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SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.GINNEKENBRUIST.NL

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
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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 maand september 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.

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.

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!

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

www.bielars.com

De mooiste brillen
de beste kwaliteit
DE IDEALE BRIL VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN VINDT U BIJ ONS!

SNUIVER
COLOFON
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/ginnekenbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Loes Levy, 06-14569873 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Ginneken
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.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

BREDA

GINNEKEN

62

Inhoud

ULVENHOUT
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BAVEL

Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

welkominbreda.nl

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

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

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
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SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
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In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met ﬁjne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

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

Heerlijk
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r
e
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o
z
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n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende ﬁnal touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
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cht,
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dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
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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.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Op natuurlijke wijze

BRUISENDE/ZAKEN

IEDEREEN
IS ER TOCH DOL OP...

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

Waarvoor kunnen mensen bij Brocks
Homeopathie terecht?
“Voor een heleboel: van geneeskrachtige kruiden
(mengsels) tot huidverzorgingsproducten en van diverse
theesoorten tot specerijen. Wat veel mensen niet weten,
is dat wij ook zo’n vijftig verschillende keukenkruiden
verkopen en natuurlijk homeopathische en
fytotherapeutische geneesmiddelen en vitamines van
verschillende topmerken zoals Orthica, Solgar, NOW,
Lamberts, AOV, Vitals, New Care, Metagenics, Trenker,
Bonusan, HEEL, A.Vogel, VSM, CHI, Alka Vitae, Jacob
Hooy, Weleda, Zarqa, Cattier, Lavera, Vitortho, Vitalize,
Bio-Kult, LTO3 etc. Het aanbod is dus zeer uitgebreid
en veelzijdig.”

Richten jullie je op een speciﬁeke doelgroep?

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

Mijn naam is Karin Luters. Ik
besloot in 2018 het roer om
te gooien; ik heb mijn baan
opgezegd als event-manager
en mijn hart gevolgd om de
webshop DolopKadoos.store
te starten.

Dan hebben we het over het geven van een mooi kado!
De collectie van Dolopkadoos.store is altijd in beweging en divers.
Van een prachtig sieraad, luxe brillenkoord en vier-seizoenen Art-shawl tot een
superieure olijfolie, mooie interieuritems en kunst.

PERSOONLIJK
ADVIES OP
MAAT
De oneindige maar o zo
leuke zoektocht naar mooie
niet-alledaagse producten
voor zowel de particuliere als
zakelijke klant is fantastisch.

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

“Nee, iedereen kan hier binnenlopen, jong en oud.
Ouders met jonge kinderen kiezen vaak eerst voor
homeopathische middelen voor hun kids, aangezien die
geen bijwerkingen hebben.”

Speciaal voor jou als lezer van Breda Bruist wacht bij een bestelling
een leuke verrassing. Gebruik hiervoor de code: BRUIST2020 die geldig
is tot 1 november 2020.

Wat hebben we inmiddels
veel lieve reacties ontvangen
van enthousiaste klanten over
onze goede service en mooie
kado’s. Het zou natuurlijk
geweldig zijn om binnenkort
ook van jou zo’n berichtje te
mogen ontvangen.

Benieuwd geworden?
Dan verwelkomen wij je graag bij:

Make sure your
14
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gift becomes a beautiful memory!

DITJES/DATJES

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

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

21 september luidt ofﬁcieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.
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Megastore
Megastoreinin
Roosendaal
Roosendaal
5.000
5.000
m²m²
inspiratie
inspiratie

Tegels
Tegels

Badkamers
Badkamers
AlleAlle
stijlen
stijlen
badkamers
badkamers

Complete
Complete
collectie
collectie
tegels
tegels

voor
voor
ieder
ieder
budget
budget

vanvan
de de
hoogste
hoogste
kwaliteit
kwaliteit

Vanaf
Vanaf

Vanaf
Vanaf

€ 1.799,€ 1.799,-

Slaag
Slaag
maximaal
maximaal
op www.maxaro.nl
op www.maxaro.nl
óf inóféén
in één
vanvan
onze
onze
megastores
megastores
175 175
te Utrecht.
te Utrecht.
aanaan
de Ettenseweg
de Ettenseweg
74 te
74Roosendaal
te Roosendaal
of aan
of aan
de Hertogswetering
de Hertogswetering
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€ 9,95
€ 9,95
m² m²

