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Veilig zonnen
Bescherm
je haar
Vakantie?
Puzzelen
maar!

MAAK KENNIS MET GOLF
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

eal
D
€ 125,PER TWEE PERSONEN
PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met
BRUIST een
speciaal arrangement
samengesteld, waar
u gewoon niet
omheen kunt.

landgoedbergvliet.nl
SALESDREEF 2 I 4904 SW I OOSTERHOUT I 076-5795666

BRUIST ARRANGEMENT
• Ontvangst
met Kofﬁe Bergvliet
• 3 uur durende golfclinc
• 2-gangen maandmenu.

Glatz parasols
door de zon aanbevolen

Glatz parasols zijn verkrijgbaar bij
ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot, www.alloutdoor.nl
of online via schaduwparasols.nl

BIJ

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

U krijgt van ons vijf jaar lang gratis hoortoestelbatterijen 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 zorgverzekeraars. 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
KOM LANGS
verbetering aan te brengen door een
WE HELPEN JE
hoortest uit te voeren en het geluid van
GRAAG AAN EEN
de hoortoestellen daarop aan te passen.
GOED GEHOOR
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.

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

2 OPLOSSING
- Kosten
- Vergoeding

3 ERVARINGSPERIODE
- Aanmeten
- Controle
- Eindcontrole
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264

4 NATRAJECT
- Onderhoud
- Nacontrole

| www.kooijmanhoortoestellen.nl
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VOORWOORD/AUGUSTUS
ADVERTEREN?

Mail naar
ist.nl
nl@nederlandbru
of bel
3
870
6934
4515
-171
07
066-

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 Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

Wat vliegt de tijd. Inmiddels is het augustus en hebben we alweer
maanden te dealen met alle corona-perikelen. We leren met z’n
allen steeds beter omgaan met deze situatie. Zie je een vakantie in
het buitenland bijvoorbeeld momenteel niet zitten? Dan blijf je toch
gewoon lekker in Nederland.

Like ons op Facebook.com/bredabruist
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Bruisende lezer,

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

win

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Breda
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.

59

Datzelfde geldt voor alle ondernemers met wie wij samenwerken.
Kan iets momenteel even niet gaan zoals normaal, dan zoeken ze stuk
voor stuk naar een passende oplossing om hun klanten toch zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe vervelend de situatie ook is,
het blijft mooi om te zien hoe iedereen er de schouders onder zet.
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

OOSTERHOUT

Gelukkig is er meer in het leven dan corona en zijn er leukere
onderwerpen om over te schrijven. In deze nieuwste editie van Bruist
vind je dan ook weer heel wat inspirerende verhalen van de bruisende
ondernemers uit jouw regio. En ook de nodige tips natuurlijk. Zo
vertellen we je meer over hoe je het beste je haar kunt beschermen
tegen de zon. Ook nuttig voor een vakantie in eigen land!
Geniet van de zomer!

Lea en Marcel Bossers

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

BRUIST/BODY&MIND

Bescherm je haar
tegen de zon!
Dat we onze huid moeten beschermen tegen de zon, is bekend. Maar wist je dat
uv-stralen ook schadelijk kunnen zijn voor je haren? Om nog maar te zwijgen over
het chloor- en zeewater waar je je haar in de zomermaanden aan blootstelt...

VERGEET JE
SCHEIDING
NIET!

De boodschap mag duidelijk zijn: bescherm ook je
haar goed tegen deze invloeden van buitenaf. Doe je
dat niet, dan loop je het risico op droge lokken,
gespleten haarpunten, een doffe kleur en pluizig
haar. Maar hoe doe je dat dan, je haar beschermen?

of juist straighten? Laat dit dan door een professional
doen. Die kan je het juiste advies meegeven over
de verzorging om (nog meer) beschadiging te
voorkomen.

Ga je lekker zwemmen, probeer je haar dan
zo min mogelijk aan het chloor- of zeewater bloot
te stellen. Je loopt dan het risico op droog haar.
Geblondeerd haar kan door het water zelfs groen
worden. Spoel je haar sowieso vóór en ná het
zwemmen met kraanwater, dat beperkt het risico
op beschadiging.

Gebruik stylingproducten met een SPF-factor
(Sun Protection Factor, zoals bij zonnebrandcrème).
Deze beschermen je haar tegen de zon.

Draag je haar vast als je de zon ingaat. Hierdoor
wordt minder haar blootgesteld aan de zon. Is je haar
te kort om het vast te doen? Of houd je daar gewoon
niet van? Draag dan een hoed of knoop bijvoorbeeld
een shawl om je haar.

Verzorg je haar regelmatig met een voedende
conditioner en een lekker haarmasker die het haar
intensief voeden en het zo weer een boost geven
voor de volgende zomerse dag.

Vermijd in de zomer chemische behandelingen
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Last but zeker not least: vergeet je scheiding
niet in te smeren. Als je die ooit een keer hebt
verbrand, weet je namelijk hoe pijnlijk dat kan zijn...
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in je haar. Je haar kan daardoor namelijk licht
beschadigen en droog worden. En droog haar is niet
echt bestand tegen zon, zout en chloor... Wil je toch
per se je haar verven of bijvoorbeeld permanenten

T

Wil jij weten hoe je jouw haar het beste kunt beschermen tegen zon, zee en chloor?
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat haarspecialisten die jou hierover kunnen adviseren.
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COLUMN/MOVE35
Aan het woord: Manon Marijnissen

KOOP DE
MOOISTE
IJ
BLOEMEN B
Als u wel eens in het centrum van Breda komt en
door de Halstraat loopt, dan hoop ik dat onze winkel
u is opgevallen. We doen er namelijk alles aan om de
aandacht van voorbijgangers te trekken met een etalage
en winkel vol groen en kleur.
U bent en blijft nog steeds van harte welkom in onze
winkel, ondanks het coronavirus. Wilt u liever niet
naar de winkel komen, dan bezorgen wij graag de
bloemen bij u thuis, dit doen wij contactloos.
Bestel online op www.marijnkroese.nl of telefonisch
de mooiste boeketten.
Halstraat 19 • Breda • verkoop@marijnkroese.nl
• 076
- 522 27werken
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Zou je de
zin ?samen
aan je gezondheid, zeker
nu!? nog schuingedrukt kunnen doen?
De gehele tekst m.b.t. de richtlijnen hoeft niet dikgedrukt.
Of is het een ander lettertype? Het oogt wat te druk voor
me. Wel mooi zo in het kader.

Dan moet het goed zijn. Ik zie het graag nogmaals
verschijnen. Bedankt,.

GEZICHTSBEHANDELINGEN

Welkom bij Salon la Beauté

HUIDVERBETERINGEN

Rust, ontspanning en verzorging.

PEDICURE/MAKE-UP

Aandacht, hygiëne en kwaliteit staan voorop in mijn salon.

MAKE-UP

Heeft jouw huid ook weer een boost nodig?

ONTHARING
MASSAGE

VOOR MEER
INFORMATIE

Bel 06-33901408
of kijk op
de website.

Neem contact op voor een vrijblijvende intake, of kijk voor meer informatie
op mijn website of social media pagina’s.

Joyce Stallen - van Hattum | Gouddonk 3, Breda | 06-33901408 | www.salon-labeaute.nl
1

Ben je van mening dat er wel
wat kilootjes af mogen?
Heb je het idee dat je conditie
afneemt? Heb je last van je
rug als je lang moet staan?
Gaan de dingen niet meer zo
gemakkelijk als vroeger?
Dan is het dus de hoogste tijd
om actief aan je gezondheid te
werken!
Het team van Move35 coacht
jou professioneel en intensief
in een kleine omgeving in het
hart van wijk IJpelaar!
Bij Move35 werken geen
trainers, maar coaches.
Wij zijn graag met mensen
en dus met jou bezig! Naast
samen resultaat halen zorgen
we dat je elke keer weer met
een goed gevoel naar huis
gaat. Die belofte maken we
waar!

