de 
behandeling in principe pijnloos is en dat je dus niet 
onder het mes hoeft. Dat maakt het tot een wat minder 
ingrijpend alternatief voor liposuctie. Bovendien kun je 
meteen na afl oop van de behandeling gewoon weer 
verder met je dagelijkse bezigheden. Je hoeft dus 
geen rekening te houden met een hersteltijd. Nadeel 
is dat het eigenlijk alleen geschikt is voor mensen die 
slechts een kleine hoeveelheid vet kwijt willen. Voor 
mensen met heel veel overgewicht is het daardoor 
meestal niet de meest effectieve behandeling.

Vetcellen? 
Bevriezen maar!

Kom je maar niet van die vetrolletjes af? Dan ben je niet de enige! Veel mensen 
zijn op zoek naar dé perfecte methode om plaatselijk wat vet kwijt te raken. 

Cryolipolyse wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing.

Resultaat
Verwacht niet dat je kleding meteen een stuk losser 
zit na afl oop van een cryolipolysebehandeling. Het 
eerste resultaat is meestal pas na een week of drie à 
vier zichtbaar. Het echte eindresultaat van de 
behandeling laat zo’n twee à drie maanden op zich 
wachten. Maar het is wél blijvend, de vetcellen 
worden immers vernietigd en door je lichaam 
afgevoerd. Na één behandeling kan tot wel twintig 
procent van de vetcellen in het behandelde gebied 
verdwijnen. Tenzij je er een ongezonde levenswijze 
op na houdt, want dan worden er waarschijnlijk 
weer net zo snel nieuwe vetcellen aangemaakt. 
Het is dus geen wondermiddel waardoor je verder 
nergens op hoeft te letten! Eén behandeling 
is  bovendien vaak niet afdoende. Hoeveel 
behandelingen dan wel nodig zijn, verschilt per 
persoon. Maar gemiddeld genomen zijn de meeste 
mensen tevreden over het resultaat na zo’n drie 
behandelingen.

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten of cryolipolyse ook iets voor jou is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat adressen 
waar je voor deze behandeling en meer advies terechtkunt.
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Keramische vloertegels 
of natuurstenen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt  
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
‘parketvloer kiezen’-fase, 
dan bent u bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kunt voelen 
en ervaren

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?

Je kunt deze actie ook samen met een 
vriend(in) doen en ieder twee plaatsingen 

nemen. Je kunt zelf kiezen hoeveel 
plaatsingen je wilt!

Zelfverzekerd de zomer in, 
het kan met de Body Wizard!

Eigenaren: Maik Lipsius en Marian van der Heijde  |  Ginnekenweg 11-13, Breda  |  076-785 74 65 
www.sensecity.nu

VET BEVRIEZEN & BLIJVEND VET BEVRIEZEN & BLIJVEND 
VERWIJDERENVERWIJDEREN

Je kunt ook nu tijdens de coronacrisis een vrijblijvend intakegesprek boeken voor de Body Wizard.
Bij deze intake gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn en het aantal behandelingen en 
plaatsingen, we houden de openingsaanbieding aan en je krijgt een waanzinnige korting! 

Je betaalt slechts € 98 per plaatsing, of je nu één of vier plaatsingen neemt!
We plannen in principe een afspraak in mei en juni, er van uitgaande dat de maatregelen in 

het licht van de corona crisis dan zijn aangepast’.

Kom voor de 
Kom voor de Body Wizard!

Body Wizard!Bel 076-785 74 65
Bel 076-785 74 65
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Heerbaan 161, Breda  |  076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl  |  www.wolfhagenadvocatuur.nl

foto: Hylke Greidanus Photography

COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN

Overmacht was tot voor kort een haast denkbeeldige 
afweergrond. Overmacht is namelijk niet snel aan de orde. 
Overmacht betekent dat iedere schuld ontbreekt én dat de 
tekortkoming ook anderszins niet voor rekening komt van 
de partij die de overeenkomst niet nakomt (ik zal 
deze laatste voor het gemak ‘de schuldenaar’ noemen). 
De schuldenaar hoeft de schade die zijn contractspartij 
door de tekortkoming lijdt dan niet te vergoeden. 
In algemene voorwaarden wordt vaak bepaald wat 
(of juist niet) onder ‘overmacht’ valt.  

