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Ontdek de unieke  
Homestock stijl!

Bombastisch, 
uitgesproken 
en verrassend

Homestock  |  Oude Vest 2, Breda  |  www.homestock.nl

Je mag bij ons op vertoon van 
dit blad een Homestock item 
uitzoeken met 10% korting*! 

Showmodellen en producten die 
nabesteld moeten worden zijn 

uitgesloten van deze actie.
Hoe dan ook; we verwelkomen 

je graag in onze winkel. 

We beloven dat we iets 
leuks voor je hebben.

Deal
10% KORTING*

Een interieur waarin je je thuis voelt, is in wezen 
een weerspiegeling van je eigen karakter. Probeer 
niet te gaan voor de perfect gestylde hoekjes, 
maar zorg voor trendy items in combinatie met 
authentieke, karakteristieke objecten.

Zorg er dus voor dat die ietwat oubollige lampenkap 
juist dé eyecatcher wordt in jouw interieur. Juist het 
durven combineren is de key voor het creëren van 
een dynamisch, eigen interieur. Een interieur heeft 
de meeste ziel wanneer het organisch ontstaat. Dat 
vergt geduld en dat is nou niet iets wat we vaak niet 
hebben. Wij proberen bij Homestock altijd een 
accessoires-collectie neer te zetten, die ervoor zorgt 
dat je een showstopper kan toevoegen aan jouw 
persoonlijke collectie. Je interieur mag leven, er 
mag speelgoed rondslingeren en doorgebladerde 
tijdschriften op je salon tafel liggen. Dare to be 
different, dare to be yourself, dat is waar het bij 
Homestock om gaat.

Ze zeggen wel eens: ‘Je huis is nooit 
af’. Een cliché en toch is het waar. Dit 
is niet omdat je een verkeerde keuze 
hebt gemaakt toen je dat ene stoeltje 
aanschafte, want het was toen wie jij 
was. En nu heb je misschien behoefte 
aan het tegenovergestelde. Wie weet 
wat de toekomst is petto heeft, want 
zolang mensen blijven veranderen, 
verandert het interieur met je mee.

* Deze actie geldt tot 1 maand na uitgave van het blad



JAAK VAN

Welkom in de wonderlijke 
wereld van Jaak van Wijck

BRUISENDE/ZAKEN

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

Eigenaar: Jorg Huizinga   |  Ginnekenweg 146, Breda   |  076-5216373   |  www.jaakvanwijck.nl 

“Een traditionele ijzerwaren- en gereedschapswinkel”, zo omschrijft eigenaar 
Jorg Huizinga zijn Jaak van Wijck. “Waar je ook naar op zoek bent op het gebied 
van ijzerwaren en gereedschap, de kans is zeer groot dat wij het hebben!” 
Een veelgehoorde uitspraak is dan ook: als ze het bij Van Wijck niet hebben, 
dan bestaat het niet…

Het verhaal van Jaak van Wijck begint in 1938 
toen de opa van Jorg het familiebedrijf oprichtte. 
“We mogen onszelf dan ook echt een gevestigde 
naam in de regio noemen. En we 
doen er alles aan om die naam hoog 
te houden. Niet alleen door het zeer 
uitgebreide assortiment, maar zeker 
ook door onze vakkennis waardoor 
we onze klanten optimaal kunnen 
adviseren. De klant staat bij ons 
altijd voorop en we doen er dan 
ook alles aan om iedereen zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn.”

IJzerwaren, gereedschap en meer…
Of je nu komt voor één schroefje – bij Jaak van 
Wijck is alles ook per stuk te koop – of voor al het 
materiaal en gereedschap voor een grote klus, 
elke klant wordt op dezelfde klantvriendelijke 

manier geholpen door het deskundige team van 
deze speciaalzaak. “En zo hoort het ook!” Behalve 
voor gereedschap en ijzerwaren ben je bij Jaak 

van Wijck trouwens ook aan het 
juiste adres voor sloten en cilinders 
en ze beschikken over een speciale 
houtafdeling, inclusief zagerij. 
“Waar de gemiddelde bouwmarkt 
ophoudt, gaan wij nog net even een 
paar stappen verder”, vertelt Jorg 
trots. “Niet alleen qua assortiment, 
maar zeker ook qua service en dat 
is waarom klanten ons elke keer 
weer weten te vinden als ze ergens 

naar op zoek zijn. Mocht het onverhoopt een 
keer voorkomen dat we iets toch niet op voorraad 
hebben, dan gaan wij voor de klant op zoek en 
zorgen voor een snelle levering. Kom dus gewoon 
eens langs, we staan voor je klaar!”

JAAK VAN WIJCK HEEFT HET!

Welkom in de wonderlijke 
wereld van Jaak van Wijck



VIND JE WEER DE JUISTE TOONBIJ

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

KOM LANGS
WE HELPEN JE 

GRAAG AAN EEN 
GOED GEHOOR

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

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

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

U krijgt van ons 5 jaar lang gratis 
hoortoestelbatterijen. Dit bespaart u 
al snel € 350,- in kosten. Daarnaast 
krijgt u 5 jaar gratis service van ons. 

VIND JE WEER DE JUISTE TOON

UW GEHOOR, ONZE UITDAGING

1  INTAKE
 - Gehooronderzoek
 - Luisteronderzoek
 - Medische indicatie

2  OPLOSSING
 - Kosten
 - Vergoeding

3  ERVARINGSPERIODE 
 - Aanmeten
 - Controle
 - Eindcontrole

4  NATRAJECT 
 - Onderhoud
 - Nacontrole

Brabantplein 4, Breda   | 076-5204264   | www.kooijmanhoortoestellen.nl
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Om te beginnen: de beste wensen voor 2021! We hopen dat jullie, 
ondanks alle restricties, toch mooie feestdagen achter de rug hebben 
en net als wij positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons 
ligt. Een bruisend jaar, als het aan ons ligt, want dat hebben we met 
z’n allen wel verdiend!

Net als heel veel andere mensen zijn wij dit jaar weer gestart met een 
aantal goede voornemens. Uiteraard de nodige ‘standaard’ voornemens, 
zoals de kerstkilo’s eraf sporten, nog gezonder leven en nog meer 
omkijken naar de mensen om ons heen. Maar ook het voornemen om 
jullie dit jaar weer te blijven inspireren en informeren met onze 
magazines. Een voornemen dat de vele bruisende ondernemers met 
wie wij samenwerken ongetwijfeld met ons delen. Want ook zij staan 
weer te springen om je een kijkje achter de schermen te geven en vol 
enthousiasme te vertellen wat zij jou allemaal te bieden hebben.

Dit eerste magazine van 2021 staat dan ook weer vol bruisende 
verhalen, leuke tips en bijzondere weetjes. Dat belooft wat voor 
de rest van het jaar...

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Inhoud

68

Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.
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CREËER EEN 
RODE DRAAD IN 

JE LEVEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Veel mensen gaan nadenken over stoppen met 
roken, coronakilo’s kwijtraken of simpelweg meer 
tijd  voor leuke dingen vrijmaken. En zoals elk jaar 
beginnen hordes mensen op 1 januari vol goede 
moed, maar stranden die na enkele weken weer op 
de zandbank van Blue Monday. 

Wat wordt jouw thema voor dit jaar?
Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de on-
realistische doelen die we onszelf stellen. Waarom 
zou je een lijst met meer dan vijf voor nemens 
maken als je diep vanbinnen weet dat er slechts 
twee of drie haalbaar zijn? Door te kiezen voor een 
thema kun je een rode draad creëren in je leven. 
Stel geen specifi eke doelen (zoals tien kilo afvallen), 
maar werk met een thema (zoals je gezondheid 
verbeteren). Op die manier kun je gedurende het 
jaar regelmatig even terugkoppelen naar je thema 
en zo je leven in de juiste richting duwen. 

Heb je een thema voor 2021, maar wil je toch wat hulp bij de uitvoering hiervan?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Meestal gaan we aan het begin van een nieuw jaar nadenken over goede voornemens. 
Maar welke voornemens ga jij jezelf stellen na het bizarre afgelopen jaar, dat zo anders is 

verlopen dan we aan het begin ooit konden bedenken?

Haalbaar en concreet
Goede voornemens zijn dus nog steeds een prima 
idee, maar neem er het hele jaar voor. Wil je het 
komende jaar meer aandacht voor je gezondheid, 
meer lucht in je longen of misschien meer balans? 
Kies dit dan als thema voor 2021. Onbewust zul je 
dan steeds meer keuzes in de goede richting maken. 
Denk ook na over kleine, concrete acties die bij jouw 
thema passen. Als je dan over een jaar terugkijkt, zul 
je tot je verbazing zien dat je enorm veel hebt bereikt.

Focus op het proces
Soms zijn we zo aan het streven naar een bepaald 
eindresultaat, dat we vergeten te genieten van het 
proces. Terwijl de weg ernaartoe zoveel belangrijker 
is. En wanneer het iets minder gaat, kun je niets 
anders doen dan dat accepteren en het nog een 
keer proberen. Morgen is een nieuwe dag, waarop je 
gewoon weer met je thema aan de slag kan gaan.