‘Ik wil niet sporten in een
grote, onpersoonlijke omgeving’
Past deze uitspraak bij jou? Heb je al meerdere sportscholen geprobeerd maar voel
je je verloren, spreekt niemand je aan en ga je vervolgens gewoon niet? Dan past
Move35 bij jou! In een kleinschalige, persoonlijke omgeving coachen wij je naar
jouw resultaat en zorgen we dat je altijd met een goed gevoel
naar huis toe gaat. Niet sportief, te zwaar, rugklachten of andere ‘kwaaltjes’? Juist
dan ben je bij ons aan het juiste adres! In slechts 35 minuten doe je een volledige,
effectieve en veilige training onder intensieve begeleiding.

Wat is er dan anders bij Move35?
• Je start met een intake met behulp van een unieke bodyscan die ervoor
zorgt dat iedereen op de juiste, verantwoorde manier traint, met het oog op
resultaat. Onze coaches bespreken de resultaten, wegen je en geven je zo
het allerbeste advies!
• Move35 is gevestigd in het pand van de voormalige Apotheek. Je loopt
bij ons dus nooit verloren rond: je sport in een kleinschalige omgeving.
• Er zijn altijd twee coaches aanwezig.
• We maken op het juiste moment aanpassingen, geven advies en
waarborgen je resultaat.
• De oefeningen zijn simpel uitvoerbaar en je hoeft niets zelf in te stellen.
• Je sport samen met anderen.
• Wij motiveren je, zodat je ook echt komt trainen!
• Geniet van een gezellig gesprek en pak een gratis
kopje koffie of thee aan onze tafel.
• Service staat bij ons voorop. Wij denken graag met je mee!
Kortom: kom kennismaken met Move35.
Laagdrempelig, kleinschalig én persoonlijk!
Wij staan graag voor je klaar.

Ter Merwestraat 1 Breda
076 50 10 700
Whatsapp: 06 45835485
info@move35.nl
www.move35.nl

Manon Marijnissen, Coach
Wij garanderen aan alle nodige eisen, volgens RIVM en de overheid, te voldoen.
Veilig & Verantwoord sporten doe je bij Move35! Samen werken aan je gezondheid, zeker nu!
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DE SMAAK VAN ITALIË
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Een frisse citroenlikeur gemaakt
volgens een authentiek familierecept.
Pallini Limoncello heeft de perfecte
balans gevonden en een unieke frisse
smaak gecreëerd die niet te zoet of te
zuur is. Dat komt door het gebruik
van citroenen die speciaal worden
gekweekt aan de Amalﬁ kust. Een
likeur die heerlijk te nuttigen is, als
aperitief of als digestief, en die
cocktails een unieke smaak geeft.
Pallini limoncello

Wilkinson introduceert de Intuition Complete,
speciaal voor vrouwen. Door de slanke
scheerkop met vijf Skin Perfect-mesjes kom je
nu nog gemakkelijker bij alle lastig bereikbare
plekjes. Het mooie design en roze kleurtje
maken van elke scheerbeurt een ﬁjne beauty
treatment! Zo zijn jouw benen, oksels en
bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.
www.wilkinsonsword.nl
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KLAAR VOOR DE ZON
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LEZERSACTIE
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Trendy sneakers, vervaardig
uit luchtdoorlatende
materialen zoals kalfsleder
en textiel. Geen vermoeide
voeten meer voor jou!
glossy
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
n in
uit jouw regio. Tag je vriende
schoenmaat
je
mét
ns
eve
geg
je
e! Of stuur
hoogte zijn van deze leuke acti
ag@nederlandbruist.nl.
o.v.v. #WOVEN naar prijsvra
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BEWUST GENIETEN
De chocolade van Little Love is meer dan een traktatie. Hier
ontmoet de kracht van rauwe chocolade superfoods zoals lucuma,
bosbessen, hennepzaad, baobab en goji. De bars zijn als een
kleine beloning voor wie bewust wil genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89 www.little.love
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SHOPPING/NEWS
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Ma
Y akZ kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Vier de vakantie!

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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

BEKROOND
MET GOUD
Born Rosé is een bijzondere
rosé, geboren in Barcelona.
Die stad, met haar licht en
open karakter, dient als
inspiratie voor een bepaalde
levensstijl. Born Rosé is
heerlijk fris, met een
geweldige zalmroze kleur.
Drink de rosé koud op
speciale momenten met
vrienden en geniet!
www.bornrose.com

Maak kans op deze
trendy sneakers
Nora II van Woden.

A

LEZERSACTIE
Maak kans op het
boek Costa del Coke.
Een zinderende roadtrip langs
de Zuid-Spaanse kust in het
spoor van de cokemafﬁa,
geschreven door Arthur van
Amerongen en Ivo Teulings.

PROEF JOUW FAVORIETE FESTIVAL
Dankzij ingrediënten van de beste kwaliteit, zonder kunstmatige
kleur- of smaakstoffen, maakt Pinkyrose het verschil tussen een
gewoon drankje en een superieure limonade of cocktail. Drink
Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & Orange direct
gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas met
ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Elke kast heeft
een eigen verhaal

Of het nu gaat om de buffetkast waar bij oma de
snoep pot in stond of een linnenkast die we op
een van onze zoektochten in Normandië hebben
gevonden. Elke kast heeft een eigen verhaal. Ons doel
is om dat verhaal zo mooi mogelijk te maken.

Zukini - Rijsbergsebaan 3 - 4836 MC Breda - www.kastenvanzukini.nl

DITJES/DATJES

Vakantie in eigen land is beter voor ons geluksgevoel.

Reistijd en tijdsverschil zorgen ervoor dat het langer duurt
voordat we echt proﬁjt hebben van onze vakantie.
Eén zonnepaneel levert per jaar genoeg energie voor
2.276 liter thee, oftewel 30 kopjes per dag. A B
C D E F
In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde HdagI J K L M
O P Q R
van de week als februari.
S T
V W X Y
Z
Leonardo da Vinci voorspelde al in 1447 dat er in
de toekomst zonne-energie gebruikt zou worden.
De allereerste Koninginnedag van Nederland werd
gevierd in augustus, en wel op 31 augustus 1890.
Wanneer jouw zonnepanelen meer energie produceren dan je
zelf nodig hebt, zie je letterlijk je energiemeter teruglopen.
13 augustus is het internationale linkshandigendag.
Deze dag is ontstaan om aandacht te vragen voor de ongemakken
waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige wereld.
17
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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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Tijd voor iets nieuws!
Het is altijd een beetje vreemd, we zitten in augustus nog volop in
de zomer, hopelijk met dito weer, en toch gaan we dan in de mode
weer beginnen aan de herfst en winter. Vooral als je zelf graag je
kleding en accessoires maakt, want dan moet je natuurlijk wel op
tijd starten!
Bij Stof&Wol vind je
120 m2 aan stoffen,
wol en fournituren.
We hebben een groot,
veelzijdig en bijdetijds
assortiment.

De nieuwe collecties komen binnen

Belcrumweg 24 Breda
076-5327424
info@stofenwol.nl
www.stofenwol.nl

Wat zijn de nieuwe trends?

Openingstijden
dinsdag - vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

DE LEKKERSTE PIZZA’S

Vandaar dat in augustus dan ook al de
nieuwe collecties van met name stoffen in
de winkel aankomen. Niet alles in één keer,
zodat er elke week ook ngo wel iets nieuws
te beleven is. Kom dus zeker regelmatig
eens langs om te kijken wat er ligt.

Heel vaak krijg ik de vraag: wat is er nieuw
komend najaar en winter? Hoewel het altijd
lastig blijft te voorspellen wat er wel en
niet opgepakt zal worden door het publiek,
hierbij toch een aantal opvallende zaken.

Kleuren Qua kleuren is roest een
blijvertje voor het komende seizoen. In
alle mogelijke variaties, ook een fellere
oranje zien we weer vaak. Een ‘nieuwe’
sterke kleur is groen. Van legergroen tot
een harder fellere flessengroen en donkere
groentinten. Het kan allemaal.
Prints Allereerst: prints blijven! Een
mooie effen kleur kan natuurlijk altijd, maar
een stof met meer kleuren doet het toch
net iets beter. De bloemen die afgelopen
zomer al hoogtij vierden, blijven ook in
de winter favoriet. Daarbij mogen ook de
20

JUIST

kleine bloemetjes weer! Daarnaast zien we
veel ruiten, groot en klein.