Ma,Ma,
Di, Do
Di, 09.00
Do 09.00
- 17.30
- 17.30
uur uur
| Wo| Wo
09.00
09.00
- 21.00
- 21.00
uur uur
| Vr |09.00
Vr 09.00
- 20.00
- 20.00
uur uur
Za 09.00
Za 09.00
- 16.00
- 16.00
uur uur
| Zo| 11.00
Zo 11.00
- 17.00
- 17.00
uur uur
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‘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

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

drs. Gerard Dikschei, Registerpsycholoog NIP

PRAKTIJKADRES: GRAAF HENDRIK III PLEIN 29, BREDA | 030-2729401 | WWW.RELATIEPSYCHOLOGEN.NET | INFO@RELATIEPSYCHOLOGEN.NET
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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
Direct starten
MfN-gecertificeerde
familiemediators
Persoonlijke aanpak op
maat en met het oog op
de kinderen

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

Bezoek de website: www.praktijkmoos.nl
of maak direct een afspraak: 06-14 12 62 34
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Voor kinderen die wat
extra’s kunnen gebruiken
Wij, de vrouwen van Kiwanisclub Breda – Aa of Weerijs, zetten ons in om geld in te zamelen.
Geld voor projecten voor kinderen uit de regio die een beetje extra goed kunnen gebruiken. Kiwanis
is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers. Het motto is: Serving the children of the world.
Van verjaardagsbox tot VR-bril
Met allerlei publieksacties brengen wij dit geld bij elkaar. Het gaat jaarlijks
om zo’n € 2.500 tot € 3.000 euro. Een greep uit de goede doelen:
• Verjaardagsboxen voor kinderen uit gezinnen die geen geld hebben
voor een feestje (via stichting Happy Hippo).
• Filmkaartjes voor kinderen tussen de 13 en 17 jaar (via de Voedselbank).
• Voor dezelfde groep een kledingbon bij H&M, vlak voor de start
van het nieuwe schooljaar (via de Voedselbank).
• VR-brillen voor zieke kinderen in het Amphia-ziekenhuis, zodat ze in die
nare tijd toch een beetje op avontuur kunnen (via stichting TopopKids).
• Een leuke theatermiddag voor kinderen van asielzoekers.
• Theatermiddagen voor de schooljeugd van Breda
(via het Chassé Cultuurfonds).
• Activiteiten voor de kinderen van Visio Blauwe Kamer.

We zijn weer open! Wie eenmaal bij De Klikspaan in Torremolinos is geweest,
blijft terugkomen. Je vindt dit vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand
met de gemoedelijke boulevard.

Herontdek ons!

ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT

Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels
beroemd geworden appeltaart zo direct vanaf je strandbedje. Het team bestaat uit vaste
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor De Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.
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Gezelligheid en vriendschap: iets voor jou?
In onze club is het goede doel erg belangrijk. Net als de goede onderlinge
contacten. Samen gaan wij op stap, samen zetten wij onze acties op. Een
ondernemende club waar fun, friendship en fundraising centraal staan.
We kunnen altijd actieve vrouwen gebruiken die zich herkennen in deze
elementen.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, ga dan
even naar onze website www.kiwanis.nl/weerijs.
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Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela - Torremolinos (Málaga)
+34 647 09 79 57 | info@deklikspaan.com
www.costasolholidayrentals.com | www.deklikspaan.com
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Always looking good?
Het kan nu bij Talia PMU

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

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

Ma ak nu een

AFSPRAAK!

06-81028031

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

Gecertificeerd

DUS WACHT
NIET LANGER
Bekijk al onze
houtproducten!

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

Ginnekenweg146
BREDA
www.jaakvanwijck.nl

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
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www.robertobikes.nl

BEAUTY/NEWS
3

4

Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Laat je inspireren

BRUISENDE/ZAKEN

Het begin
VAN ÉÉN MEUBELSTUK TOT
HET COMPLETE PAKKET

klanten bijzonder wordt gewaardeerd. Indien gewenst
komen we bij de mensen thuis om ter plekke de situatie
te inventariseren, zodat we op basis van die informatie
een interieurplan op maat kunnen presenteren. Inclusief
stoffering, inrichting en accessoires. Maar net wat de
klant wil.”

“Mijn vader is dit familiebedrijf in 1990 begonnen. Wat
destijds kleinschalig begon met een winkeloppervlak van
‘slechts’ 500 m2 is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 3.000
m2 aan woonbeleving waar je je ogen uitkijkt. Maar we doen
nog steeds waar het ooit allemaal mee begon: bij ons kun je
zowel terecht voor slechts één meubelstuk als voor je gehele
interieur en alles wat daarbij komt kijken.”