OVID-19 houdt de hele wereld in de greep. Het virus heeft niet alleen 
grote impact op de gezondheid van mensen en op de belasting van 

de gezondheidszorg, maar heeft ook een grote sociale en economische 
impact. Wij zijn collectief gedupeerd. En dan is het de vraag wie er gaat 
betalen voor de gevolgen ervan. Mogelijk zal verhaal worden gehaald 
bij de niet nakomende contractspartij. Die zal zich echter beroepen op 
overmacht. Hoeveel kans van slagen heeft een beroep op overmacht?

C

De huidige pandemie is zo uitzonderlijk, dat een beroep op 
overmacht wel degelijk kans van slagen kan hebben. Dat ontslaat 
een schuldenaar echter niet van zijn verplichting om alsnog al het 
mogelijke te doen om zijn plichten na te komen.
Wil je meer weten over de rechten en plichten van jouw 
onderneming in relatie tot andere contractspartijen? 
Bel of mail mij gerust!

Ik wens iedereen heel veel sterkte en succes in deze 
moeilijke tijd. Laten we vooral elkaar, op welk vlak dan 
ook, helpen!

Wilt u meer 
weten, neem dan

contact op
076-5227798

Collectieve overmacht 
als huidige realiteit

Endermologie voor het lichaam

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

Deze unieke techniek helpt bij het elimineren van hardnekkige vetten op 
specifi eke plaatsen die niet direct verdwijnen door lichamelijke beweging 
en diëten. Daarbij val je over het gehele lichaam af en vaak juist niet op 
de plekken waar je dit nu juist zo graag zou zien. Om ervoor te zorgen 
dat dit wel gebeurt, werken we met de LPG Cellu M-6 Alliance, de 
allermodernste apparatuur op dit gebied.

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

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

Ontdek de nieuwe generatie 
Cellu M6® Alliance bij:

Boschstraat 40a, Breda 
076-5620552  

www.oyuprettybeauty.nl 
info@oyuprettybeauty.nl

We inspireren 
iedereen om zich 

mooi te voelen

Oyu Pretty Beauty health & 
wellness salon is opgericht om 
de natuurlijke schoonheid van 

elke vrouw te onthullen. 
Wij bieden exclusieve 

schoonheidsbehandelingen aan, 
verricht door huidverzorgings-
specialisten die gebruik maken 

van de meest innovatieve 
apparatuur en geavanceerde 

producten ter wereld.

Endermologie lichaam

Endermologie gezicht

Gezichtsbehandelingen

HIFU behandelingen

Uw huid weer strak,
soepel en stralend!Oyunaa Haagh

Nu ook voor 

HIFU 

behandelingen. 
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HÉT ADRES VOOR AL UW

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

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 - 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 -14.00 uur)

Onze fi lialen in Son en Bavel 
zijn uitgerust met een moderne 

showtuin, voorzien van de laatste 
trends. 

Ook vindt u hier een groot aantal 
rekken waarin onze leveranciers 
hun huidige aanbod aan u laten 

zien. 

Het is altijd belangrijk en prettig 
om het materiaal in het echt te 

zien, te voelen en te ruiken. 
Daarnaast is het ook nog eens een 
leuke manier om inspiratie op te 
doen wanneer u nog niet zo goed 
weet wat u wilt, of nog twijfelt 

tussen enkele soorten. 

Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 
2000 m2 met 300 tegelsoorten.

BEKIJK ONZE CATALOGUS ONLINE

Harm van Kemenade

Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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!
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Twikkelstraat 37, Breda  |  06 557 025 44  |  info@karenbrekelmans-pedicure.nl  |  www.karenbrekelmans-pedicure.nl

Zijn je voeten ook klaar voor de zomer?