Vormen Het mooie van zelfmaakmode is
natuurlijk dat je maakt wat je zelf bevalt.
Maar wil je in je creaties graag aansluiten bij
het modebeeld, dan kun je niet om volume
heen. Kledingstukken mogen ruim vallen,
taillering is niet per se noodzakelijk. En zeker
mouwen mogen gezien worden! Zoek je een
zelfmaakmodeblad wat je zal ondersteunen
in de zoektocht naar modieuze patronen,
neem dan eens een kijkje in het blad Fibre
Mood. Ze hebben een fijne neus voor wat hip
is. Dit Belgische blad is vanzelfsprekend bij
Stof&Wol te krijgen.
Zoek je inspiratie kom dan snel weer langs,
ik zie je graag! Lieve groet, Lilian

NU!

B

ESTELLE
OF AFHALE N
N!
Bel 0
76-562081

6

Voor de allerlekkerste pizza’s van Breda ga je naar Pizza Cantina! Hier kun je terecht voor
heerlijke, verse, huisgemaakte pizza’s gebakken in onze eigen steenoven!
Wist je dat jij bij Pizza Cantina kunt afhalen en kunt bestellen, zodat je thuis van
je pizza kunt genieten? Kijk voor meer info en het menu op www.pizzacantina.nl

Oranjeboomstraat 156 Breda | 076-5620816 | www.pizzacantina.nl
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Hoofdpijn, oorsuizen of
aanhoudende pijn in nek of kaak?
Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Behandeling en maatregelen omtrent hygiëne
conform adviezen RIVM/KNGF
www.praktijkbredewout.nl
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Bel nu voor
een afspraak:
06 30705262

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:
• Zenuwpijn
• Kaakpijn
• Slikklachten
• Hoofdpijn
• Stemklachten
• Nekpijn
• Duizeligheid
• Gezichtspijn
• Echograﬁe
• Tinnitus

Dominee Coolsmastraat 8, Breda | 06 30705262 | daan@praktijkbredewout.nl | www.praktijkbredewout.nl
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Deze zomervakantie is de grootste
Dino Expo van Europa weer in
Utrecht te bewonderen. Kom oog
in oog te staan met meer dan
tachtig levensgrote, bewegende
dinosaurussen, zoals de brullende
T-Rex en de razendsnelle
Velociraptor. De attractie is
compleet vernieuwd en geschikt
voor de hele familie. Interactieve
elementen worden gecombineerd
met realistische dino-modellen en
een grote ‘kidszone’. Naast de
dino-modellen zijn er speurtochten,
een bioscoop waar doorlopend
documentaires getoond worden en
je kunt een ritje maken op een
dino. Ook kunnen kinderen zelf op
zoek gaan naar fossielen in
opgravingen met zand.
Kijk voor meer info op
www.worldofdinos.nl.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

TE VER WEG
Omdat zijn geboortedorp plaats moet maken
voor een kolenmijn, verhuizen de twaalfjarige Ben en zijn familie naar de stad. Op
zijn nieuwe school is hij aanvankelijk een
buitenstaander. Ook bij zijn nieuwe voetbalclub loopt het niet zoals gehoopt voor de
talentvolle aanvaller. Bovendien is er nog
een nieuwe scholier in de klas, de elfjarige
Syrische vluchteling Tariq die niet alleen op
school, maar ook op het voetbalveld de show
steelt. Blijft Ben buitenspel staan of hebben
de twee jongens meer met elkaar gemeen
dan ze eerst dachten?
TE VER WEG is een zomers avontuur voor de
hele familie. Vanaf 6 augustus in de bioscoop.

www.windmillfilm.com

C /TeVerWeg
/TeVerWeg

BOEKJE LEZEN CHRISTIAN WHITE
Het is winter en griezelig stil op vakantieeiland Belport. Slecht nieuws brengt Kate
naar dit uitgestorven oord en haar
verdriet wordt met de dag groter als ze
meer te weten komt over het geheime
leven van haar man. Eilandbewoner Abby
is gewend aan de stille winters, maar dit
jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet,
wanneer ze bewijzen vindt die haar man
in een wel heel kwaad daglicht stellen.
Niets op dit eiland is wat het lijkt en pas
als de twee vrouwen samenkomen,
kunnen ze de waarheid ontdekken over
de mannen in hun levens…
DE VROUW EN DE WEDUWE van
Christian White verschijnt 18 augustus.
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Gun je lievelingsbank of
stoel een tweede leven!

THE BEST E-BIKES AND
E-SCOOTERS IN TOWN!
Op zoek naar een betaalbare fietsenwinkel / specialist in de
omgeving van Breda met een ruim assortiment en kennis?

Bel
06-23572966
voor een
afspraak!

NA

VOOR

Roberto Bikes is uw adres voor elektrische fietsen, e-bikes &
e-scooters. Gevestigd in Etten-Leur, Breda en Ulvenhout.

New Støff

meubelstoffering en meer

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

OPVALLEN?

JUIST
NU!
Bel 06-14569873 of mail naar loes@nederlandbruist.nl
ADVERTEER IN BRUIST

De hele dag genieten!
Heeren van Breda

Dorpscafé in het centrum van Breda

Grote Markt 31, Breda | 06 30606322 |

Roberto Bikes & Scooters

Roberto Bikes Testcenter

Roberto Fietsen aan De Mark

Valpoort 60, Etten-Leur

Neerloopweg 13, Breda

Dorpstraat 47c, Ulvenhout

+31 (0)76 73 70 179

+31 (0)76 73 70 034

+31 (0)76 78 50 180

heerenvanbreda
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www.robertobikes.nl

Grace Spiegel
Spiegel: “Ik begon haar al op de academie te schilderen en dat
is nooit meer gestopt. Het is niet een bepaald iemand. Het is
een beeld dat ik in mijn hoofd heb van het mysterieuze oosten.
Ik denk dat het terugvoert naar de antiekwinkel van mijn vader.
Als kind was ik gefascineerd door Aziatisch porselein. Mijn huis
staat er ook vol mee. Het is zo sereen, zo verﬁjnd en esthetisch.
Maar waar de paar gezichten in veel van mijn schilderijen
vandaan komen? Ik weet het niet. Ik heb het ook eens met een
blond meisje geprobeerd, maar dat werd helemaal niets. Er is
eigenlijk heel veel dat ik niet goed uit kan leggen. Ik schilder
gewoon. Het komt vanzelf. Ik ben niet zo’n prater, ook geen
maximalist. Ik gebruik zes basiskleuren en twee kwasten.
Ik werk verder heel intuïtief. Ik ben vooral veel met kleur bezig,
met details ook. Motieven in de kleding. Een blik. Licht.”
TE BEWONDEREN
BIJ ETC DESIGN
CENTRE IN
CULEMBORG

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

Wat direct opvalt bij
een bezoek aan het
Zandvoortse atelier van
Grace Spiegel, zijn de
prachtige schilderijen
met een mysterieuze
Aziatische jongedame in
de hoofdrol.

Kunstenares Grace Spiegel | Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (NL) (alleen op afspraak)
grace_spiegel
gracevanderspiegel@ziggo.nl | www.gracespiegel.com |
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Nieuwe Haagdijk 34 4811 TE Breda (076) 521 70 55 info@geertkip.nl

BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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Thuis shinen!

A
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V W X Y Z
Of je nu wel of niet op vakantie gaat,
in de zomer willen we allemaal shinen,
dus ook als je gewoon lekker thuisblijft.
Zo val jij op in de augustusmaand!