In eigen beheer
“Bij Meijs Wonen staan we voor kwaliteit. Dat geldt
niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de rest van
het team. Die kwaliteit kunnen we mede garanderen
doordat we alles in eigen beheer doen: van het inkopen
tot het verkopen, van het uitleveren tot het plaatsen en
installeren en ook de service achteraf is top. De klant
staat bij ons bovendien voorop en krijgt dan ook alle
aandacht die hij of zij verdient. Loop dus gewoon eens
binnen in onze showroom en laat je inspireren.”

Goed advies
Bart omschrijft de stijl van Meijs Wonen als trendy in de
breedste zin van het woord. “Dus van stoer eigentijds
tot modern minimalistisch. Een collectie waar zowel de
jongere als de wat oudere klant mee uit de voeten kan.
Uiteraard helpen we onze klanten graag bij het doen van de
juiste aankoop. Het geven van een goed advies is ook iets
waardoor wij ons weten te onderscheiden en wat door de

Of je nu op zoek bent naar één enkel
meubelstuk of je complete interieur
wil laten restylen, bij Meijs Wonen in
Tilburg ben je voor beide aan het
juiste adres. We spraken met eigenaar
Bart van der Meijs.
Eigenaar: Bart van der Meijs | Ringbaan-Zuid 251 Tilburg | + 31(0)13 - 535 94 64 | www.meijswonen.com
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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!

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

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Genieten van wonen, naar je
eigen smaak
Kasten
open sfeer?
maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies
DÉ WONINGINRICHTINGSPECIALIST BIJ U IN DE BUURT
Kom 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

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

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
gecertificeerde 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.

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 WoondesignOnze complete showroom exclusief en
helemaal voor jou alleen!

Genieten van wonen, naar je
eigen smaak en sfeer?
Kom langs in onze showroom in Breda.

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 | www.hoorserviceschram.nl
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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
momenteel kunnen de openingstijden tijdelijk wijzigen

Voor inspiratie en maandacties

joopbrugelwoondesign.nl
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Online

WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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Een
echte zaak voor
lekkernijen

Achter de schermen
Van praktische informatie tot leuke weetjes, inloopdagen en
poetsadvies; de afgelopen maanden passeerden alle ins en outs
op het gebied van de uitneembare prothese de revue.
In deze editie geven we u een kijkje achter de schermen en maakt
u kennis met Inge, het gezicht achter Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag.
Dat de appel niet ver van de boom valt, blijkt als ze in 1999 in de
voetsporen van haar vader in de tandtechniek terechtkomt. In
2003 studeert ze af als tandprotheticus.
Achttien jaar geleden ging Inge de uitdaging aan en begon ze
haar eigen praktijk. Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag
is gespecialiseerd in het maken van protheses op implantaten.
Alleen het beste van het beste is goed genoeg voor Inge’s
klanten. In haar eigen laboratorium zorgt ze keer op keer voor
een verbluffend resultaat.
De praktijk is gevestigd aan de Alard Duhamelstraat 78 in Breda
en op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur
geopend.

U bent bij Inge van der Gaag te allen tijde aan het juiste
adres voor gratis en deskundig advies. Bel gerust voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De liefde voor het vak is
Inge met de paplepel ingegoten.

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.

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!

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.

Mensen kunnen bij mij ook
terecht voor controles en
reparaties.

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).

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!

Op zoek naar een leuk cadeautje? Wij helpen u graag om een
keuze te 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.

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl

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

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 mogelijkStreep
doosje15
bonbons
van de te
16 woorden in
maken of u kiest zelf uit onze
gevulde
balie.
deruim
puzzel
weg. Het
overgebleven
woord is de oplossing. Vul voor
1 junitotdegroot
oplossing
in op
onze site:
Geven is genieten en van klein
cadeau
of relatiegeschenk,
www.breda-bruist.nl
www.ginnekenbruist.nl
wij denken met u mee! Tot ziens bij Lin’s!
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Karen Brekelmans
Na jaren gewerkt te hebben als
doktersassistente in het Amphia
ziekenhuis, heb ik mijn passie
gevonden in het pedicurevak.
Na enkele jaren heb ik me
gespecialiseerd als medisch pedicure
zodat ik ook de meer complexe
voetzorg kan bieden, zoals diabetes,
reuma, verwaarloosde voet enz.
Ook voor specialistische
behandelingen zoals
nagelreparatie,nagelregulatie
(beugels) orthesen en vilttechniek
bent u bij mij aan het juiste adres.
BASIS PEDICURE BEHANDELING
KERATINE PAKKING
VOETSPA BEHANDELING CND MARINE