BRUIST/LIFESTYLE

Dit jaar wordt
alles anders!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Voor losse bloemen, 
boeketten, planten, 
bruidswerk, rouwwerk, 
plantarrangementen voor 
huis of kantoor bent u 
bij ons aan het juiste 
adres. 
Met zijn drieën doen 
wij er alles aan om u de 
beste beleving te geven, 
zowel in de winkel als 
bij u aan de voordeur! 
En vers is bij ons ook 
echt vers.

DE MOOSTE BOS 
haal je bij ons. 

Kom langs!

GROOT YPELAARDREEF 169 - BREDA
(TEGENOVER WINKELCENTRUM DE BURCHT)
T. 076-5649706
WWW.HOORSERVICESCHRAM.NL

Hoorservice Schram
 is uw audicien

Uw audicien voor:
- Het aanmeten en onderhoud van uw hoortoestellen
- Het aanmeten van gehoorbescherming
- Persoonlijk advies over uw gehoor
- Controle en heraanpassing van uw bestaande hoortoestellen 

Bel vrijblijvend 

voor een afspraak: 

076-5649706



INSPIRATIEBRON VOOR DESIGN 
De collectie van ICON010 bestaat uit een kleurrijke 
sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags, 

onderzetters en posters. Architectonische Rotterdamse 
trekpleisters worden vertaald naar stijlvolle iconen. 

Het minimalistische lijnenspel en de goede kwaliteit van 
de producten maken deze items echte musthaves, ook

voor niet-Rotterdammers. www.icon010.nl

Geselecteerdvoor jou!

AYURVEDISCH
GENIETEN

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 fi jne, 
kruidige tonen van zoethout en venkel.

www.lovechock.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan het nieuwe jaar

met deze heerlijke body wash

op basis van perzikenbloesem. 

Geniet van een verzorgde en 

gehydrateerde huid met deze 

Body Wash van O’right.

win
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GGFFEEDDCCBBAA SHOPPING/NEWS

SHAKE IT 
Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn

serveer jij de lekkerste drankjes thuis. De shaker is gemaakt 
van loodvrij kristal en de bovenkant van metaal met een fi nish 

van gepolijst koper. Een échte eyecatcher!
€ 59,- www.kookpunt.nl

Geselecteerdvoor jou!

NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. 
SustOILable biedt uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet fl esjes), handgemaakte 
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

www.sustOILable.com

LEZERSACTIE
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.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine
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.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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DITJES/DATJES

  Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
 Maak tijd vrij voor de kleine genietmomentjes zoals
   dansen met je (klein)kinderen.
Wie goede voornemens 3 maanden weet vol te houden, 
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
  Ga de natuur in! Een korte wandeling
   helpt je bij het ordenen van je gedachten.
 De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
de dag van het jaar waarop we ons het ellendigst zouden voelen.
 Slechts 3 keer per week 20 minuten intensief
  bewegen zal je geluk met 15 procent verhogen.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
De meest effectieve manier om je geluksgevoel te verhogen
  is door iets voor een ander te doen.
 Stop met jezelf af te remmen door negatieve praatjes
en ga er gewoon voor. Want succes is wél een keuze.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

Voor elke 

ruimte een 

kast op maat

Op zoek naar een 
eyecatcher in die ene 
ruimte? Met vakmanschap 
en oog voor detail 
gemaakt? Persoonlijk, 
creatief en vakwerk zijn onze 
kernwoorden. Benieuwd 
naar wat wij voor jou kunnen 
betekenen. Neem contact 
op met onze timmerman 
Pim; 06 180 937 58 
of stuur een email naar; 
info@kastenvanzukini.nl
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MODIEUZE EN KLASSIEKE BRILLEN Toe aan een 
nieuwe bril? In het assortiment van Bielars Optiek 
en Optometrie vindt u een grote verscheidenheid 
aan brillen voor heren, dames en kinderen. Van 
mutifocale brillen tot varifocale en enkelvoudige brillen 
en van zonnebrillen (op sterkte) tot leesbrillen en 
computerbrillen. Deze brillen corrigeren uw ogen, zorgen 
voor de nodige rust en bieden een aangenaam gevoel 
van ontspanning.

Met gerenommeerde merken als Adidas Eyewear, FUNK 
Eyewear, DITA, Ray-Ban, Traction, Henry Jullien en 
BBig. Maak kennis met onze merken of kom langs in 
onze brillenspeciaalzaak in Breda.

Wij hebben de perfecte bril voor u

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!

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

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

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

Wilt u contactlenzen, dan 
zijn deze in meerdere 

varianten te verkrijgen. 
Zoekt u een bril, dan 

hebben we voor elk gezicht 
de perfecte bril.

Ons team van optometristen,
opticiens, contactlens-

specialisten en oogmode-
adviseurs levert de allerbeste 

oogzorg!

Gediplomeerde optometristen  

Geen verwijzing nodig

Geen lange wachttijden 

Uitgebreide collectie

Mathenessestraat 63A, Breda
076 - 587 02 83

www.bielars.com

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

De mooiste brillen
de beste kwaliteit

DE IDEALE BRIL VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN VINDT U BIJ ONS!

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • GRATIS PAR
KE

RE
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OR

 DE DEUR •

GRATISPARKEREN VOOR DE DEUR



MINDSET
Gelukkig zijn is een keuze. 

Met de kracht van je 
gedachten creëer je jouw 

eigen realiteit.

Ik heb vaak gezien dat deelnemers aan het Killerbody Dieet 
weer terugvallen. De kilo’s die zij zijn afgevallen zitten er 
na een bepaalde periode weer aan. Ze hebben stap voor 

stap het dieet gevolgd en een geweldig resultaat behaald. 
Toch vallen ze weer terug in hun oude voedingspatronen en 
gewoontes. Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam tot de 

conclusie dat de onderliggende mindset hiervan de oorzaak 
van is. De overtuigingen die mensen hebben over zichzelf 

zijn hetzelfde gebleven. Een positieve mindset en het 
hebben van de juiste overtuigingen zijn ontzettend belangrijk 
voor het behalen van de doelen in je leven, het bereiken van 

succes en de mate waarin je je gelukkig kunt voelen.

In mijn nieuwe boek Killerbody Lifestyle werk je in 12 weken 
niet alleen aan je lichaam, maar vooral ook aan je mindset 

en het doorbreken van patronen. Je leert van jezelf 
houden, naar je behoeftes luisteren en negatieve patronen 

doorbreken. Zo val je af, behoud je resultaat en het 
allerbelangrijkste; voel je je gelukkiger!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Apotheekgroep Breda
Apotheek van den Bergh

Apotheek Brabantpark

Apotheek Doornbos

Apotheek FarmaZorg

Apotheek Heusdenhout

Apotheek Teteringen

Apotheek Woltermann

Wondzorg Breda

De grootste groep 

zelfstandige apotheken

 van Breda e.o.

Medicatiebewaking

Medicatiebegeleiding

Medicatiebereiding

Medicatiebeoordeling

Medicatierollen

Medicatiekluisjes

Medicatie = 

Apotheekgroep Breda

www.apotheekgroep.nl

Medicatiebewaking
Een leuke term, maar wat is het? Een verklaring voor de lange 
wachttijd in een apotheek? Lang verhaal kort: medicatiebewaking 
is de reden waarom medicatie door een apotheek wordt verstrekt.

De moeilijkheid bij het leveren van medicatie zit hem niet in het ‘plakken van 
etiketten en afl everen van doosjes’. Dat kun je ook automatiseren.
De kunst van het leveren van medicatie is: zorgen dat de juiste medicatie 
wordt geleverd. Medicatie die bij ú past. Bij úw lichaam, leeftijd en úw andere 
medicatie. Het is altijd maatwerk: de beste cholesterolverlager voor uw buurman 
zou voor u gevaarlijk kunnen zijn. En wat voor de één een pijnstillertje voor 
spierpijn is, kan voor de ander een acute ziekenhuisopname betekenen.

Dat is wat Apotheekgroep Breda voor u doet: alle voorschriften worden 
gecontroleerd en waar nodig aangepast aan wat voor ú het beste is. 
U staat centraal!
Dat is waarom u uw medicatie bij één van de locaties van Apotheekgroep 
Breda haalt: dan weet u zeker dat u uw medicatie veilig kunt gebruiken!

Dat geldt overigens ook voor alles wat u zónder recept in de apotheek koopt. 
Alle medicatie en vitamines die u bij ons haalt, komen in uw dossier. Op alles 
wordt door ons bewaakt.

We zien u graag tegemoet in één van onze vestigingen!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE FAMILIE WACHTMAN
De carrière van Philip Wachtman zit in een 
dip. Zijn promotieonderzoek over de 
anonimiteit van spermadonors is overbodig 
geworden en hij dreigt gepasseerd te worden 
voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe 
anders vergaat het zijn succesvolle vriendin 
Freya. Maar er is een groot gemis. Freya is op 
haar negenendertigste nog kinderloos. Philip 
weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Hij heeft 
naar schatting 411 nakomelingen... Door een 
uitspraak van de rechter dreigt Philip zijn 
geheim prijs te moeten geven. Achtervolgd 
door zijn verleden en door een studente die 
zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek 
naar zichzelf.
DE FAMILIE WACHTMAN van Christiaan 

Alberdingk Thijm is vanaf 21 januari verkrijgbaar.