1. Anti-Aging Sun Cream SPF 50 van Annemarie Börlind, € 25,50 www.boerlind.com
2. Spicebomb Night Vision Eau de Parfum van Viktor & Rolf, vanaf € 68,- www.douglas.nl
3. Bathingsuit van Banana Moon, € 87,- www.bananamoon.com
4. Good Girl Eau de Parfum Légère van Carolina Herera, vanaf € 63,- www.iciparisxl.nl
5. Moisture surge 72 hour auto-replenishing hydrator van Clinique, vanaf € 54,50 www.clinique.nl
6. Two-Phase After Sun Spray with aloe van Collistar, € 27,- www.collistar.nl

7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,- www.maccosmetics.nl
8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,- www.douglas.nl
9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,- www.iciparisxl.nl
10. Twist to Glow van Clarins, € 32,- www.clarins.nl
11. Terracotta Paciﬁc Avenue van Guerlain, € 68,- www.guerlain.nl
12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99 www.bourjois.com
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Megastore in
Roosendaal
5.000 m² inspiratie

Tegels

Badkamers
Alle stijlen badkamers

Complete collectie tegels

voor ieder budget

van de hoogste kwaliteit

Vanaf

Vanaf

€ 1.799,-

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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€ 9,95 m²

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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Hoort u ze fluiten?
Heeft u het gevoel dat u de vogeltjes minder hoort?
Laat uw gehoor dan eens vrijblijvend en gratis door ons testen.
Weet u dat u bij Hoorservice Schram:
• gratis voor de deur kunt parkeren
• uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• aan huis geholpen kunt worden
• ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Ja, dat heeft u goed gehoord!

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

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

Krijg weer de regie
over je tijdsbesteding!
Heb je veel moeite om gestructureerd de dag door te komen?
Wil je heel veel, maar lukt het je niet om te starten of om een
klus af te maken? Overal liggen taken lijstjes in huis en het lukt
je maar niet om deze taken te prioriteren, deze te plannen in je
agenda en om ze ook daadwerkelijk uit te voeren?
Ik leer jou een eenvoudige methode om weer overzicht te krijgen in alle
taken en deze te prioriteren. Je leert hoe je de taken die uitgevoerd moeten
worden handig kan plannen in je agenda, hoe je efﬁciënter kan werken en
hoe je ervoor zorgt dat alle taken van de takenlijst ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Je krijgt weer de regie over je tijdsbesteding en meer structuur in
je leven!

Saskia van Leenen

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 | www.hoorserviceschram.nl
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Professional Organizer
Hobokenstraat 359, Breda
06 - 46 2222 78

www.organizingopmaat.nl
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BRUIST/WONEN

De zon als duurzame
energiebron
Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast te mooi
klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste redenen waarom steeds
meer mensen voor zonnepanelen kiezen.

ÉÉN PANEEL
IS GOED
VOOR DERTIG
KOPJES THEE
PER DAG

maar het komt erop neer dat zonnepanelen de
energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie.
Deze energie wordt vervolgens meteen gebruikt door
alle apparaten die op dat moment aanstaan. Wek je
meer energie op dan je zelf nodig hebt, dan lever je
die terug aan je energieleverancier. Die verrekent het
met je jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel
salderen.

De zon is als energiebron altijd voorradig, dus
waarom zouden we daar geen gebruik van maken?
Met deze groene energiebron produceer je je eigen
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

Investering
Oké, de investering is behoorlijk, maar houd bij deze
overweging wel in je achterhoofd dat je al meteen
vanaf het moment van installeren begint met besparen op je energiekosten en dat je de investering
er al binnen zes à tien jaar uit kunt hebben. Daarna
heb je dus in feite gratis stroom van je eigen dak.
Heel veel panelen heb je daar niet eens voor nodig,
want slechts één paneel levert je per jaar bijvoorbeeld
al genoeg energie om 2.276 liter thee te zetten,
oftewel dertig kopjes per dag...

Genoeg zon
Denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar hebben
we hier wel genoeg zon om echt proﬁjt van zonnepanelen te hebben? Het antwoord op die vraag is
ja! We hebben weliswaar wat minder zonuren dan
sommige andere landen, maar ook op bewolkte
dagen blijven ze gewoon energie opwekken. Het
gaat misschien wat minder hard, maar alle kleine
beetjes helpen. Voor je portemonnee én voor het
milieu. Want hoe meer we gebruikmaken van
groene energie, hoe beter.

Salderen
Maar hoe werkt dat dan precies, zo’n zonnepaneel?
We zullen je het hele technische verhaal besparen,

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een ondernemer die jou hierover kan adviseren.
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COLUMN/JOSÉ APPELS

Endermologie voor het lichaam

Ontzorgen?

Dat kan via een beperkte volmacht!
Mijn naam is José
Appels, geboren en
getogen in Tilburg, erkend
NalatenschapsAfwikkelaar
& Mediator in de regio
Tilburg. Mijn oorspronkelijke
werkervaringen heb ik
opgedaan als adviseur en
leidinggevende in veranderende
organisaties in de ﬁnanciële
dienstverlening.
Als de NalatenschapsAfwikkelaar bied ik u mijn
diensten aan om uw wensen
omtrent uw nalatenschap in
kaart te brengen.

Ik krijg een telefoontje van iemand wiens moeder onverwachts is overleden.
Naast het verdriet, moet er van alles geregeld worden, maar daar staat haar hoofd
niet naar...
Daarom geeft ze mij een beperkte volmacht om de administratieve taken af
te handelen en als tussenpersoon op te treden. Alle post komt bij mij aan,
we nemen de gehele administratie door en ik luister naar haar wensen.
Vervolgens ga ik aan de slag. Ik regel alles met banken en verzekeringen,
vraag eindafrekeningen op, zet abonnementen stop en regel een verklaring
van erfrecht. Ook verzorg ik de aangifte van de erfbelasting en de laatste
IB aangifte voor haar overleden moeder.
Na een half jaar intensief contact overhandig ik haar De Nalatenschapsmap met
daarin alle gerangschikte papieren. Een tevreden klant, die zich dankzij mijn
hulp helemaal kon richten op de verwerking van haar verdriet.
Herkent u zich in deze situatie? Ik sta voor u klaar!

Het werken met mensen is voor
mij het mooiste wat er is!
U kunt rekenen op mijn
oprechte belangstelling.
06-11168152
mediator@joseappels.nl

Oyunaa Haagh

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
Endermologie gezicht

Deze unieke techniek helpt bij het elimineren van hardnekkige vetten op
specifieke 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.

Gezichtsbehandelingen
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.

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

Bel

voor een gratis
kennismakingsgesprek
06 - 11 16 81 52

www.joseappels.nl
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IK TREED OP ALS
TUSSENPERSOON

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

r
Nu ook voo

HIFU

Ontdek de nieuwe generatie
Cellu M6® Alliance bij:

gen.

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

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

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.

Ongedwongen met een natuurlijke blik op ieder feestje verschijnen? Tijdens het
sporten geen last van aangeslagen glazen of een beperkt zichtveld? Kies voor het
gemak van contactlenzen! Bielars Optiek en Optometrie beschikt over een ruim
assortiment daglenzen, maandlenzen, multifocale lenzen, harde lenzen en
nachtlenzen. Bielars Optiek en Optometrie werkt merkonafhankelijk en kan bij
elke contactlenzenfabrikant terecht voor de beste keuze voor uw ogen.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlensspecialisten en oogmodeadviseurs levert de allerbeste
oogzorg!
Gediplomeerde optometristen
Geen verwijzing nodig
Geen lange wachttijden
Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

Kiest u voor lenzen, dan wilt u wel zeker weten dat deze
perfect bij uw ogen passen. Om dit te controleren kunt u bij
Bielars Optiek en Optometrie terecht voor een oogmeting door
een gecertiﬁceerde contactlensspecialist. Zo krijgt u de lenzen
die perfect bij uw ogen passen.

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blik

www.bielars.com

DE BESTE CONTACTLENZEN VINDT U BIJ ONS!
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Goed scheiden?
Het kan echt!
Praktijk MOOS is jouw mediator in Breda.
Wij begeleiden ouders en hun kinderen in de periode voor, tijdens en na de
scheiding.
Wij zijn gespecialiseerd in het vormgeven van gezamenlijk ouderschap na de
scheiding en het begeleiden van het financieel ontvlechten van jullie huidige
situatie.

Scheiding van A tot Z
geregeld door twee
mediators met beiden hun
eigen expertise op
ouderschap na scheiding
en financiën

Bezoek de website: www.praktijkmoos.nl
of maak direct een afspraak: 06-14 12 62 34
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Het is zover. Je mag van jezelf eindelijk een nieuwe hiﬁ-set aanschaffen.
Die oude heeft zijn tijd wel gehad en mag linea recta naar de kringloop. Maar waar
moet je nu precies op letten tijdens je zoektocht naar een nieuwe installatie?