Nieuw bij Sven & Sophie
OOK
E
KL URRIJK
AG
VOOR DE D
?
KOMEN

BEHANDELING RISICOVOET
NAGELBEUGEL EN REPARATIE
NAGELREPARATIE

Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven & Sophie beseffen wij dat als geen ander.
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken.

bij:
Dat kan nu

Ginnekenstraat 19 Breda, 076 - 521 44 27
(Schuin tegenover HEMA)

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

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

Typelessen voor kinderen
NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
In samenwerking met het GigaKids programma verzorgt
Typecursus Breda typecursussen. De cursus is optimaal
afgestemd om kinderen te leren blindtypen. Met tien
vingers kunnen blind typen heeft veel voordelen. Het kost
minder tijd als je niet naar je toetsenbord hoeft te kijken.
Als je je huiswerk voor school snel kunt typen, houd je
meer tijd over voor andere leuke dingen! Ook kan je je
aandacht beter bij de tekst houden. Met tien vingers typen
gaat zo automatisch, dat je ook beter begrijpt wat je typt.
Als je goed leert typen, krijg je niet zo snel
nekklachten. Je hoeft niet je hoofd op en neer
te bewegen van je scherm naar je toetsenbord
en weer terug. Ook je houding en stand van je
handen zijn belangrijk om goed aan te leren.

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

Niet alleen voor school is het handig als je
snel kunt typen. Ook als je later een baan
hebt, vindt je baas het hartstikke ﬁjn dat jij
snel kunt typen! Wil je samen met je kind het
blind typen leren? Schrijf je dan in voor ouder/
kind typen. Het is heel leuk om dit samen met
je kind te doen. De ouder leert blind typen
met Typetrainer en het kind met GigaKids, het
principe is hetzelfde.
TYPECURSUS BREDA BIEDT
EEN TYPECURSUS VAN DEZE TIJD!
40

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

Sport
in beeld

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen
(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!
Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de
oude naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel
wat kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral
op zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisievoetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

TYPELESSEN VOOR
KINDEREN

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook
meer dan die ene uitzending op zondag. Het
programma doet de hele week verslag van de grote
sportevenementen. Helemaal in de periode van
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard
de Olympische Spelen is het programma nog altijd
een kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is,
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

TYPELESSEN &
DYSLEXIE
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN
OPFRISCURSUS
NEDERLANDS

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

MAN/CAVE
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

T 088 - 9800300

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,

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

~ www.meditationmoments.nl ~

GRATIS

PROEFLE

S

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

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

Vraag proefles of informatie aan via onze website.

Foto Ralf Czogallik

www.kootstrarijopleidingen.nl
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Lid van:

Een nieuwe look bij

YORIMAGE
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.

DE LEKKERSTE PIZZA’S
JUIST

NU!

BESTELLE

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

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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Oranjeboomstraat 156 Breda | 076-5620816 | www.pizzacantina.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

HSP,
wat moet je ermee?

Hoogsensitief, je hebt de term ongetwijfeld weleens horen vallen. Maar wat is dat nu
eigenlijk precies, hoogsensitief zijn? Wat moet je ermee? En hoe weet je of jij dat ook bent?

Iemand die hoogsensitief (of hooggevoelig) is, is
meer dan andere mensen gevoelig voor prikkels
zoals geluiden, bewegingen, aanraking en licht.
Dankzij hun sensitiviteit hebben HSP’ers (hoogsensitieve personen) vaak ook een hoog ontwikkeld
inlevingsvermogen en kunnen ze de emoties van
anderen goed inschatten. Al die prikkels bij elkaar
kunnen echter soms wat overweldigend werken
waardoor HSP vaak wordt ervaren als een last. Dat
terwijl anderen het juist zien als een talent.

lang niet allemaal even betrouwbaar zijn. Je zou ze
kunnen gebruiken als eerste indicatie en mocht je
het vervolgens echt zeker willen weten, dan kun
je altijd nog een afspraak maken bij een HSPprofessional.