Op zaterdag 16 januari is het alweer 
tijd voor de tiende Nationale Tulpen-
dag. Deze dag markeert de start van
het (snij)tulpenseizoen. In verband 
met corona kan de Nationale 
Tulpendag dit jaar helaas niet 
gevierd worden met een tulpenpluk-
tuin op de Dam in Amsterdam, 
maar desondanks wordt de dag wel 
feestelijk ingeluid met als thema: 
‘Let’s Connect!’. Hoewel verbinding 
tussen mensen nu moeilijk is, 
verlangen we meer dan ooit naar 
contact. Juist de tulp kan deze 
connectie maken, want ze staat 
symbool voor hoop en positiviteit. 
Dus laten we aan elkaar denken en 
tulpen schenken. Ze zijn vanaf 
Nationale Tulpendag weer overal te 
koop. Kijk voor meer info op 
www.tulpentijd.nl.

D AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

Televisiejournalist Bas Haan creëert zijn eigen 
monster wanneer hij in zijn onderzoek naar 
de Deventer moordzaak steeds meer in het 
kamp wordt gezogen van degenen die ‘de 
klusjesman’ van moord beschuldigen. Een 
mediahetze is het gevolg, waardoor het leven 
van ‘de klusjesman’ en zijn vrouw verandert 
in een ware nachtmerrie. Onthutst door deze 
‘trial by media’ besluit Bas de complotten te 
bestrijden met de feiten. Tot zijn frustratie blijkt 
de beeldvorming sterker dan de werkelijkheid. 
Is er iemand ten onrechte veroordeeld of is 
er sprake van een onschuldig slachtoffer? 
DE VEROORDELING is vanaf 21 januari te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE VEROORDELING

ZZYYXXWWVV
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Hoofdpijn, oorsuizen of 
aanhoudende pijn in nek of kaak?

Dominee Coolsmastraat 8, Breda |  06 30705262  |  daan@praktijkbredewout.nl  |  www.praktijkbredewout.nl

Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Bel nu voor 
een afspraak:
06 30705262

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:
• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

Behandeling en maatregelen omtrent hygiëne 
conform adviezen RIVM/KNGF 

 www.praktijkbredewout.nl 

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografi e
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Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

www.svensophie.com

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

 Panty’s van Oroblu in 20, 40 en 60 denier en Falke 
in 30, 50 en 100 denier, dus in vele diktes. Van 

chique tot lekker warm, voor elke gelegenheid en 
passend bij alle outfi ts. We adviseren je graag.

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. 

ZIT JIJ ER WEER WARMPJES BIJ?
Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de koude winterdagen.

A’dam boxers, sokken en nu ook mondkapjes. 
Van organische katoen, dus ze zitten niet alleen 
lekker, maar zijn ook nog eens milieuvriendelijk.

Draag jij 
ook wat bij?

SOKKEN DIE 
OCEANEN 
OPSCHONEN

 Panty’s van Oroblu in 20, 40 en 60 denier en Falke 
in 30, 50 en 100 denier, dus in vele diktes. Van 

chique tot lekker warm, voor elke gelegenheid en 
passend bij alle outfi ts. We adviseren je graag.

Vroeger was een sok gewoon een sok. Praktisch en 
zonder poespas. Die functionaliteit is een blijvertje, 

maar de laatste jaren zijn looks minstens zo belangrijk 
geworden. Kleding is dé manier om jezelf te uiten. Te 

onderscheiden. Expose yourself!

ZIT JIJ ER WEER WARMPJES BIJ?

Speciaal voor 
koukleumen

Ze maken je 
oufit compleet

Bij Sven & Sophie hebben we de meest bijzondere sokken en boxershorts voor de koude winterdagen.

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

Bart sjaals, mutsen en 
handschoenen, voor hem en haar, 

lekker warm voor in de winter.

Marcmarcs leuke 
damessokken, gezellig 

voor in de winter.

Ze hoeven niet zo 
saai te zijn!
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Poelier Geert Frijters heeft veertig jaar ervaring en in zijn speciaalzaak geertkip.nl aan de 
Nieuwe Haagdijk 34 in Breda verkoopt hij de lekkerste kipspecialiteiten… 

en nog veel meer! Om je vingers bij af te likken.

Om je vingers bij af te likken...

EXTRA AANBIEDING 

voor lezers van dit 

magazine kijk op 

geertkip.nl/

bredabruist

ALLE PRODUCTEN ZIJN VERS EN WORDEN 
MET LIEFDE EN AANDACHT GEGRILD

Nieuwe Haagdijk 34, Breda  |  076-5217055  |  06-24940388  |  info@geertkip.nl  |  www.geertkip.nl 

NEEM JE 
TOEKOMST IN 

HANDEN: WORD 
NAGELSTYLISTE!

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

Ben je op zoek naar een 
opleiding tot nagelstyliste? Dan 
wil je natuurlijk de allerbeste 

opleiding vinden. Of het nu om 
een basisopleiding gaat of om 

een workshop om een specifi eke 
techniek te verbeteren; je wilt 
perfectie bereiken. ProNails 
helpt je verder in een van de 

twaalf volledig uitgeruste 
opleidingscentra. 

We werken uitsluitend met 
trainers met jarenlange 

expertise, die maar al te graag 
al hun kennis met je delen. 

Je volgt les in kleine groepjes, 
zodat we een persoonlijke 

aanpak kunnen garanderen.

WIL JE VAN JE PASSIE 
JE BEROEP MAKEN?

Wil je graag nagelstyliste worden, 
maar heb je nog geen ervaring? 
Dan is dit de perfecte opleiding 
voor jou! Je leert werkelijk álles; 
van een perfect uitgevoerde 
manicure tot een onberispelijke 
gel-, of acrylnagel. Correct vijlen, 
een kleur mooi aanbrengen of de 
verfi jnde french manicure? 
Dat lukt je na deze opleiding zeker!

Heb je altijd al gedroomd van een toekomst als 

nagelstyliste? Is jouw grote wens je eigen nagelsalon 

openen en klanten gelukkig maken? Dan moet je geen 

moment langer wachten. Maak van je passie je beroep!

Basisopleiding 
Nagelstyliste

MASTER 
workshop

ONE 
workshop
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1. SMOOTH ME NOW ANTI-FRIZZ SHAMPOO van ELEVEN, € 16,99  www.elevenaustralia.nl
2. Kaviar Gauche Highlighter van Catrice, € 5,99  www.catrice.eu

3. Liquid Gold Midnight Reboot Serum van Alpha-H, € 79,95  www.alpha-h.nl 
4. Georganic Goat Milk Brightening Cream, € 47,-  www.laboratory-K.com  5. Twinkle in time van essie, € 9,99  www.essie.nl

6. Moisturizing & Sanitizing Hand Cream van Mani, € 29,-  www.skins.nl 
7. Mutiny Lipbalsem van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
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8. Body Butter van La Mysore, € 23,-  www.lamysorecosmetics.com
9. Collagen Intravital Plus Nutritional Supplement van QMS, € 79,-  www.qcosmetics.nl

10. Flowerbomb Dew van Viktor & Rolf, vanaf € 71,-  www.iciparisxl.nl 
 11. Pure Blossom Micellar Cleansing Water van Team Dr. Joseph, € 28,-  www.carecosmetics.nl

12. Lazy Sunday Morning van Maison Margiela, vanaf € 51,-  www.debijenkorf.nl
13. Repairing & Youth Hand Balm van Guerlain, € 52,-  www.guerlain.nl 

 Sneeuwwit In december was alles nog 'glitter and glamour', het jaar 2021 
beginnen we met een pure, frisse, witte start. Met producten die 
ons door deze koude wintermaand heen helpen. 

11

9

10

7

8

12

13

BEAUTY/NEWS

29



Jaarlijks gebeuren er in deze tijd van het jaar veel ongelukken als gevolg van uitglijders 
en valpartijen. Het merendeel van deze ongevallen kan simpel worden voorkomen door 
het gebruik van goed anti-slip materiaal.

Voorkom uitglijders 
Dit kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Goodfl ooring anti-slip

Voel je weer VEILIG EN ZEKER
op je terras

www.goodfl ooring.nl

Goodfl ooring® biedt een groot assortiment anti-slip producten zoals antislip tapes en XenZ coating. Een zeer 
betaalbare oplossing voor uw gladde houten vlonders zijn de ‘Goodfl ooring’ glasvezel versterkte kunststof anti-slip 
stroken.Deze antislip vlonderstrips zijn zeer eenvoudig te installeren. Daar komt bij dat de conditie, vervuiling of 
vochtigheid van de ondergrond van ondergeschikt belang is bij het aanbrengen. 
De voordelen op een rij:                                             
• Duurzaam antislip oppervlak,
• Eenvoudig te installeren,

Goodfl ooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen 

• Bestand tegen alle weersomstandigheden,
• Geschikt voor tuin, huis en professioneel gebruik etc.

Neem voor een offerte gerust contact op 
met ons of check ons complete assortiment 
anti-slip op: www.goodfl ooring.nl

HOUTEN
BLINDS

20%
KORTING

Maak kennis 
met onze
houten blinds
collectie

John & Nicolette

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

Dina Raamdecoratie
Voor het complete plaatje!

Wij van Dina Raamdecoratie 
presenteren met trots onze nieuwe 
collectie raamdecoratie en vloeren. 
Wij bieden u een breed scala aan 
modieuze raambekleding die een 
verrijking is voor uw woonruimte. 
Met oog voor stijl en gemak. 
Deze collectie is met veel zorg 
samengesteld door onze 
professionele adviseurs en styliste. 
Wij bieden u de mogelijkheid uit 
verschillende producten, stijlen en 
honderden kleuren te kiezen.