Direct starten

Je budget is uiteraard het eerste waar je rekening mee moet
houden. Ga niet naar het duurste van het duurste kijken als
je weet dat je je dat helemaal niet kunt veroorloven. Toch
zonde als je ‘verliefd’ wordt op een dure installatie en
vervolgens voor je gevoel een stap terug moet doen naar
een lager segment.

MfN-gecertificeerde
familiemediators

CHECKLIST

Persoonlijke aanpak op
maat en met het oog op
de kinderen

Wethouder van Haperenstraat 36E
4813 AM BREDA
joyceferket@praktijkmoos.nl

Nieuwe
installatie?

MAN/CAVE

Dat lagere prijskaartje hoeft namelijk helemaal niet van
invloed te zijn op de kwaliteit. Het gaat erom dat de
installatie voldoet aan jouw wensen. Wat voor muziek wil je
ermee luisteren? Wat voor aansluitingen heb je allemaal
nodig? Wil je bijvoorbeeld alles streamen of moet ook je
oude platenspeler op het systeem aangesloten kunnen
worden? En dan nog de vraag in welke ruimte het systeem
komt te staan en hoeveel van die ruimte je op wil offeren
aan luidsprekers en dergelijken. Gaat je voorkeur uit naar
kleine speakers of heb je toch liever grote boxen? Allemaal
vragen waar je van tevoren over na moet denken. Dan heb
je tenminste je antwoord paraat als je in de hiﬁ-store de
vraag krijgt: Waarmee kunnen wij u helpen?
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De ballon is namelijk veel meer
dan alleen een decoratiemiddel,
het is een communicatiemiddel.

KIJK OP DE
WEBSITE VOOR
MOGELIJKHEDEDE
N
EN BEL
06-10737941

Artiventz is opgericht in mei 2013.
Begonnen als klein ballondecoratiebedrijf
en ballonvouwer, maar al snel steeg het
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen
grotere projecten als designer en
ondersteundende partner.
Inmiddels is Artiventz
welbekend en werken we hard
aan onze reputatie binnen
de evenementenbranche.
Met onze kennis en
ervaring kunnen we
bedrijven en organisaties
helpen met het vinden van
de perfecte installatie.

Event Styling

Het WOW effect
Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie,
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de
juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.
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Breng jouw speciale
gelegenheid naar het volgende
niveau met verwondering, kleur en een
onverslaanbare esthetiek, die alleen
ballonnen kunnen brengen. Wij brengen
jou en je gasten in de stemming met
levendige arrangementen die volledig
naar jouw smaak en budget kunnen
worden aangepast. Voor ieder thema
en iedere sfeer is er een passende

ballondecoratie. Wij denken met je
mee en gebruiken onze kennis om de
ballon zo goed mogelijk in te zetten
voor jouw evenement en de gewenste
look te bereiken.

Bijzonder ballonentertainment
Artiventz verzorgt entertainment dat
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting
en een belevenis om nooit
te vergeten. Wij brengen
ballonnen tot leven!
De hype van dit moment:
ballonnenkostuums. Echte
Party Animals zijn het!
Ballonnen zijn het ultieme
symbool voor feest. Als er
ballonnen zijn, dan weet je dat
er iets te vieren valt. Wat is er
leuker dan een drie meter hoge
ballonnensculptuur die tot leven
komt? Onze ballonnenkostuums
zorgen gegarandeerd voor veel
plezier, geweldige foto’s/video’s en een
onvergetelijke ontmoeting voor je gasten.

Den an De
Founder & Creative Director

Het creatieve brein achter Artiventz.
In 2012 kwam ze voor het eerst in
contact met de ballonindustrie. Ze
werkte mee aan een groot project in
Barcelona. Direct was ze verkocht
door de impact die ballonnen hebben
op mensen. De vrolijkheid en instant
happiness, iedereen had een glimlach
op zijn gezicht. Met deze inspiratie is ze
op 19-jarige leeftijd aan de slag gegaan
met het ontwikkelen van Artiventz.
Nu is Denise een bekend gezicht binnen
haar branche en wereldwijd actief als
ballonartiest en -designer. Ze werkt mee
aan grootschalige kunstprojecten en
geeft les aan mede-ballonprofessionals.
Haar missie: mensen verwonderen
met haar ballonnenkunst, creatieve
concepten ontwikkelen om evenementen
en feesten memorabel te maken en
geïnspireerd worden.

Vlijmse Dijk 22, Vlijmen, Nederland | +31 (0)6 10737941 | info@artiventz.nl | www.artiventz.nl
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Er altijd fantastisch uitzien?
Het kan nu bij Talia PMU

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

Betrouwbaar, professioneel
en persoonlijk: dat is Kliniek
Heyendael. Een begrip als het gaat
om cosmetische plastische chirurgie.
Bij Kliniek Heyendael houden we ons
iedere dag bezig met professionele
behandelingen om mensen hun
zelfvertrouwen terug te geven.

Ma ak nu een

AFSPRAAK!

06-81028031

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

Onze behandelingen
Borstvergroting
Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining
Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift
Contourverbetering
Oorcorrectie
Labiacorrectie

Gecertificeerd

‘Kwaliteit tegen een scherpe prijs!’
Maandag & dinsdag korting op knippen voor studenten en 65+
Kinderen knippen
Heren knippen
Dames knippen
Dames kleuren vanaf
Permanenten incl. knippen vanaf
Epileren met touw vanaf

€
€
€
€
€
€

11,50
13,50
18,00
26,00
44,95
8,50

Dames en heren kapsalon

Afspraak?

Coiffure de Milano
Wij werken met producten van

Mgr Nolensplein 26, Breda | coiﬀuredemilano@gmail.com

076-5144407

Maandag
geopend

Eigenaresse Anneke Damen

www.coiﬀuredemilano.nl

We hopen je
binnenkort te mogen
verwelkomen!
Plastisch chirurg
Frans Straten
Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)

Borstvergroting?
Een borstvergroting behoort tot één van de
meest uitgevoerde behandelingen bij Kliniek
Heyendael. Frans Straten is met zijn ruim twintig
jaar ervaring gespecialiseerd in deze ingreep.

Wanneer een borstvergroting?

Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de
borsten vaak slapper geworden of (gedeeltelijk)
verdwenen. Ook wordt deze operatie vaak uitgevoerd
bij vrouwen die niet of nauwelijks borstweefsel
hebben. Heb je hier last van of voel je je er onzeker
door? Dan kun je een borstvergroting of borstlift
overwegen. Een borstvergroting is mogelijk
vanaf een leeftijd van achttien jaar.

Overweeg je een
borstvergroting?

Tijdens een persoonlijk consult met
onze plastisch chirurg worden je
wensen uitgebreid besproken en al je
vragen beantwoord.
Neem gerust contact op met
onze consulente voor het
inplannen van een vrijblijvend
en kosteloos consult via
024 - 845 05 06 of door
middel van ons contactformulier op onze website.

Betrouwb
are
en betaalb
are
plastische
chirurgie
.
Voor mee
r

info

024 - 845
05 06

info@kliniekheyendael.nl | 024 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl
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Alles in huis voor een stralende en gezonde lach

Mondzorg Tridenzo,
uw specialist voor implantologie

MOEKE

ZIT IN HET
HART VAN
GINNEKEN

Als u merkt dat uw kunstgebit te veel in uw mond beweegt of dat de kwaliteit van uw eigen tanden
en/of kiezen te wensen overlaat, kan een klikgebit op implantaten u een goede oplossing bieden.
Tandarts-Implantoloog Goce Gjorgjioski van Mondzorg Tridenzo heeft meer dan 15 jaar ervaring in
zijn vakgebied en kan u helpen weer goed en pijnloos te eten.
Moeke Ginneken – Ginnekenmarkt 17 – 4835 JC Breda
076 5607020 – info@moekeginneken.nl

IK ZIT EVEN BIJ MOEKE

DUS WACHT
NIET LANGER

Bekijk onze zee aan
mogelijkheden!