Voordelen
En wat dan, als je weet dat je inderdaad een HSP’er
bent, wat moet of kan je daar dan mee? Wat jij zelf
wil! Je weet nu in ieder geval waardoor het komt
dat je wat sneller overprikkeld raakt en kunt daar
eventueel rekening mee houden mocht je er te veel
last van hebben. Maar onthoud: hoogsensitief zijn
hoeft geen last te zijn als je er goed mee om weet
te gaan, het heeft zelfs de nodige voordelen. Zo
hebben HSP’ers een enorm inlevingsvermogen
waardoor ze goed kunnen inschatten wat anderen
nodig hebben. Daarnaast beschikken ze over een
groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze bovendien
vaak creatief onderlegd. Je zou het dus inderdaad
ook kunnen zien als een talent!

Jij ook?
Maar hoe weet jij of jij zelf ook een HSP’er bent?
Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar toch
is vijftien tot twintig procent van de mensen
hoogsensitief. Hoe gevoelig je voor prikkels bent,
verschilt van persoon tot persoon, maar als jij het
idee hebt dat ook jij heftiger dan anderen reageert
op prikkels van buitenaf, dan zou het dus zomaar
kunnen dat jij een HSP’er bent. Online zijn er heel
wat testen te vinden om dit te checken, hoewel die

HOOGSENSITIVITEIT,
EEN LAST OF EEN TALENT?

Denk je dat jij (of iemand in je omgeving) ook hoogsensitief bent?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse HSP-specialisten die je hier meer over kunnen vertellen.
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COLUMN/NIELS DEENEN

Botox en ﬁllers

Gun je lievelingsbank of
stoel een tweede leven!
Drs. Niels Deenen, dermatoloog

Bel
06-23572966
voor een
afspraak!

NA

VOOR

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de
overtuiging dat sommige routinematige
behandelingen efﬁciënter kunnen in een
gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.

New Støff

meubelstoffering en meer

Door de communicatielijnen kort te houden
en de behandeltrajecten zo efﬁciënt en
doelmatig mogelijk te laten verlopen, heeft
Ceulen Klinieken korte wachttijden.

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

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de
behandeling van spataderen, aambeien,
huidkanker, moedervlekken en alledaagse
huidproblemen.

E

Bel mij nu!

P H

voor een afspraak
076 56 12 888
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Keuring voor

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

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de
medische behandeling van acne en oedeem,
laserontharing, huidverbetering met chemische
peeling en laserbehandeling van onder andere
ontsierende bloedvaatjes en pigment.
In het Cosmetisch centrum bieden
onze specialisten cosmetische behandelingen
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling
tegen overmatig zweten en antirimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

De keuringskosten zijn slechts € 39,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Zomergemstraat 2a, Breda

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

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

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

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

085 - 043 24 54
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Radek Legal
Klusbedrijf, de juiste
keuze als je gaat voor
vakkundig uitgevoerde
bouwprojecten of klussen.

De juiste keuze
voor elke klus

Radek Legal heeft Poolse
vakmensen in dienst en
werkt honderd procent
legaal.
Je proﬁteert van
Wat voor bouwproject of klus er ook gedaan moet worden,
betaalbare arbeidsRadek Legal is altijd de juiste keuze als je gaat voor
krachten zonder dat je
vakmanschap en kwaliteit. “Wij zijn pas tevreden als
je zorgen hoeft te maken
de klant dat ook is”, aldus eigenaar Radek Siuda.
om controles door SIOD
of FIOD. De medewerkers
van Radek Legal zijn
Aannemers- en klusbedrijf Radek Legal is allesbehalve
breed inzetbaar. Van
een nieuwe speler op de markt. “Wij bestaan al
strak stucwerk tot het
sinds 2006 en hebben in die veertien jaar al talloze
verven van kozijnen, van
bouwprojecten en klussen op onze naam mogen
het betegelen van de
zetten”, vertelt Radek. “Van hele kleine klussen
badkamer of keuken
Dakkapel maken + plaatsen
zoals schilderwerk of behangen tot totaalprojecten
tot het metselen van een
uitbouw; ze voeren deze
en complete renovaties. Voor elke klus, groot of
en vele andere opdrachten
klein, ben je bij ons dus aan het juiste adres.”
feilloos voor je uit.
“Dit jaar brengen wij een nieuw
product: een kant-en-klaar
houtskelethuis”

Complete projecte

n

Radek Legal heeft een
top verzekeringspakket.
Onverhoopte ongevallen
zijn altijd volledig gedekt.

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

Radek Siuda

Hartelweg 11, Breda | 06-51587229 |

www.radeklegal.nl
Aannemers en klusbedrijf
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HOROSCOOP

Endermologie voor het lichaam

September zet ons aan het werk
Ram 21-03/20-04

In de herfst kan je een hoop werk
verwachten. Er kan iemand in je weg komen
te staan maar dat los je op zoals een echte
Ram: door de strijd aan te gaan.