BEHANDELINGEN VOOR: PEDICURE  |   NAGELBEUGEL |  NAGELREPARATIE  |  RISICOVOET  |  ORTHESIOLOGIE  |  KERATINE  |  VOETSPA  CND MARINE

Maak nu een afspraak met Karen, medisch pedicure 06-55702544 Je vindt het bij Van Wijck

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

‘Als ze het bij Van Wijck 
niet hebben, dan bestaat 

het niet!’ Een veelgehoorde 
uitspraak waar Jorg, 

een van de eigenaren 
van deze ijzerwaren- en 

gereedschapswinkel, zich 
best in kan vinden. “We 
hebben een ontzettend 

breed assortiment. Waar 
de gemiddelde bouwmarkt 

ophoudt, gaan wij nog 
net even een paar 

stappen verder.”

 Klant staat voorop 
 Maar dat is niet het enige waardoor dit familiebedrijf – in 1938 opgericht 
door de opa van Jorg – zich weet te onderscheiden. “Ook onze vergaande 
vakkennis en klantvriendelijkheid zijn dingen waar wij bekend om staan. 
De klant staat bij ons voorop en die proberen we dan ook altijd zo goed 
mogelijk te helpen, wat diens vraag ook is.”

  Hout, sloten & cilinders
   “Het assortiment was altijd al breed, maar 
de afgelopen tien jaar hebben we het zo 
mogelijk zelfs nog verder uitgebreid. Zo 
hebben wij sinds 2,5 jaar ook een speciale 
houtafdeling, inclusief zagerij, waar we 
diverse soorten plaatmateriaal, balk- en 
latwerk en profi elen op voorraad hebben. 
Daarnaast zijn wij heel 
sterk in sloten en cilinders.” 

“Via onze sleutelservice kun je huis- 
en autosleutels bij laten maken en 
deurcilinders maken we op maat, 
indien gewenst zelfs gecertifi ceerd.”  

Eigenaren: Jorg Huizinga 
en Ruud Frijters

076-5216373 
www.jaakvanwijck.nl

BRUISENDE/ZAKEN

EEN STAPJE VERDER 
DAN DE BOUWMARKT

New Støff 
  meubelstoffering en meer

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

 VOOR

 NA

Gun je lievelingsbank of 
stoel een tweede leven!

Bel 
06-23572966 

voor een 
afspraak!

 VOOR

 NA

Van Coothplein 41A, Breda  |  076-889 03 08  |  06-1868 8967
breda@amstelhousing.nl  |  www.amstelhousing.nl/breda

AMSTEL HOUSING 
UW HUUR- EN 
VERHUURMAKELAAR 

WONING 
(VER)HUREN? 
NEEM DAN 
CONTACT OP!

Suzanne Koetsheid

Like ons op 
www.facebook.com/GinnekenBruist
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Botox en fi llers
COLUMN/NIELS DEENEN

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 fi jne 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.  Zomergemstraat 2a, Breda

085 - 043 24 54 

Drs. Niels Deenen, dermatoloog

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

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.

 Door de communicatielijnen kort te houden 
en de behandeltrajecten zo effi ciënt 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 anti-
rimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

YORIMAGE

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

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

trainingen blijft het hele team up-to-date met de nieuwste technieken en trends. Doe hier 
inspiratie op in verschillende stijlen. We nodigen je van harte uit in de salon voor een 

vrijblijvend persoonlijk advies. 

Een nieuwe look bij

Bjorn van Gool & Vanessa Aalbersberg
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tacoyo
Move your body, relax your mind

Peter en Annette 
van Broekhuizen 

Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout   |  www.tacoyobreda.nl

TACOYO staat voor:
Training | Ademhaling | Conditie 
Ontspanning | Yoga | Omgaan met stress

25 JAAR
TACOYO
IN 2020

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
• 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

Stier 21-04/20-05
Ben je al lang bezig met een promotie? Nu zou 
het eindelijk kunnen lukken. Je werkgever zal 
jouw inspanningen zeker op prijs stellen. Pluk 
nu de vruchten van jouw harde werken.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei is absoluut de ideale maand om relaties 
met je naasten te versterken. Daar ben je van 
overtuigd als je samen veel tijd met elkaar 
doorbrengt. 