Ginnekenweg146
BREDA
www.jaakvanwijck.nl

Een greep uit onze
vernieuwde collectie

Een belangrijk voordeel is ook dat een klik gebit - na
goedkeuring door uw zorgverzekeraar - wordt vergoed
door uw basisverzekering. Houdt u wel rekening met
een eigen bijdrage en uw eigen risico!

Een klikgebit brengt veel voordelen met zich mee. Uw
gebit zit absoluut niet meer los en u kunt dus weer alles
afbijten en eten en hardop lachen zonder dat uw
gebitsprothese ‘springt’ of ‘zakt’! Een klikgebit wordt
geplaatst op implantaten, titanium pijlers, die worden
geplaatst in de kaak.

Wij ontvangen u graag in
onze moderne praktijk.

Bij implantaten in de bovenkaak, is meestal geen
verhemelte bedekte prothese meer nodig. U ervaart
daardoor meer smaak en het volle gevoel in de mond
verdwijnt. Door de implantaten slinkt bovendien de kaak
veel minder, waardoor de lippen, wangen en mond
minder gaan invallen. Ook zult u minder last hebben
van wondjes in de mondhoeken.

KLIKGEBIT, U EET
ER BETER MEE!

Graag begroeten we u in onze showroom en
vertellen we u meer over de mogelijkheden.

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

HET IS
NET BUITENSPELEN

Fit worden én blijven
is kinderspel
Ook al mag het nu weer... met dit mooie weer kunnen we ons voorstellen dat je geen
zin hebt om naar een warme, benauwde sportschool te gaan. Maar ja, je wilt wel in
shape blijven natuurlijk. De oplossing? Blijf buiten sporten!
Bij buiten sporten zul je misschien al snel denken
aan hardlopen, wandelen en ﬁetsen. Of je krijgt het
beeld voor je van al die mensen die zich in het
zweet werken tijdens een bootcampsessie in het
park. Allemaal helemaal prima (en zeer effectief),
maar er is nog zoveel meer. Zelfs sporten waarbij
het eerder lijkt of je lekker buiten aan het spelen bent
in plaats van aan het sporten.

het water. Het ziet er relaxed uit, maar vergis je niet,
het is een heel uitdagende balansoefening, waarbij
je je hele lichaam intensief gebruikt. De kans op in
het water vallen is aanwezig, maar met warm weer is
dat misschien alleen maar een extra pluspunt. En als
je dan toch in het water ligt, kun je net zo goed even
een stukje zwemmen. Weer een sportieve activiteit
die je af kunt vinken.

Lekker springen

Terug naar je kindertijd

Wat dacht je bijvoorbeeld van trampolinespringen? Is
dat een sport? Jazeker! En nog een intensieve ook.
Met een uurtje springen kun je zomaar vijfhonderd
calorieën verbranden, zonder dat je het zelf doorhebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat houd
je minder lang vol dan trampolinespringen, maar je
verbrandt er dan ook sneller calorieën mee.

Nog een optie: ga lekker skeeleren of rolschaatsen.
Alleen of samen met anderen. Superleuk om te doen
en ondertussen train je niet alleen je conditie, maar
ook je been- en bilspieren. En ook longboarden is
een aanrader. Net als hoepelen trouwens. Voor je
gevoel ga je weer even helemaal terug naar je
kindertijd, maar het is meteen een zeer effectieve
work-out. Ontzettend goed voor je taille en je traint
er ook nog eens je buik-, rug-, been- en bilspieren
mee. Zo zie je maar weer: ﬁt worden is net kinderspel!

Suppen & zwemmen
Ook leuk om te doen: suppen! Heerlijk peddelen over

Wil jij ook heerlijk buiten sporten?
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat (personal)trainers die je daarbij kunnen helpen.
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pizza?

Niet op vakantie?
Jolien en Kees van Vliet

Ga dan lekker thuis creatief aan de slag!

De beste plek voor al je
creatieve uitspattingen!
We hebben een uitgebreid assortiment
naaimachines, lockmachines,
borduurmachines en coverstitch
machines.

akkerstraat 9 4811JL Breda | 076-5320751 | dolceesalato.nl

Heb je al een goede machine?
Vergeet dan niet dat onderhoud
belangrijk is! Of heeft je machine
kuren? Wij hebben een eigen
technische dienst.

Wij zijn weer geopend!

Daarnaast hebben we natuurlijk
veel fournituren, verschillende
soorten naai- en lockgaren en een
goede collectie naaipatronen (Burda,
Simplicity en La Maison Victor).

Brunch Lunch of Borrel op het terras of gezellig binnen.
Reserveer via Book-dinners of bel 076-7856611

Ook voor breien en haken ben je
bij ons aan het juiste adres.
Er is een prachtige collectie wol van
o.a. LangYarns, Phildar, Borgo de Pazzi
en Scheepjes, brei- en haaknaalden
en mooie patroonboeken.

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

Alles om te breien, haken, naaien, borduren
en meer vind je bij ons in de winkel.

Het kan bij Van Vliet!
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COLUMN/NIELS DEENEN

Wespen!

Botox en ﬁllers

Als gevolg van een zachte winter hebben veel wespen
kunnen overleven, waardoor je ze al eerder kunt
spotten. De meeste mensen vinden de wesp maar een
lastig insect... maar wist je dat wespen in zekere zin
onze bondgenoten zijn? Ze eten namelijk ook muggen,
vliegen en spinnen.

Drs. Niels Deenen, dermatoloog

Wil je deze zomer wespen op
een vriendelijke manier op
afstand houden? Dan hebben
wij iets voor je. Je bent vast
bekend met de traditionele
manier om wespen op afstand
te houden: een citroen met
Weg met
kruidnagels erin geprikt.
die vervelende
Maar wanneer je kiest voor
wespen!
een paar druppels essentiële
olie combineer je tientallen
citroenen met duizenden kruidnagels! Citroen en
kruidnagel zijn nu verkrijgbaar in een speciale
mix gecombineerd met lemongrass, rozemarijn,
pepermunt & rozengeranium. Allemaal oliën waar
wespen een hekel aan hebben.

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.

Doe tien druppels op het geurblokje
en zet dit als je buiten bent bij je in
de buurt! Nu krijgt u bij aankoop
van een Wespenmix dit handige
geurblokje er gratis bij, t.w.v. € 3,95.

In het Cosmetisch centrum bieden
onze specialisten cosmetische behandelingen
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling
tegen overmatig zweten en antirimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl
Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

Bel nu voor een GRATIS prijsopgave
Tel: 076-8200371 www.klaverentuin.nl

Zomergemstraat 2a, Breda

De laatste decennia is gebleken dat het werkingsmechanisme van Botox
niet alleen voor medische doeleinden, maar tevens 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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Een nieuwe look bij

YORIMAGE

HOROSCOOP

Augustus zal ons creatief maken
Ram 21-03/20-04

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 over de nieuwste technieken en trends.
Doe hier inspiratie op in verschillende stijlen. We nodigen je van harte uit in de salon voor
een vrijblijvend en persoonlijk advies.

Leeuw
Je voelt een
diep verlangen
om taboepraktijken uit
te proberen

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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Weegschaal 23-09/22-10

In deze zomermaand zit je vol met fysieke en
psychische energie. Hierdoor kan je elk
obstakel op je weg aan. Maar je moet je
blijven concentreren en tweemaal nadenken.

Je zult het geweldig doen op het werk, je
aanpak zal snel en nuttig zijn, dus je zult geen
problemen hebben om in een team te werken.
Ook alleen komt er veel uit je handen.

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 je gebruikmaakt van de vaardigheid om
op je werk de taken toe te wijzen, zal het
vruchten afwerpen. De weg naar je doel is op
deze manier misschien korter dan je denkt.

Steenbok 22-12/20-01
Wat waren je talenten als kind? Muziek
maken? Tekenen? Of sporten? Augustus zal je
aanmoedigen om terug te pakken naar je
favoriete activiteiten.

Leeuw 23-07/22-08

Experimenteren in bed is niet erg, maar het
is belangrijk dat je bedpartner het daarmee
eens is. Je voelt een diep verlangen om
taboepraktijken uit te proberen.

Waterman 21-01/19-02
Je zult de behoefte voelen om iets te creëren
en daarom je innerlijke gedachten ventileren.
Ga ervoor, je zult het geweldig doen, of het
nu gaat om tekenen of muziek maken.