Laat u vrijblijvend 
informeren en inspireren.

Tevens hebben wij een zeer divers 
en modieus assortiment vloeren. 
Van Tapijt tot PVC; u vindt het 
allemaal op onze site en in de winkel.

www.dina-raamdecoratie.nl 
Geopend: Di. t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur, Za. 9.30- 13.00 uur, Zo. en ma. gesloten



Groeiend assortiment
Wat ook vanzelf groeide in de loop van de 
tijd is het assortiment. De eerste jaren was 
er nog ruimte genoeg en was er dus altijd 
wel een hoekje te vinden voor nieuwe 
spullen. Maar van lieverlee begon de 
ruimte toch echt een beperkende 
factor te worden. Ik had het echter naar 
mijn zin op de Belcrumweg en wilde daar 
niet weg, Met veel passen en meten vond 
ik dus telkens weer een oplossing. 

Gouden kans
Toen kwam er echter een mogelijkheid 
voorbij die ik niet kon laten lopen. Mijn 
buurtjes van het Verfhuys betrokken een 
nieuw eigen pand en hun oude stek kwam 
dus vrij. Met maar liefst twee keer zoveel 
vloeroppervlak! En aan mijn geliefde 
Belcrumweg. Ik besloot dus deze kans te 
grijpen en de sprong te wagen naar een 
groter pand. 

Nog even werk aan de winkel
Omdat het weer een oud pand betreft (een 
voormalig bananenpakhuis!) en een zaak 

Nog meer ruimte 
voor creativiteit
Het is al weer bijna 6 jaar geleden, de start van Stof&Wol op de 
Belcrumweg 24. Met veel vertrouwen maar ook een gezonde 
dosis spanning, begon ik aan het avontuur van een eigen zaak in 
stoffen, wol en fournituren. Dit bleek een schot in de roos en de 
klantenkring groeide dan ook gestaag.

in stoffen en wol natuurlijk iets heel anders 
is dan een verfwinkel, moet er nog wel wat 
werk worden verzet voor de verhuizing een 
feit is. Maar uiterlijk eind januari 2020 zal 
Stof&Wol te vinden zijn op de Belcrumweg 
nummer 30. Volg Facebook of Instagram 
om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws over de verhuizing!

Lieve groet
Lilian

Belcrumweg 24 Breda
  076-5327424   

info@stofenwol.nl   
www.stofenwol.nl

Openingstijden 
dinsdag - vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur 

zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

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

We hebben een groot, 
veelzijdig en bijdetijds 

assortiment. 



Maar waarom is het soms zo moeilijk voor ons om 
gewoonweg gelukkig te zijn? Bruist geeft enkele tips 
om het beste uit jouw leven te halen.

Je bent niet perfect en dat hoef je ook niet te 
zijn. Stel geen onbereikbare doelen voor jezelf en 
raak ook niet in paniek als je een fout maakt. Begin 
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen door 
elke dag te leren van je fouten. En onthoud: vergelijk 
jezelf nooit met anderen. Stop met altijd en overal 
perfectie na te streven. Leef in het moment, je kunt 
ook blij zijn met wat je niet hebt!

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor 
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers 
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf 
niet gelukkig van wordt. Als je je niet houdt aan je 
eigen principes en jezelf laat overschaduwen door de 
mensen om je heen, dan zul je nooit gelukkig zijn. 
Stel jezelf dus als prioriteit en luister naar jezelf.

Eet gezond, beweeg genoeg en neem ook vaker tijd voor ontspanning.
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je daarbij een handje kunnen helpen.

Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag, maar lukt het niet? En wat is 
geluk eigenlijk? Geluk is voor iedereen anders, het is een gevoel, je kunt het niet 

aanraken en ook niet vasthouden. Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon beter 
door wanneer je gelukkig bent. Je denkt anders en je doet anders. 

Samen sta je sterker. Omring jezelf met 
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je 
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder 
hier iets voor terug te verwachten, mensen die jou 
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je 
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even 
niet lekker in je vel zit. Zorg dat je veel bij ze in de 
buurt bent. Dit geeft een gevoel van geluk en zij 
zullen jouw leven stralender maken. Een blik, een 
woord, een stille wenk… elkaar zo kennen is een 
geschenk.  

Door je leven te leiden vanuit een positief standpunt, 
zal je in staat zijn een goed leven te hebben. Dit 
klinkt ongetwijfeld als een zin uit een van die 
klassieke zelfhulpboeken, maar het is echt waar. 
Het is heel goed mogelijk dat, wanneer je goed om 
je heen kijkt en elk aspect van je leven rustig bekijkt, 
jij je realiseert dat je eigenlijk een heel goed leven 
hebt. Als dit zo is, ga er dan vooral van genieten!

BRUIST/BODY&MIND

Geluk is een gevoel
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akkerstraat 9 4811JL Breda | 076-5320751 | dolceesalato.nl

pizza?

Wij helpen u graagvan uw hoofdpijn-dossiers af! Bel 0162-480 210

wel betaald?
Wordt uw omzet

Bouwlingplein 45, Oosterhout
0162 - 480 210

www.vandongenenpartners.nl

Ontzorgen
“Bijna iedere ondernemer kent ze wel: de zogenaamde ‘hoofdpijndossiers’. 
Debiteuren die hun betalingsverplichting niet of te laat nakomen. 
Wij ontzorgen onze klanten als het gaat om die debiteuren- en incasso-
problematiek en nemen de rompslomp van het nabellen en het versturen 
van herinneringen graag van u over, zodat u zich weer volledig kunt 
richten op het ondernemen!”

Debiteurenbeheer
Veel bedrijven hebben een eigen debiteurenbeheer. Indien u gebruik wilt 
maken van de diensten van Van Dongen & Partners, kunnen zij samen met 
u beslissen in welk stadium zij in beeld komen en bepaalde taken van u 
overnemen. Vanzelfsprekend bespreken zij vooraf alle ins en outs van uw 
dossiers en mocht u specifi eke vragen hebben of met een bepaalde klant 
in uw maag zitten, dan gaan zij graag met u in gesprek. 
“Wij staan bekend om het informele contact met onze klanten. 
Omdat het over geldzaken gaat, begrijpen wij als geen 
ander dat de klant graag met een vertrouwde, ervaren 
partij in zee gaat. Dat wij ons, vanuit ons kantoor in 
Oosterhout, al een decennialang dag in dag uit inzetten 
voor een gezonde cashfl ow voor onze opdrachtgevers, 
bewijst genoeg.”

Bent u benieuwd of wij ook iets 
voor u kunnen betekenen? 
Neem gerust contact op.

Van Dongen & Partners 
gerechtsdeurwaarders is een 
ervaren deurwaarderskantoor 

dat zich richt op incasso en 
ambtelijke werkzaamheden 

voor onder andere het mkb en 
de advocatuur. Al meer dan 

tien jaar zijn zij expert in hun 
vakgebied, met Alexander van 

Dongen aan het roer van dit 
dynamische bedrijf. 

Van Dongen & Partners zorgt ervoor!

Marloes Kleinjan  |  Meidoornstraat 2, Breda  |  06-41141564

Toe aan een nieuwe coupe? Of wil je misschien 
een fris kleurtje in je haar of het gewoon wat bij 
laten punten? Maak dan snel een afspraak bij 
Haaridee @ Marloes. “Mijn doel is om al mijn 
klanten weer blij de deur uit te laten gaan”, 
aldus eigenaresse Marloes Kleinjan.

Een nieuwe coupe?
DAAR IS HAARIDEE @ MARLOES HÉT ADRES VOOR!
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Bewegen, gezonde voeding en ontspanning zijn goed voor je. Erin slagen daar 
balans in te vinden, is wat anders. Bij Total Body WorX bieden wij allerlei soorten 
fi tness en groepslessen aan en diverse programma’s voor gezonde voeding. Zo zit 
er altijd wel iets bij wat bij je past en wat je ook nog eens heel leuk gaat vinden. Wij 
kijken persoonlijk naar wat goed voor je is en weten met een geweldige motivatie 
iedereen aan het bewegen te krijgen.

De sportschool, 
waar je jezelf kunt zijn!

MELD JE 

AAN 

via de website 

De eigenaresse, Anja Bastiaansen, heeft van haar 
passie haar werk gemaakt. In Rijsbergen heeft ze 
haar sportschool Total Body WorX met meer dan 
driehonderd vierkante meter sportruimte. Zij is echt 
een sportmens in hart en nieren, zonder te bewegen 
kan ze niet leven. Het is de rode draad in haar 
leven. Ze heeft meer dan 36 jaar fi tnesservaring en 
voorheen deed ze aan paardrijden, voetbal, turnen 
en karate. Elke keer als ze iets bijleert, vindt ze het 
fi jn om die kennis door te geven. Haar missie is om 
heel Rijsbergen en omgeving in beweging te krijgen, 
omdat bewegen de energie is voor lichaam en 
geest; het geeft je een gelukkig gevoel.

Bij Total Body WorX kun je terecht om te bewegen, 
maar ook voor voeding en sociale contacten. Je vindt 
er een ontvangstruimte, kleedlokalen met douches, 
twee fi tnesszalen, workoutzaal en ook workoutplek-
ken buiten.