Kreeft 21-06/22-07
Kreeft moet oppassen voor arrogante en pittige 
neigingen, omdat het andere mensen kan 
afschrikken. Dus voordat je iets zegt, moet je 
daar rekening mee houden.

Leeuw 23-07/22-08
De invloed van Venus op dit sterrenbeeld is 
nu heel sterk, daarom heb je veel avontuur en 
veel fl irts. Je zal het gevoel krijgen dat je weer 
verliefd bent. 

Maagd 23-08/22-09
Zodra het mei is, wil de maagd naar buiten. 
Je zelfvertrouwen maakt je de ster in elke 
vriendschap. Houd in gedachten: de drang om 
jezelf te bewijzen kan vriendschappen kosten.

Weegschaal 23-09/22-10
Mei zal interessante ideeën opleveren. 
Waarschijnlijk heb je al een paar maanden 
nagedacht over een interessant project dat je 
graag in de praktijk zou brengen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Elke schorpioen kan uitkijken naar een 
maand vol met de nieuwe leermomenten 
waar je naar verlangt. Alles wat je nu leert, 
zul je goed in kunnen zetten in de toekomst.

Boogschutter 23-11/21-12
Mei geeft je veel energie wat een verlangen 
naar nieuwe ervaringen aanwakkert. De 
boogschutter kan uitkijken naar momenten 
vol van avontuur, romantiek en passie. 

Steenbok 22-12/20-01
Onder invloed van Mars zal mei plaatsvinden 
in de geest van orde en organisatie. Het lijkt 
erop dat mei liefde wenst en voor jou geldt 
dat dubbel. 

Waterman 21-01/19-02
Met de invloed van de zon geeft mei je 
leiderschapskwaliteiten. Waterman is een op 
mensen gebaseerd teken, dus je hoeft niet 
bang te zijn dat je arrogant overkomt.

Vissen 20-02/20-03 
Als het gaat om langdurige relaties dan kan 
mei ook een positieve periode voor vissen 
zijn. Volgens de horoscoop moet je ook wat 
tijd doorbrengen met je familie.

Ram 21-03/20-04
Als de conservatieve ram tot nu toe geen 
nieuwe ervaringen opdeed, zou mei daar 
verandering in kunnen brengen. Je komt 
erachter dat je naar je hart moet luisteren.

Stier
Ben je al 

lang bezig met 
een promotie?

Nu zou het 
eindelijk 

kunnen lukken. 

HOROSCOOP

Geniet in mei vooral van elkaar
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk

Het proces van dry-aging zorgt dus 
voor de ultieme smaakbeleving. Niet 
ieder rund is geschikt voor Pieter Kling. 
Zo moeten de runderen vrouwelijk zijn, 
tweemaal gekalfd hebben en een aantal 
jaar oud zijn. Deze runderen worden 
door de slager zelf geselecteerd. Wij 
hebben gekozen voor het Piëmontees 
rund, van origine een Italiaans ras. Het 
vlees van deze runderen is vetarm en 
het cholesterolgehalte ligt laag.

Hoe gaat dat dry-aging dan 
in zijn werk?  Bij ons in de slagerij 
duurt het rijpproces in de dry-aging cel 
minimaal 28 tot 35 dagen. In de koelcel 
verdampt het vocht in het vlees tot 
30% en het spierweefsel wordt door 
de natuurlijke enzymen afgebroken. 
Het vlees krijgt hierdoor een zeer 
malse structuur en intense smaak. Als 
het vlees uit de dry-aging cel komt, 
heeft het een zwarte korst om zich 
heen. Deze korst beschermt het vlees 
tijdens het rijpen tegen indroging en 
bacterievorming. Zodra je het vlees 
doorsnijdt, zie je dat het van binnen 
mooi helderrood en boterzacht is. 

Vlees zoals het bedoeld is!
Dry-aged meat: gewoon in Breda!

Hoe zorg ik ervoor dat het vlees 
perfect bereid wordt?  Voor de perfecte 
bereiding van dry-aged vlees is het van belang 
dat het vlees niet op een hoge temperatuur 
wordt gegaard. Door het rijpen is het vlees een 
deel van het vocht verloren. Als er dan op een 
hoge temperatuur gegaard wordt, slaat het 
vlees door en wordt het taai. Het vlees kan wel 
eventjes kort dichtgeschroeid worden, dit is 
natuurlijk het lekkerst als dat op de barbecue 
wordt gedaan. 