Maagd 23-08/22-09
In augustus moet je leren eerst na te denken
voor je je mond opendoet. De wens om
waardering motiveert je om je prestaties te
verbeteren. Maar dit kán een conﬂict brengen.

Vissen 20-02/20-03
Voor Vissen zal het een periode zijn van
grote persoonlijkheidsgroei en opvoeding.
Psychologische en ﬁlosoﬁsche vragen
worden nu belangrijker dan ooit.

Gedurende augustus zal jouw energie veel
mensen aantrekken, maar pas op. Het lijkt
erop dat ze goede bedoelingen hebben, maar
houd je ogen en oren goed open.

De Tweeling kan verwachten dat zijn relaties
met familie en partner harmonieus zullen zijn
tijdens de maand augustus. Het enige dat je
geluk kan verstoren, is extreme jaloezie.
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De laatste tijd ben je alleen maar met werk
bezig en heb je nogal kil gereageerd op je
partner, wat tot ruzies kan leiden. Het is tijd om
open kaart te spelen en je gevoelens te uiten.

Je hebt het hele jaar hard gewerkt, dus je
verdient het om ergens heen te gaan en een
beetje te ontspannen. Bespreek je relatie en
de toekomst met je partner.

Van wens
tot realisatie
De altijd betrokken Mitchell Lotterjouk studeerde
al op zestienjarige leeftijd af aan een internationale
school. Hierna maakte hij snel kennis met de
glasindustrie. Tegenwoordig heeft hij dan ook de
nodige kennis om succesvol een eigen bedrijf te
runnen in deze branche. Zodoende is hij nu de
trotse eigenaar van Glass Inside in Ulvenhout.

Maak een

k
afspraak en ontde
n
alle mogelijkhede
zelf!

Mitchell Lotterjouk

SPECIALIST IN GLAS
Dit bedrijf is jouw specialist in interieurglas, zakelijk
én particulier! “Wij maken gewoon alle mooie dingen
van glas, behalve glazen en vazen”, vertelt Mitchell
lachend. Denk hierbij aan maatwerk glas voor woon- en
werkomgeving. Je kunt het haast zo gek niet bedenken of
het is mogelijk.
Daarbij kunnen
ze je ook
voorzien van
materialen om
de glazen te
bevestigen.
En er is meer..

specialist aanwezig, die met de klant meedenkt over
de mogelijkheden. De producten worden nauwkeurig
ingemeten om ze vervolgens op maat te produceren
en te bevestigen. Daarbij is het bedrijf erg ﬂexibel in de
service naar de klant en zullen ze altijd nakomen wat er
wordt beloofd. De medewerkers van Glass Inside zijn pas
tevreden als de klant dat ook is.

“Wij maken glas als
geen ander”

KLANTGERICHT

Zelfs buiten de openingstijden is het mogelijk om bij
Mitchell en zijn team op afspraak langs te komen. Neem
een kijkje in de vernieuwde showroom en kom er samen
met een specialist achter wat past bij jouw wensen.

Kwalitatief goed glas leveren is één, maar daarbij
vinden Mitchell en zijn team het ook heel belangrijk
om de klant goed te helpen. Daarom is er altijd een

“Bij Glass Inside heerst een Brabantse mentaliteit,
waarbij de kofﬁe altijd klaarstaat voor jou!”

Tolweg 9, Ulvenhout | info@westbrabant.glassinside.nl | 076-5640280 | www.glassinside.nl
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3-GANGEN KEUZEDINER

€ 23,75

KOMT U OOK GEZELLIG LANGS?

WIJ ZIJN OPEN VAN WOENSDAG T/M ZONDAG

Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I www.etenendrinkenbijgroen.nl
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Inge van der Gaag
zorgt voor de klik
Zit uw kunstgebit (te) los, veroorzaakt het regelmatig pijn of
heeft u last van geïrriteerd tandvlees en belemmert dit u in
uw dagelijks functioneren? Dan bent u bij Tandprothetische
praktijk Inge van der Gaag in Breda aan het juiste adres.
Bijna een derde van alle Nederlanders met een kunstgebit loopt weleens tegen
problemen aan. Een veelvoorkomende klacht is dat het kunstgebit los gaat zitten.
Dat komt doordat kaken zonder tanden en kiezen slinken bij het ouder worden,
terwijl het kunstgebit zijn vorm en grootte behoudt. Een loszittend kunstgebit
bemoeilijkt niet alleen het kauwen en praten, maar kan ook tot andere irritaties
leiden.
Als klachten blijven aanhouden, kunnen implantaten uitkomst bieden.
Een implantaat moet u zien als een kunstwortel die als een schroefje in de kaak
wordt geplaatst. Door het plaatsen van implantaten kan een constructie worden
gemaakt, waarop het kunstgebit vastgeklikt wordt. Voor reiniging kan het gebit
uit de mond gehaald worden, waarna het weer makkelijk vastgeklikt kan worden.

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.

Naast de unieke collectie
hanteren we ook service
excellence binnen ons
bedrijf. Wij zetten net een
stapje extra voor de klant.
Heb je zin in een kopje
kofﬁe of moet je dringend
naar het toilet, kom gewoon
even langs. We willen onze
drempel zo laag mogelijk
houden voor de klant.

Wij zijn dagelijks telefonisch
bereikbaar.
Snelle service bij reparatie.
U krijgt een advies op maat met
een kosten- en vergoedingenbegroting.
Een eerste consult is bij ons
altijd gratis!
Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
Bent u benieuwd naar wat Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag
voor u kan betekenen? Maak dan snel een afspraak.
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BRIONY EN CLAUDIA LETTIUS
Sint Annastraat 8, Breda
www.shaboot.nl
59

BRUISENDE/ZAKEN

Yutakana: voor de echte sushilovers!
WIJ HEBBEN ÉÉN VAN
DE MEEST UITGEBREIDE
MENUKAARTEN DIE JE
KUNT TEGENKOMEN IN
EEN SUSHIRESTAURANT

De 26-jarige Fu Chen is sinds
2015 eigenaar van Yutakana in
Waalwijk. Dat was toen nog een
wokrestaurant, maar in 2017 ging
het roer om en werd de formule
aangepast. Sindsdien is Yukatana
een All You Can Eat sushi & grill
restaurant. Vanaf dag één zijn
de reacties lovend. “We krijgen
veel goede feedback en mooie
recensies. We doen er dan ook
alles aan om het onze gasten
naar de zin te maken door het
leveren van topkwaliteit”, aldus
Fu Chen.

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan
wel honderdvijftig verschillende gerechten op
de kaart, die we ook regelmatig vernieuwen.”

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met kip
en Japanse specerijen. We hebben ook veel vaste
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor
terugkomen.”

Culinaire ervaring

Genieten

“Ons streven is om altijd gerechten van
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze

Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum,
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.”

Sint-Jansplein 51, Waalwijk | 0416-650556
info@yutakana.nl | www.yutakana.nl
Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
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Recensie op Tripadvisor
door Ran D: ‘Het beste
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.

TIP

Reserveren
kan via
www.yutakan
a.nl

Ervaringsdeskundige Els de Vries, Breda (54 jaar) over onze lymfedrainage-kuur

Bij Typecursus Breda
leer je met tien vingers
blind typen!
Het online oefenen wordt
afgewisseld met begeleiding
via beeldbellen!

Eindelijk af van
die pijnlijke benen!
Mirella Franken
Samen werken we op diverse wijzen
aan jouw ﬁguur en gezondheid.
Kies wat bij je past:
BEWEGEN WARMTECABINE

EEN ONLINE

TYPECURSUS

!

JUIST
NU!

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.

Clasin Dehing

TYPELESSEN VOOR
KINDEREN
TYPELESSEN &
DYSLEXIE
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN
OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

LYMFEMETING EN DRAINEREN
VET BEVRIEZEN (CRYOLIPOLYSE)
ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSADVISEUR
Natuurlijk kun je van bovenstaande
diensten ook combi’s maken,
vraag hier gerust naar. Je kunt bij
ons altijd terecht voor een gratis
adviesgesprek of proeﬂes.