Je kunt er onder begeleiding of zelfstandig fi tnessen. We werken 
met diverse schema’s, maar natuurlijk kan je ook zelfstandig aan 
de slag. Samen kunnen we zorgen dat je je doel bereikt. 
Er worden groepslessen gegeven zoals Zumba, Spinning, Yoga, 
diverse HIIT, BBB, Stretch & FleX, Pump en Bootcamp. De 
groepen zijn niet groter dan twaalf personen.

Er worden regelmatig workshops gegeven zoals Aerial yoga.
Het team van Total Body WorX is gemotiveerd met gevarieerde 
kennis en helpt je graag je doel te bereiken.

Total Body WorX in Rijsbergen is een sportschool voor iedereen.
Onze sportschool is erg laagdrempelig. De vriendelijkheid en 
gastvrijheid van Anja en haar team spelen een grote rol. Hier 
voelt iedereen zich thuis!

BRUISENDE/ZAKEN

Antwerpseweg 8 Rijsbergen  |  06-29502104  |  info@totalbodyworx.nl  |  WWW.TOTALBODYWORX.NL

AANTREKKELIJKE TARIEVEN, 

STRIPPENKAART OF LOSSE LES MOGELIJK
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LOOKING/GOOD

Wat is detoxen?

Een detoxkuur is een simpele manier om je lichaam te 
ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt je lijf bij het afbreken 
van ongewenste stoffen. Wil je leren hoe je je lichaam in een 
week kunt zuiveren van opgehoopte gifstoffen?

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren goed in 
te  lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding wilt, kun je 
contact opnemen met een voedingsspecialist om een detox 
voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te detoxen. 
Dit houdt in dat je je voedingspatroon stapsgewijs zo verandert 
dat je voornamelijk zuiverende voeding eet en dus stopt met 
het toevoegen van gifstoffen.

Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen. Drink de 
hele dag door regelmatig water en vul dit aan met groene thee 
en (zuiverende) kruidenthee.

Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te poetsen’. 
Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in groenten en voeg 
vezels toe aan je dagelijkse voeding en in je smoothies in de 
vorm van lijnzaad en chiazaad. 

Heb je begeleiding nodig? Op www.nederlandbruist.nl vind je 
vast een voedingsspecialist die jou kan helpen.

Heb je weinig energie en kun je wel wat hulp gebruiken bij het verliezen van die eerste 
(of juist laatste) kilo’s na al die winterse feestmaaltijden? Dan is een detox de manier om 

je fi tter en energieker te voelen en je lichaam weer in balans te brengen.

Stop nu uw
haaruitval!

Het kan echt! Nu in Nederland: 
een nieuwe behandeling welke 
het proces van kaalheid 
(androgene alopecia) 
stopt, het bestaande haar 
revitaliseert en regenereert. 

De Regenera Activa behandeling 
maakt gebruik van uw eigen 
gezonde microgra�  weefsel om 
uw haar te herstellen. Wereldwijd 
zijn er al meer dan 100.000 

patiënten succesvol behandeld.

Kijk op onze website voor meer 
info en plan een intakegesprek. 

Rotterdam
Stieltjesstraat 78 
3071 JX Rotterdam
T 010 226 0983

info@medicaestetica.nl

Breda
Concordiastraat 18
4811 NB Breda 
T  076 204 21 01

www.medicaestetica.nl
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Door goed naar onze klanten te luisteren, kunnen wij de wensen 
waarmaken. Dit door overzichtelijke werkschema’s, waarin de 
wensen van de klant verwerkt zijn. Regelmatig onderhouden van 
contacten, controles, en personeel met passie.

MVO is een klein schoonmaakbedrijf, maar wel met 25 jaar ervaring. 
Al ons personeel heeft ruime ervaring en wordt binnen het bedrijf goed 
opgeleid. Dit om alle schoonmaakwerkzaamheden goed en verantwoord 
te verrichten. Onze kracht is onze communicatie, goede afspraken omtrent 
werkzaamheden en tijden.

Ook een glasheldere omgeving?
MVO Schoonmaakdiensten regelt het voor je!

Werken met Passie
Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn 
van harte welkom bij MVO Schoonmaakdiensten.
Voor MVO Schoonmaakdiensten B.V. is dit een 
droom, die we graag uit laten komen.
Een goede samenwerking met de instanties en de 
goede begeleiding van MVO Schoonmaakdiensten 
kunnen dit maken tot een groot succes.
Iedereen heeft recht op een baan en een stukje 
geluk en waardering.

Rietschotten 1 offi ce 217, Oud Gastel  |  06 - 18 86 08 29
info@mvo-schoonmaak.nl  |  www.mvo-schoonmaak.nl

Wil je dit ook? 

Maak dan een 

afspraak

06 18 86 08 29

Toe aan een heerlijk 
moment van ontspanning? 
Bij Salon La Beauté ben je aan het juiste adres. 

Of het nu gaat om een ontspannende gezichtsbehandeling 
met massage of het verven van je wimpers, bij Salon 
La Beauté laat je je gezicht maximaal verzorgen en 
verwennen. Kijk voor de verschillende behandelingen op 
mijn website!

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN

HUIDVERBETERINGEN

PEDICURE/MANICURE

MAKE-UP

ONTHARING

MASSAGE

VOOR MEER 
INFORMATIE 

Bel 06-33901408
of kijk op

de website.

Ons motto is Lief, 
Leuk & Hip!

Neem een kijkje 

in onze webshop

en laat 

u verrassen!

To Bedazzle is 
dé webshop voor 
al uw unieke 
haaraccessoires. 
Wij maken 
haarbandjes, 
speldjes en 
elastiekjes 
voor jong en oud. 

Veemarktstraat 3 Breda  
076 889 3929

Wacht niet langer en kom proeven!

HET SOCIALE LUNCHRESTAURANT MET DE 
LEKKERSTE TOSTI’S!
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BRENG JOUW 

WERKPLEK NAAR 

EEN HOOG VITAAL 

NIVEAU!

“EEN KLACHT BEGINT ALS 
GEFLUISTER, MAAR EINDIGT 

ALS GESCHREEUW”

Inmiddels zijn steeds meer mensen 
zich ervan bewust dat lang zittend 

beeldschermwerk - eventueel met veel 
praten - vervelende klachten met zich mee 
kan brengen. Daarom is het verstandig om 
eens goed naar je werkomgeving te kijken. 
Bij voorkeur door een werkplekadviseur die 
weet wat de gezondheidsrisico’s zijn en een 

onderbouwde oplossing heeft. Helmy van 
Gezondzittendwerken.nl is zo’n specialist. 

Ze helpt je graag verder.

GRATIS ONLINE
WERKPLEKCHECK
VOOR THUISWERKERS

Met een medisch therapeutische achtergrond als 
logopedist/stemtherapeut heeft Helmy veel interesse in 
en ervaring met het ontstaan en behandelen van fysieke 
klachten. Geregeld ontstaan er naast klachten in nek, 
rug en schouders ook stemproblemen op een werkplek 
als gevolg van een verkeerde werkhouding en/of 
verkeerde inrichting van de werkplek. Voor Helmy was 
dit reden genoeg om hier eens dieper in te duiken. 
Door haar ervaring in de kantoorinrichtingsbranche, 
kennis en expertise als werkplekadviseur én de nog 
actieve werkzaamheden als stemtherapeut heeft ze 
onderscheidend brede kennis en mogelijkheden in huis 
om jou van a tot z te helpen bij de realisatie van een 
gezondere werkplek.

Gezond en veilig aan het werk, ook thuis
Helmy kijkt naar alle aspecten die van invloed zijn 
op een gezonde en veilige werkplek conform de 
Arbowet. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekscan, 
werkplek-optimalisatie of stemtraining, in combinatie 
met de juiste inrichting en het gebruik van meubilair en 
accessoires. Hierbij is het altijd haar doel om elke 
werknemer en zzp’er vitaal te houden en met plezier te 
laten werken. 

Ondernemer: Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom NL  |  06-10202148   
info@gezondzittendwerken.nl  |  www.gezondzittendwerken.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Elke werkplek verdient 
gezonde aandacht

Prettig en deskundig advies 
De klachten die kunnen ontstaan 
wegen niet op tegen de kosten bij 
Gezondzittendwerken.nl. Laat je 
daarom eens adviseren door Helmy! 
Ze komt graag langs bij jouw 
werkplek - maar online kan ook –  
om vervolgens eerlijk en positief 
feedback te geven. Ze neemt de 
tijd om jou goed en deskundig te 
helpen. De aanschaf van de juiste 
bureau-stoel is maatwerk. Bij 
Helmy is een proefplaatsing van 
bureaustoelen en zit/stabureaus 
mogelijk om te voorkomen dat je 
geld uitgeeft aan een product dat 
niet bij je past. Helmy is dealer van 
meerdere hoogwaardige fabrikanten 
met voor elk budget een ruime 
keuze. In een veranderende wereld, 
waarin men nu ook steeds meer 
thuis zal blijven werken, is gezond 
zittend werken nog nooit zo 
belangrijk geweest als nu!