Als we het hebben over 
dry-aged meat, dan 

bedoelen we vlees dat 
gerijpt is in een speciale 

koelcel. Om vlees de 
beste smaak te geven 
moet het vlees enkele 

weken rijpen, het liefst 
aan het been. Vroeger 
werd dit gedaan bij de 
boeren in de schuren, 

maar tegenwoordig 
wordt dit gedaan in een 

speciale koelcel. Dat 
proces wordt dry-aging 

genoemd.

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

Wellicht is het voor sommigen onder ons 
wat lastig om grotere stukken vlees te 
bakken. Gelukkig zijn wij ervoor 

om u hierover te adviseren! Wilt u meer weten over 
dry-aged meat of over het proces van dry-aging? Kom 
gerust langs in onze slagerij en wij helpen u verder!

TIP
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Relatietherapie 

blijkt uitkomst voor acht van de tien stellen!
Stellen die onze praktijk bezoeken, ervaren langdurige problemen op het gebied 
van communicatie en intimiteit. Door Emotionally Focused Therapy (EFT) wordt 
betrokkenheid en verbinding tussen partners weer teruggehaald. Jullie krijgen hulp 
om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen 
of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden. Doel is een diepere en meer 
bevredigende relatie.

Bel voor informatie of afspraak: 030-2729401

PRAKTIJKADRES: GRAAF HENDRIK III PLEIN 29, BREDA  |  030-2729401  |  WWW.RELATIEPSYCHOLOGEN.NET  |  INFO@RELATIEPSYCHOLOGEN.NET

drs. Gerard Dikschei, Registerpsycholoog NIP

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL
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Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout is al ruim 16 jaar 
het vertrouwde adres voor uw rijbewijskeuring
De keuringskosten zijn slechts € 36,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

 

Bel mij nu!
voor een afspraak

076 56 12 888 

Keuring voor 
               rijbewijs A of B nodig?
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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

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.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

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

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.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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www.kootstrarijopleidingen.nl

GRATIS
PROEFLES

14 motorrijlessen

1 x Voertuigbeheersing AVB

1 x Verkeersdeelname AVD

Gratis proefl es

Lid van:

T 088 - 9800300

>> Inclusief gebruik motor, 

helm en motorkleding

Vraag proefl es of informatie aan via onze website.

160069_Kootstra_Advertentie_Bruist_162x162mm.indd   1 31-03-16   13:37

Intake voor € 42,-

€ 975,-

 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 om een te 
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.

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. 
 

Een 
echte zaak voor 

lekkernijen.
Bij ons geniet u van 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 (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! 

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!
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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. 

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

Waar staat HKZ voor?
“Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certifi caat geeft aan dat 
mijn praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. De patiënt kan 
er op rekenen dat hij of zij centraal staat, dat ik betrouwbaar ben en continu werk aan 
optimalisering van het zorgaanbod.”

Wat heeft jou doen besluiten om het certifi caat te behalen?
Het HKZ-certifi caat vergroot de betrouwbaarheid van je werk. Het is een bewijs dat je 
kwaliteit levert. Na drie jaar vindt er een evaluatie plaats om te kijken of je certifi caat 
kan worden verlengd. Dan moet je kunnen aantonen dat je qua dienstverlening up to  
date bent. Voor mezelf is het een stok achter de deur om niet in automatismen te 
vervallen. Aangezien ik alleen werk is dat van groot belang.”

Is het als eenvrouwsbedrijf moeilijk het hoofd boven water te houden?
“De concurrentie doet aardig haar best om klanten te trekken. Grote praktijken 
lokken mensen met kortingen van soms honderden euro’s. Daar zijn  mensen 
uiteraard gevoelig voor, maar ze komen vaak van een koude kermis thuis. Die 
praktijken moeten productie draaien en dat gaat ten koste van de kwaliteit en 
de klantvriendelijkheid. De patiënt wordt een nummertje.”