Nadat ik informatie had ingewonnen, heb
ik een intake-afspraak gemaakt voor een
meting met proefbehandeling. Hierna heb ik
besloten met een kuur te starten, vanwege de
aantoonbare en meerdere blokkades in mijn
lymfen. Na de eerste behandeling sliep ik
’s nachts al goed door zonder dat ik last had
van mijn benen.
Nadat ik zo’n 9 behandelingen had ondergaan,
was mijn ultieme test een etentje dat op de
planning stond. Veel en lang zitten lukte mij
niet, dan werden mijn benen altijd onrustig.
Die avond ging dit prima! Zonder hinder
kunnen genieten van een etentje met vrienden,
zonder dat ik steeds moest opstaan. Dat was
gewoon superﬁjn!

El e Vr

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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AFSLANKEN POWERSLIM

“Ik had veel last had van onrustige, pijnlijke benen. Hierdoor sliep
ik vaak ook niet in de nacht door en kon ik in de avond slecht
blijven zitten op de bank. Ik las bij Mirella over de behandeling
van de lymfedrainage-kuur en nam contact op om te kijken wat
deze behandeling voor mij kon betekenen.

Groenstraat 4, Prinsenbeek
076-5423800 | www.bijmirella.nl

Wil je hetzelfde ervaren als Els?
Maak dan nu een afspraak en bel
076-5423800 of 06-38768264.
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Waar kan de Lym
phomed
voor worden inge
zet?

Onder ander:
• moeilijk afvalle
n
• hoofdpijn (migr
aine)
• (chronische) ve
rmoeidheid
• vocht vasthou
den
(dikke enkels. vin
gers)
• lusteloosheid
• rusteloze bene
n
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bourgondisch genieten

TAKE AWAY

Een
echte zaak voor
lekkernijen
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!

GEOPEND WOENSDAG
T/M ZONDAG

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 is 1 april gestart).
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.

13:00 UUR - 20:00 UUR

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.

Meerberg 41 I 4847 NA I TETERINGEN I 076 886 0680 I www.tfrietluik.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!
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Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alles voor je planten
onder één dak
“Wij staan voor exclusiviteit en kwaliteit”, vertelt Rene Wawrzyniak trots. Samen met zijn
broer, vrouw en dochter runt hij ENRW Trading, speciaalzaak op het gebied van land- en
tuinbouwproducten. “Daarin zijn wij echt dé specialist.”
Aan ervaring geen gebrek

soorten kruiden om zelf thuis te kweken. Daarnaast
hebben we bijvoorbeeld ook een heel leuk aanbod
orchideeën en een zeer breed assortiment in potgrond
en allerlei soorten voeding om je planten in optimale
conditie te kunnen houden. Oftewe: alles voor je planten
onder één dak.”

De liefde voor planten en dergelijke is Rene en zijn
broer eigenlijk al met de paplepel ingegoten. “Toen
we klein waren, gingen we al met onze vader met
bloemen en planten langs de deuren, bemanden we in
het weekend een bloemenstand en verzorgden we ook
de aanleg en het onderhoud van tuinen.” Aan kennis
en ervaring dus zeker geen gebrek. Helemaal niet als
je bedenkt, dat ook dit bijzondere familiebedrijf zelf
alweer zo’n 25 jaar bestaat.

Jungle Meubelen
Sinds ongeveer twee jaar verkoopt ENRW Trading ook
producten van Jungle Meubelen. “Hardhouten meubels,
die speciaal uit Indonesië worden geïmporteerd. Onder
onze klanten was er vraag naar mooie meubels voor in
de tuin en als ondernemer speel je dan uiteraard op zo’n
vraag in. Bovendien past het merk perfect bij wat wij
ook als onderneming uit willen stralen: exclusiviteit en
kwaliteit.”

Bijzonder assortiment
“Bij ons ligt de focus op de wat apartere producten.
Dus niet de dingen die je overal kunt kopen, maar juist
exclusieve planten, waaronder heel veel groenteplanten
die je niet overal vindt, echt mooie potten en allerlei

yk

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik

Eigenaar: Rene Wawrzyniak | ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda | 076-5300702
66

67

BUITEN
GENIETER

Jouw onderneming ook presenteren
in dit sprankelende magazine? Of wil je
meer weten over de vele mogelijkheden
van Breda Bruist?

BREDA
GEEFT
JE DE
RUIMTE!

Neem dan contact op via loes@nederlandbruist.nl
of bel 06-14569873

E

Bel mij nu!

P H

voor een afspraak
076 56 12 888

N D S

B E O F

C G H J I
T
D

V

W

U

L

F O R
X

A

K

M

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 € 39,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

welkominbreda.nl
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spinazietaart
met feta
4 PERSONEN - 80 MINUTEN

INGREDIËNTEN
2 uien
2 teentjes knoﬂook
600 g jonge spinazie
boter
bloem
2 vellen bladerdeeg
peper
zout
nootmuskaat
5 eieren
350 g fetakaas
100 g babyspinazie
1 tros tomaten
olijfolie

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Pel en snipper de uien en de knoﬂook. Was de
spinazie en laat deze uitlekken in een vergiet. Smelt een ﬂinke klont boter in een
pan. Stoof hierin de uien en doe er de knoﬂook bij. Voeg de spinazie toe en laat
deze slinken. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet en goed afkoelen. Beboter
een ronde taartvorm en bestuif met wat bloem. Vul de taartvorm met het bladerdeeg
en prik er met een vork gaatjes in. Dat zorgt ervoor dat het bladerdeeg goed omhoog
komt. Bewaar wat bladerdeeg om later bovenop de taart te leggen.
Doe de afgekoelde spinazie in een kom. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.
Roer er vier eieren en de verbrokkelde fetakaas doorheen. Stort het spinaziemengsel
in de taartvorm. Leg het achtergehouden bladerdeeg als een dakje over de spinazie.
Splits een ei en klop de eierdooier los met een scheutje water. Bestrijk de bovenkant
van de taart met de eierdooier. Rol een schoorsteentje van aluminiumfolie en zet het
rechtop in het midden van de taart. Zo kan het vocht ontsnappen en blijft het deeg
krokant. Bak 50 minuten in de voorverwarmde oven.
Maak de babyspinazie schoon. Halveer de tomaatjes. Breng op smaak met een
scheutje olijfolie, peper en zout. Haal het schoorsteentje uit de taart. Serveer een
punt van de spinazietaart met de salade.

Ron, creative manager bij Bruist
Er zijn van die gerechten waar je me ‘s nachts voor wakker kunt maken en dit is er
een van. De combinatie van gehakt, feta en spinazie is een heerlijke smaakbeleving
in je mond. Het krokante bladerdeegdakje is mijn favoriete stukje van deze taart.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten!
Tip: zorg dat de spinazie goed afgekoeld is, anders bakt het deeg onder de spinazie
niet mooi krokant.
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op dit bruisende

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series,

pakket

Het is vakantie! Zeeën van tijd om lekker te
puzzelen. Deze maand geven we een uniek
Bruist Zomerpakket weg. Puzzel jij weer mee?

aangeboden door lumiereseries.com.

BRUIST
ereen
wenst ied ke
een heerlij
e
en zonnig
r!
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1
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1
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8

8
7
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1
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7
2
1
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4
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8
5
3

4
3
6
1
5
8
9
7
2

5
8
9
7
3
2
6
1
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3
5
7
8
1
4
2
9
6

2
6
4
3
7
9
1
8
5

Zoek de zes letters in BRUIST!

1
9
8
6
2
5
4
3
7

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand vakantie. Y
T
De oplossing van de vorige maand was strand.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4
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thriller
familie
film
bioscoop

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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genieten
relaxen
popcorn
misdaad

i
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g
k
t
j
n
n
p
n

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 september
de oplossing in op onze site: www.breda-bruist.nl

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller
en Pros and Cons is een Deense misdaadkomedie.

WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

€999.SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

in

OUTDOOR FURNITURE

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. De aanbieding is geldig in de maanden juli en augustus 2020.
Zolang de voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts 231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als
1-persoons ligbed.

THE NEW JEEP COMPASS
- T REKGEWICH T 1 .75 0 KG -

VANAF € 31.900
PRIVATE LEASE
VANAF € 449 P/M

Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