GRATIS ONLINE
WERKPLEKCHECK
VOOR THUISWERKERS
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PREVENTIEPROGRAMMA   VOOR KINDEREN VAN 2 TOT EN MET 12 JAAR

Mondzorg Tridenzo biedt vanaf 1 januari 2021 op 
woensdagmiddag een preventieprogramma voor kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar aan. Tandje Erbij is voor kinderen 
van 2 tot 8 jaar en Tandje Meer voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het reguliere 
preventieprogramma.  

Tandje Erbij In dit programma maken (jonge) kinderen 
op een ontspannen manier kennis met de tandartspraktijk 
en de tandarts, die tegelijkertijd het gebit controleert. Ook 
leren de kinderen hoe ze hun tanden moeten poetsen. Goed 
poetsen en het behouden van een gezond (melk) gebit kan 
immers veel problemen in de toekomst voorkomen. Peuters 
wennen hierdoor snel aan de tandarts en de praktijk. Het 
gehele programma duurt per kind 20 minuten en wordt 
vergoed door de basisverzekering zonder eigen risico.

En alle behandelingen worden 100% vergoed

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

Tandje Meer is een programma dat de 
kinderen voorbereid om helemaal alleen een 
behandeling te ondergaan terwijl de ouders in 
de wachtkamer wachten. Doordat de kinderen 
al op jonge leeftijd op een speelse manier aan 
de tandarts wennen, zullen zij minder angstig 
een behandeling ondergaan. Er is daardoor 
aandacht voor een goede mondgezondheid en 
ook voor de zelfzorg thuis. Bij sommige 
kinderen adviseren wij een fl uorbehandeling of 
“sealen”, waarmee de “blijvende” kiezen extra 
worden beschermd tegen gaatjes. Ook dit 
programma duurt per kind 20 minuten en wordt 
ook vergoed door de basisverzekering zonder 
eigen risico.

Wist u dat 56% van de kinderen in Nederland voor hun 8ste levensjaar gaatjes in 
hun tanden hebben (gehad). Met preventie en regelmatige controle vanaf jonge 
leeftijd kan dat worden voorkomen. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen al naar de 
praktijk komen om te wennen aan de tandarts, de assistenten, de stoel en de 
instrumenten. Jong geleerd is oud gedaan!

PREVENTIEPROGRAMMA   VOOR KINDEREN VAN 2 TOT EN MET 12 JAAR
Preventieve mondzorg voor kinderen vinden wij 
erg belangrijk Om het tandenpoetsen voor uw kind 
leuk(er) te maken geven wij elk kind dat meedoet aan 
een van de preventieprogramma’s een Philips 
Sonicare For Kids elektrische tandenborstel 
(adviesprijs € 60,00) cadeau. Samen met de 
bijbehorende App Sparkly (voor Android en IOS) kan uw 
kind spelenderwijs een goede poetstechniek aanleren. 
De enige voorwaarde is dat u zich akkoord verklaart 
vier maal per jaar onze praktijk te bezoeken voor de  
controle van uw kind. Deze controle valt onder de 
basisverzekering en kost u dus behalve wat tijd 
verder niets. 

Afspraak maken voor Tandje Erbij of Tandje 
Meer. Deelname aan een van deze programma’s 
is mogelijk door onze balieassistente te bellen 
(076-5324960) of een mail te sturen aan 
administratie@tridenzo.nl. 

Tot ziens in onze praktijk!
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Wat 
bijzonder maakt www.mijzo.nl

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersen-
ziekte. De symptomen lijken een combinatie van 
Alzheimer, Parkinson en ALS. Een kind van een 
ouder met de ziekte van Huntington heeft 50% 
kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte 
een grote impact op het hele gezin. 

Wat Mijzo bijzonder maakt
De Kloosterhoeve, een locatie van zorg-
organisatie Mijzo, biedt een unieke woonzorg-
combinatie voor mensen met de ziekte van 
Huntington. In onze visie zijn en blijven mensen 
met deze vreselijke ziekte op de eerste plaats 
mens. Zij staan centraal, niet de ziekte. We 
bieden persoonsgerichte zorg en behandeling 
en stimuleren de eigen regie en zelfstandigheid. 

Silver t 3D
Beweging is ontzettend belangrijk voor mensen 
met de ziekte van Huntington. Om dit te 
stimuleren willen we graag een SilverFit 3D 
aanschaffen. Deze zorgtechnologie draagt bij 
aan de beweging en ontspanning van cliënten. 
Helaas is hiervoor geen geld beschikbaar. 

Helpt u ons mee?
Uw donatie kunt u storten 
op rekeningnummer 
NL09 RABO 0301 5371 00 onder 
vermelding van De Kloosterhoeve 
ten bate van de Silver t.

Meer weten? 
Op 7 januari 2020 zond RTL4 
de indrukwekkende a evering 
uit van Five Days Inside, waarin 
Natasja Froger vijf dagen verbleef 
bij zorglocatie De Kloosterhoeve 
in Raamsdonksveer. U kunt 
de a evering terugkijken op 
Videoland.
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Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Maak je dag gemakkelijker met

een elektrische fi ets!

Bij Schietecat moet je zijn

We verkopen de merken Koga, Cube, Cortina 
en Gazelle. Ook hebben we verschillende 
elektrische vouw- en compacte fi etsen.

De Cortina is er al vanaf 

€ 1299,- met voorwielmotor.

De goedkoopste middenmotor

is er al vanaf € 1899,- 

(Cube Hybrid One met Bosch-motor)
Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 

gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.
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Heeren van Breda
Dorpscafé in het centrum van Breda
Grote Markt 31, Breda  |  06 30606322  |  heerenvanbreda

Onze ontmoetingsplek!

Aan ervaring geen gebrek
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.

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 

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

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.”

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. Oftewel: alles voor je 
planten onder één dak.”

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.”

VOOR DE LEKKERSTE VIS 
MOET JE BIJ VAN NUNEN ZIJN!

Haagweg 159, Breda  |  076-5210145  |  www.vishandelvannunen.nl 

Dé visspecialist van Breda
Vishandel Van Nunen

vishandel van nunen
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BodabagsFashion  |  Facebook: BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |  Webshop: www.bodabagsfashion.myshopify.com

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer. 
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy 
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en 
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.

 UNIEK ONTWERP
  Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, verkrijgbaar in 
verschillende variaties, is absoluut uniek. “Het idee zit al vijf jaar in 
mijn hoofd. Het duurde echter lang om het perfecte naaiteam te 
vinden. Ze werken snel en met passie vanuit een mediterrane stad 
in Zuidwest-Hongarije.” 

Om haar product onder de aandacht te brengen, schakelt Szilvia 
via social media over de hele wereld beginnende en professionele 
modellen in om promotiefi lmpjes op te nemen. Deze verspreidt 
ze via haar YouTube-kanaal. Verder volgen nog modeshows in 
Nederland en Spanje.
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Elke vrouw is een powervrouw met 
ambities, daar is Julie Jabonillo, 
eigenaresse van FemmePatron.nl, van 
overtuigd. Met de mode die zij verkoopt 
via haar webshop hoopt deze ambitieuze 
onderneemster ook andere vrouwen weer 
meer zelfvertrouwen te geven.

Mode met een missie

“Neem dus snel een kijkje 
op FemmePatron.nl en 

ga voor je geluk en je 
ambities, want elke 

badass als jij 
verdient 

dat!”

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

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

Advertentie feb19.indd   1 11-01-19   10:44
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 Sinds begin dit jaar zijn Maik en Marian de trotse nieuwe 
eigenaren van SenseCity. “De kans om dit mooie bedrijf 
over te nemen kwam precies op het moment dat wij ons 
Magnesium Experience Center uit wilden gaan breiden. 
Zelf werken wij al jaren met magnesium en we 
merkten dat meer en meer mensen zich bewust 
worden van de kracht van dit mineraal. Via 
SenseCity kunnen wij hier nog meer mensen 
kennis mee laten maken.” 

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

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

Ervaar de kracht van magnesiummagnesium
Magnesium is bewezen onmisbaar voor het welzijn van lichaam en geest. Iets waar 

Maik Lipsius en Marian van der Heijde zich maar al te goed van bewust zijn. “En die ervaring 
willen wij nu met zoveel mogelijk mensen delen bij SenseCity”, aldus Maik.

niet voldoende magnesium binnen, waardoor een tekort 
ontstaat met alle gevolgen van dien. Dit tekort kan het 
snelst en het meest effectief worden aangevuld via de huid 
en dat is precies wat wij bij SenseCity doen. En dat dan ook 

nog eens in een zeer mooie en ontspannen 
setting waardoor het optimaal genieten is.” 

 Behandelingen 
 SenseCity heeft nog steeds dezelfde 
vertrouwde sfeer en uitstraling als voorheen. 
Het enige verschil is dat er nieuwe 
behandelingen zijn bijgekomen en dat ze 
deze allemaal combineren met magnesium. 
“Tijdens onze Magnesium Experience onderga

 je vijf magnesium behandelingen, die er voor zorgen dat je 
opgeladen, herboren, met meer energie naar huis gaat. Op 
onze website kun je precies vinden wat voor behandelingen 
dat zijn en wat we daarnaast nog meer bieden.”

 
Kom floaten!Kom floaten!

Maak nu een 
Maak nu een 

afspraakafspraak

076-785 74 65
076-785 74 65

Hartelweg 11, Breda  |  06-51587229  |   www.radeklegal.nl

De juiste keuze 
voor elke klus

Radek Legal 
Klusbedrijf, de juiste 
keuze als je gaat voor 
vakkundig uitgevoerde 

bouwprojecten of klussen.