Wat is kenmerkend voor de manier waarop jij werkt?
“Alleen het beste van het beste is goed genoeg voor mijn patiënten. 
Een prothese maak je samen. Het nieuwe gebit moet lekker zitten, maar ook bij de 
rest van het gezicht passen. Daarom vraag ik altijd naar oude 
foto’s. Zo gaan we samen stap voor stap op  weg naar een 
kunstgebit om in te lijsten.”

Tandprotheticus Inge van der Gaag is de trotse eigenaar van het HKZ-
certifi caat. Een keurmerk dat haarzelf én haar patiënten ten goede komt.

Alleen het beste van 
het beste is goed genoeg

5958



EEN ONLINE TYPECURSUS!

JUIST
NU!

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

Clasin Dehing
06-430 808 32

www.typecursusbreda.nl

TYPELESSEN VOOR 
KINDEREN

TYPELESSEN & 
DYSLEXIE

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

Bij Typecursus Breda 
leer je met tien vingers
blind typen!

Het online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding 
via beeldbellen!

Bij Typecursus Breda leert Clasin 
Dehing jou met tien vingers blind 
typen! Online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding via 
beeldbellen. Zo kan ik je goed 
begeleiden op afstand. Gebruik je 
tijd nu nuttig, juist nu!
Want iedereen kan het leren! 
Schrijf je in en ervaar het zelf. Streep 15 van de 16 woorden in  

de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.breda-bruist.nl

sodastream 
bubbels 
fris 
water 

recepten 
smaakjes 
zomer 
genieten 

apparaat 
duurzaam 
relax 
bruist 

glas 
koolzuur 
fruitig 
vrienden

x w m q m j f b i k y d j u g g v q g t k t 
o r o w u n p p x i u g k r c u t a p w q s 
y s e s a g x r u w p b q v d f i b t s s h 
j f o w x t e q e n f v d e r d c w s f u m 
d q r d f r e n x l j r o u l w n m g x t r 
j i b e a l v r i b a i u g u o d n i w c l 
r n h e c s i r w e u x q i y r x t y f l w 
t s o j l e t v i x t b u s t e z h l d o c 
g j m d l j p r v e o e b t p i k a m h r l 
b s z b y g g t e c n z n e t i g p a v t p 
q m d o n v m u e a m d q i l d j l l m r y 
y a c h m z e k m n m k e a q s k k b g y u 
a a x q u e m i v y u j o n g p o d b m z w 
p k s b q m r q x h x m q o y l p u e q i z 
p j b w r r q g t u l l d n l l g c j k x n 
a e b u k g m r l j c f d l m z f d j o s a 
r s l f l u c c c a e q c l o m u a j a v b 
a t d p r f n q m c s j v v b k s u l g s x 
a v c i o i w v c o s w x z b j d q r b o c 
t r t z k c s c l a e k t k f k l b q e s u 
e f w v x e d i h i g z u w m g s t t i d u 
r k i i v h w p a o k u g h f u i m w u x r

SodaStream 
bruiswatertoestel

Maak kans op een:

In deze coronatijd de deur niet uit, 
maar toch heerlijk bruiswater? Met 
SodaStream maak je het in enkele 
seconden zelf van fris kraanwater. 

Je kunt nu een SodaStream 
bruiswatertoestel winnen door de 
puzzel hiernaast op te lossen. De 
winnaar mag de prijs zelf komen 
ophalen bij het hoofkantoor van 
Nederland Bruist. Er wordt hierbij 
een foto gemaakt die geplaatst 
wordt op Facebook.

Streep 15 van de 16 woorden in  
de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.ginnekenbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at

€ 13.395 of € 239 p/m (60 mnd / 10.000 KM)
€ 15.995 of € 275 p/m (60 mnd / 12.000 KM)

WELKE KIES JIJ?

R I J K L A A R

€ 13.395

R I J K L A A R

€ 15.995

Adv. 1-1 pag. Welke kies jij 500 BRUIST.indd   1Adv. 1-1 pag. Welke kies jij 500 BRUIST.indd   1 09-04-2020   14:2609-04-2020   14:26