Stier 21-04/20-05

Maagd
Het is
makkelijk voor
je om al je
problemen op
te lossen.

Een verandering van seizoen verscherpt je
zintuigen. Op het gebied van relaties hoef je
je geen zorgen te maken, er zullen geen grote
veranderingen zijn in september.

Tweelingen 21-05/20-06

Als je al een tijdje van iemand houdt, is
september een ideaal moment om de eerste
stap te zetten. Je zult voor je potentiële
partner charmant en overtuigend zijn.

Weegschaal 23-09/22-10

September brengt je de moed om te zeggen
wat je het liefste wil. Het is makkelijk voor je
om te vragen. Hou wel in gedachten; wie wil
maaien, moet zaaien.

Schorpioen 23-10/22-11

De aanstaande herfst brengt je in kalmer
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand
september zal blijven voelen. De situatie in
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.

Boogschutter 23-11/21-12

Pas in september op jezelf, want in deze
periode voel je je misschien niet zo goed als
het om gezondheid gaat. Werk ook aan het
versterken van de immuniteit.

Kreeft 21-06/22-07
September brengt je veel productiviteit. De
Kreeft geeft niet veel om relaties tijdens deze
periode. Je werk wordt je vluchthaven, maar
tot op zekere hoogte.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties de
moeite waard zijn en welke niet. Familie zal
ook door deze energie worden beïnvloed.
Wees voorbereid op alles.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02
In september moet de Waterman weer terug
in het werkregime. Omdat je gevoelens op
een laag pitje staan, stort je je met plezier
op je werk.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03
In september moet je oppassen met je
fysieke kracht - overschat deze niet. Vissen
zijn van nature erg gevoelig. Wees matig met
sporten en ontspan.

September heeft een behoorlijk stressvolle
periode voor je in petto. Relaties zakken wat
weg omdat de Leeuw de tijd nodig heeft om
alles bij te werken wat hij gemist heeft.

In de komende herfst kan de Maagd uitzien
naar verantwoordelijkheid, vooral in haar
werk. Het is makkelijk voor je om al je
problemen op te lossen.
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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 unieke techniek ‘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 endermologie 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.

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

De oplossing voor:

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

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

CULTUUR
SNUIVER

COLUMN/MAJESTA

Poes

BREDA
GEEFT
JE DE
RUIMTE!

Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat
had haar in de stal geboren laten worden.
Een week later lag moederpoes dood langs de
weg. Kleine rode Poes heb ik met een ﬂesje
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen,
hing in de gordijnen, klom in de bank.

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek,
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.
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Oude Baan 60, Breda | 076 - 700 23 42
info@dierenuitvaart-breda.nl
www.dierenuitvaart-breda.nl

welkominbreda.nl
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Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
Kom langs bij Kliniek Heyendael voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

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

Onze behandelingen
Borstvergroting
Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining
Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift
Contourverbetering
Oorcorrectie
Labiacorrectie
We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!
Plastisch chirurg Frans Straten
Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)

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.

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Wanneer een borstvergroting?

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende.
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende
mogelijkheden.

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.

Neuscorrectie behandeling

Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht.

Overweeg je een
borstvergroting?

Overweeg je een neuscorrectie?

Tijdens een persoonlijk consult met onze
plastisch chirurg worden je wensen
uitgebreid besproken en al je vragen
beantwoord.

De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat
je mee kunt beslissen in de planning.

Klantervaring

Ik ben heel erg tevreden met
mijn borstvergroting, het is
nog mooier geworden dan
mijn verwachtingen! De
service heb ik ook als
heel goed ervaren.

Minerva

Klantervaring

Ik raad deze kliniek zeker aan anderen aan. Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is precies naar mijn verwachtingen. Sadaf

Betrouwb
are
en betaalb
are
plastische
chirurg
Voor mee
r

info

024 - 845
05 06

ie.

Neem gerust contact op met een van onze consulentes voor
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos consult via
024 - 845 05 06 of door middel van ons contactformulier.

info@kliniekheyendael.nl | 024 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

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 wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
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 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.ginnekenbruist.nl
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toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

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

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenﬁneer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

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.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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DE NIEUWE ELEKTRISCHE

*o.b.v. 60 mnd / 10.000 KM p/j

Fiat 500

PRIVATE
LEASE P/M
*

€ 399

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