Radek Legal heeft Poolse 
vakmensen in dienst en 
werkt honderd procent 

legaal. 
Je profi teert van 

betaalbare arbeids-
krachten zonder dat je 

je zorgen hoeft te maken 
om controles door SIOD 

of FIOD. De medewerkers 
van Radek Legal zijn 
breed inzetbaar. Van 
strak stucwerk tot het 

verven van kozijnen, van 
het betegelen van de 
badkamer of keuken

 tot het metselen van een 
uitbouw; ze voeren deze 

en vele andere opdrachten 
feilloos voor je uit.

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

Wat voor bouwproject of klus er ook gedaan moet worden, 
Radek Legal is altijd de juiste keuze als je gaat voor 
vakmanschap en kwaliteit. “Wij zijn pas tevreden als 
de klant dat ook is”, aldus eigenaar Radek Siuda.

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

Aannemers en klusbedrijf

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

Dakkapel maken + plaatsen

Complete projecten

Installatie techniek

 “Dit jaar brengen wij een nieuw 
product; een kant-en-klaar 

houtskelethuis” 
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Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.

Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.
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BoBo’s Bonbons BoBo’s Bonbons is een webshop 
gespecialiseerd in bonbons en chocolade. Alle producten 
worden met de hand vervaardigd, waardoor iedere bonbon 
zijn geheel eigen uitstraling heeft. Wij maken gebruik van 
gezellige kleuren en geven de bonbons een bijzondere maar 
toch herkenbare smaak. Voor bijzondere gelegenheden zijn 
de bonbons ook te personaliseren in kleur, vorm en smaak. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Rosa: de winkel van 
het heerlijke genieten

Koffi e Onze koffi e blends zijn zorg-
vuldig samengesteld om de perfecte 
kop koffi e bij jou thuis te creëren. Onze 
bonen komen uit Guatemala, Colombia en 
Ethiopië. Iedere week worden de bonen 
vers gebrand. Hierdoor heb je altijd een 
vers kopje koffi e om van te genieten.

Kaas In samenwerking met Fromagerie Guillaume 
hebben wij een heerlijk assortiment kaas samen-
gesteld. Heerlijke bijzondere kazen die zij met liefde en 
passie maken. En dat proef je! Denk aan geitenkaas, 
wit schimmel of zelfs een koffi ekaasje. Voor deze kaas 
‘gekken’ is er niks te gek.

Maar ook 
heerlijke wijnen

Iedere week vers aangeleverd

Smullen maar...

Boschstraat 66, Breda  |  076 5264825  |        rosabredaNL
info@rosabreda.nl  |  www.rosabreda.nl 
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Rosa Breda is de winkel voor 
handgemaakte bonbons, verse 

koffi e & thee en heerlijke 
kaas  & wijn. 

Wij houden van alle lekkere 
dingen in het leven en 

genieten hier dan ook met 
volle teugen van. 

Na vorig jaar onze webshop 
BoBo’s Bonbons te hebben 
gelanceerd weten we het 
zeker, dit willen we blijven 

doen! 

We gaan dan nu ook een 
stapje verder; een winkel 

openen op onze eigen manier. 
Robert staat in de winkel 

bonbons te maken en legt ook 
graag uit waar hij mee bezig 

is. Samantha adviseert je met 
plezier over de verschillende 
combinaties drank en spijs, 
en stelt graag een leuk door 
jou uitgezocht cadeaupakket 

samen.

We hebben er zin in, 
zien we je snel?

Ginnekenweg 28 Breda
076-5219313
www.brockshomeopathie.nl

De spijsvertering
Er zijn veel situaties waarbij onze vertering hulp 
kan gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens of na een 
zware maaltijd, bij wijziging van de eetgewoonten 
(vegetarische of veganistische voeding), dieet voor 
gewichtsverlies, ketogeen of proteïnendieet, bij 
gebruik van maagzuurremmers etc.

De enzymen en het gemberwortelextract in Metadigest 
Total zijn van natuurlijke oorsprong. Ze ondersteunen 
de werking van de enzymen die in ons maagdarmstelsel 
aanwezig zijn bij de vertering van ons voedsel. 

Sanne Brocks

De enzymen “knippen” 
de macronutrienten 
(koolhydraten, vetten en 
eiwitten) in kleine stukjes, 
waardoor ons lichaam ze 
gemakkelijker kan opnemen. Ook last van? 

kom langs voor 
een proef-

verpakking.

Behandeling op afspraak 

Podologie 
& voetzorg 
sinds 1985
• Dé professional in paramedische voetzorg
• Behandeling voet- en enkelklachten
• Voetzorg bij diabetes, reuma, vaatlijden, sport 
• Oncologische voetzorg en overige risicovoeten
• NATUURLIJK ÓÓK VOOR GEWONE VOETZORG

Nauwe samenwerking met fysiotherapie, medisch specialist, POH/
huisarts Ingeschreven in het Register Paramedische Voetzorg.

Podologie en Voetzorg Erna Smans 
Roeselarestraat 480, Breda  |  076 - 587 35 50 

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Ga niet op zoek 
naar geluk, maar 

ontdek het in
jezelf
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Wil jij goed en veilig leren rijden? Dan moet je bij Kootstra Rijopleidingen zijn. Of je nu komt voor 
je auto- of motorrijbewijs, je bromfi ets-, C1- of aanhangwagenrijbewijs, het enthousiaste team van 
Kootstra doet er samen met jou alles aan om dat rijbewijs te halen.

Kwaliteit
Naast alle rijlessen bieden ze bij Kootstra Rijopleidingen 
ook camper- en caravantrainingen en daarnaast ben je er 
ook voor een theoriecursus aan het juiste adres. “Waarom 
je voor ons moet kiezen? Omdat wij staan voor kwaliteit, bij 
alles wat wij doen!”

Kootstra Rijopleidingen  |  Mathenessestraat 59, Breda
Tel. 088-9800300  |  www.kootstrarijopleidingen.nl

VOOR BREDA, TILBURG E.O.
DÉ RIJSCHOOL

Nieuw bij Kootstra Rijopleidingen is dat zij sinds kort ook 
de mogelijkheid biedt om te lessen in een elektrische 
auto. “Wij zijn een van de eersten in de regio waar dit 
kan. Elektrisch rijden is de toekomst en daar spelen wij 
maar al te graag op in.”

WE 
LESSEN OOK 
ELEKTRISCH!
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!

Perfect kapsel voor betaalbare prijs

DÉ KAPSALON MET ALLE 
AANDACHT VOOR JOU!

Reserveer nu via

06 360 266 77 

of via Instagram 

of Facebook

Rithsestraat 122, Breda  |  houseofhairbykimberley@gmail.com  |  06 36026677  |  www.houseofhairbykimberley.com     House of Hair by Kimberley

Kijk ook op:

Onze 
Wintersoepen 

staan weer klaar 
voor u.

De Broodtoren Torenstraat 16 Breda



Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

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. 

Jolien en Kees van Vliet

Wol-opruiming
Kortingen tot 50%. Diverse merken. 

Profi teer nu, op = op!

In 1994 studeerde Inge van der Gaag af als 
tandtechnicus. In 2003 voltooide ze haar 
driejarige opleiding tot tandprotheticus. 
Aansluitend opende ze in Breda haar eigen 
praktijk. Inge is gespecialiseerd in alles wat 
uitneembaar is in de mond. 

Wat is eigenlijk het verschil tussen een 
tandtechnicus en een tandprotheticus?
“Een technicus voert opdrachten uit die 
door een tandarts zijn aangeleverd. De 
protheticus handelt geheel zelfstandig en is 
niet alleen gespecialiseerd in het aanmeten 
en vervaardigen van kunstgebitten, maar 
ook in het maken van gedeeltelijke 
protheses. Frames en ‘plaatjes’ zijn een 
goed alternatief als verloren tanden of 
kiezen niet door een brug, kroon of 
implantaat worden vervangen.”

Hoe belangrijk is de samenwerking met je 
patiënten? “Heel erg belangrijk. Een 
prothese maak je namelijk samen. Ik begin 
met mensen op hun gemak te stellen. Vaak 
zijn ze bang of zenuwachtig voor wat er 
staat te gebeuren. Dan zeg ik: ‘Ik trek je er 
wel doorheen’ en benadruk dat ik ze geen 
pijn zal doen en leg stap voor stap uit wat 
ik ga doen. Op die manier win je het 
vertrouwen van de patiënt. In de behandel-
ruimte kan de patiënt vervolgens zijn of 
haar individuele wensen kenbaar maken 

Als tandprotheticus draagt Inge van der Gaag er zorg voor dat een 
kunstgebit prachtig oogt en een comfortabele pasvorm heeft. En dat 
alles in nauw overleg met haar patiënten.

om een zo optimaal mogelijk resultaat te 
bereiken. Zo kunnen vorm en kleur samen 
worden bepaald en eventueel worden 
vastgelegd met een digitale fotocamera, 
zodat ook in een later stadium kleur en 
vorm gecontroleerd kunnen worden.”

Service is dus een hot item in jouw 
praktijk? “Alleen het beste van het beste 
is goed genoeg voor mijn patiënten. 
De persoonlijke benadering staat bij mij 
voorop. Grote praktijken zijn er vaak 
vooral op gericht  om zoveel mogelijk geld 
binnen te harken. Dat gaat ten koste van 
de patiënt. Bij mij kunnen mensen altijd 
direct terecht als ze pijnklachten hebben 
of voor een reparatie.”

Je praktijk is gecertifi ceerd. Wat houdt 
dat in? “Het zogeheten HKZ-certifi caat 
geeft aan dat mijn praktijk voldoet aan 
vooraf vastgestelde kwaliteits normen. 
De patiënt kan er op rekenen dat hij of zij 
tijdens de behandeling centraal staat, dat 
ik als tandprotheticus betrouwbaar ben en 
continu werk aan optimalisering van het 
zorgaanbod.”

Bent u benieuwd naar wat Inge van der 
Gaag voor u kan betekenen? 
Maak dan een afspraak voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een kunstgebit 
maak je samen

De specialisaties van de praktijk 
liggen op het gebied van 

implantaten, protheses, frames 
en gedeeltelijke protheses. 
Het beroep tandprotheticus 
bestaat al enige decennia en 

is sinds 1989 een beschermde 
beroepstitel. 

Mensen kunnen bij mij ook 
terecht voor controles en 

reparaties.
 

Wij zijn dagelijks telefonisch 
bereikbaar.

Snelle service bij reparatie.
U krijgt een advies op maat met 
een kosten- en vergoedingen- 

begroting.
Een eerste consult is bij ons 

altijd gratis!

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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BEZOEK OP 
LOCATIE MET 
VRIJBLIJVEND 
ADVIES

GEDEGEN
ADVIES
OVER
KLEUREN EN
MATERIALEN

UITSLUITEND
GEBRUIK
VAN
PROFESSIONELE
VERFSYSTEMEN

OOK BEHANG
SPUITWERK
VLIESWERK
ONDERHOUD
ETC.

BEL VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

06 20 20 34 09

De Bell schilderwerken is een uitstekende partij voor al uw schilderwerk en onderhoud van 
uw onroerend goed. Goed schilderwerk is van groot belang. Het weer is onder andere van 
grote invloed op de kwaliteit van het schilderwerk van uw huis. Alleen al daarom verdient 
uw huis een vakman. Wij werken mee aan het op peil houden van uw onroerend goed op 
de langere termijn. Met jarenlange ervaring in het schildersvak kunt u ervan op aan dat hoge 
kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid voor De Bell schilderwerken als vanzelfsprekend zijn.

BREDA  |  06 20 20 34 09  |  DEBELLSCHILDERWERKEN@GMAIL.COM
WWW.DEBELLSCHILDERWERKEN.NL

UW ALLROUND SCHILDER 

VOOR BINNEN & BUITEN
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Vrijgezel Egon stelt  zich voor

‘STA STERK IN HET LEVEN, 
MAAR VERLIES NOOIT HET 
KIND IN JEZELF’

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In januari hebben we speciale aandacht voor: Egon Brakké.

LEEFTIJD 
28 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
183 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Om te beginnen wil ik tante Lea en ooms Marcel 
en Rogier bedanken dat Ik in dit prachtige blad 
mag komen. En dat ze mij steunen in de 
zoektocht naar de ware liefde.

Dit sluit perfect aan bij wat ik heel belangrijk 
vind  in het leven, namelijk familie. Gezellig 
samen  eten, feesten en herinneringen maken. 
Maar natuurlijk ook elkaar steunen in 
mindere tijden. Ik ben op zoek naar 
een vrouw met een soortgelijke visie. 
Ik zoek een dame die spontaan maar 
op de juiste momenten ook serieus 
is. Samen leuke dingen ondernemen 
zoals familie bezoek of lekker samen 
thuis voor de buis. Qua uiterlijk heb ik 
geen bepaald type voor ogen. Ik hecht namelijk 
vooral waarde aan de persoonlijkheid en het 
innerlijk.
 
Wie ben ik?
Ik ben Egon Rionaldo Brakké. Ik ben 28 jaar oud 
met een lengte van 183 cm. Ik ben zelfstandig 
ondernemer en run een speciaalzaak in groente 
en fruit. Behalve verse groente en fruit verkoop 
ik ook veel maaltijden en rauwkost-salades. Ik 
ben een Indo en deze mengelmoes zie je terug 

Vrijgezel Egon stelt  zich voor

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar egonbrakke@live.com
 www.facebook.com/egon.brakke

BRUISENDE/VRIJGEZEL

in mijn winkel. Daar verkoop ik heerlijke 
ambachtelijke stamppotten én Indische 
maaltijden. Dus je krijgt met mij het beste van 
twee werelden. Naast mijn werk ga ik graag 
naar de fi tness en sta ik achter de draaitafel op 
feesten en partijen. Eten en vooral Indisch eten 
beschouw ik ook als één van mijn hobby’s. 
Maar ja... zoals Ricky Risolles zegt: “Je lichaam 

is een tempel, dus je moet veel 
offeren.” Men beschrijft mij als 
een  betrouwbare, zorgzame en 
spontane jongen die graag  op stap 
gaat. Hier sluit ik mij volledig bij 
aan. Omdat ik graag voor anderen 
zorg, sociaal ben en geniet van het 
leven. 

Kortom: van plaatjes draaien 
tot sateetjes draaien. 

Egon zoekt
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‘Een goede schoen 
is de basis’

Hardlopen is zijn grootste passie. Een passie waarvan Berry Snoeren zo’n elf 
jaar geleden zijn beroep heeft gemaakt. “Ik ben eigenaar van de nummer één 
hardloopschoenenwinkel in Breda”, vertelt hij trots. “De perfecte plek om mijn 

passie met anderen te delen!”

Kom langs voor 
de perfecte 

hardloopschoen!

 Goede pasvorm 
 “Als je echt plezier wilt hebben in het 
hardlopen, dan is een goede schoen de 
basis”, daar is Berry van overtuigd. “Bij de 
aanschaf daarvan is het belangrijk om niet 
meteen naar de prijs en de kleur te kijken, 
maar vooral te zoeken naar een schoen die 
echt goed zit, dat is het belangrijkste. Als ‘ie 
er dan vervolgens ook nog leuk uit blijkt te 
zien, is dat mooi meegenomen.”

  Loopanalyse 
 En voor zo’n goed passende schoen ben je 
bij Berry aan het juiste adres, net als voor 
de bijbehorende kleding en accessoires. 
“In mijn winkel werken uitsluitend 
hardloopfanaten die allemaal, net als ik, 
kritisch naar het materiaal kijken. Dat moet 
immers gewoon goed zijn om optimaal 

Eigenaar: Berry Snoeren   |  Haagdijk 251, Breda  |  076-5221561  |  www.byberrys.nl

‘Een goede schoen 
is de basis’

‘WIJ BEGELEIDEN JOU BIJ HET VINDEN VAN DÉ PERFECTE HARDLOOPSCHOEN’

van het hardlopen te kunnen genieten. 
Daarnaast pakken wij niet zomaar een paar 
schoenen voor je, maar we kijken aan de 
hand van een uitgebreide loopanalyse met 
behulp van een RS Scan welk type schoen 
het beste bij jou past. Vervolgens geven we 
je een aantal opties die je kunt testen op de 
loopbaan in onze winkel. Alles om ervoor 
te zorgen dat jij met een schoen naar huis 
gaat die het best bij jou past, zodat jij net 
zoveel plezier aan het hardlopen beleeft 
als wij.”

  Uitdaging
  Berry is ervan overtuigd dat hij op deze 
manier in principe iedereen kan laten 
hardlopen. “Dat ook daadwerkelijk voor 
elkaar krijgen, is de leukste uitdaging van 
mijn werk. Want hardlopen is geweldig!”

 

BRUISENDE/ZAKEN

Kom langs voor 
de perfecte 

hardloopschoen!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het zijn bijzondere tijden, maar ook bijzondere tijden 
gaan voorbij. Want in de afgelopen paar duizend jaar is 
niets langdurig hetzelfde gebleven. Alles gaat voorbij. 
Deze dag, de vorige eeuw en het jaar 2020 gingen voorbij 
en op een dag is dit leven voor jou en mij ook voorbij. 
Daarom kijk ik vooral naar wat er wel is en minder 
naar wat ontbreekt. Ik begrijp dat er op dit moment 
veel ontbreekt en dat er reden is tot opgetrokken 
wenkbrauwen en zelfs irritatie of boosheid.
Toch wil ik je een vraag stellen. Waar ben je dankbaar 
voor? Denk daar eens in stilte over na. Richt je 
aandacht elke dag heel bewust een paar minuten op 
datgene waar je dankbaar voor bent. 

Dank je wel. Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Ik wens je geluk, gezondheid en wijsheid. 

YouriClaessensPhotography

Er gebeurt veel in de wereld en ik denk 
dat we van veel zaken die zich werkelijk 
afspelen niet eens een idee hebben. En 
als we het al zouden hebben, dan zouden 
we het wellicht niet geloven. We weten het 
niet. En die onwetendheid leidt tot onrust 
en onzekerheid. 

dankbaar

Michael  Pilarczyk

Waar ben je 
voor?

 info@jscarcare.nl |  06-20310805  |  www.jscarcare.nl

It’s all in the details

Een behandeling bij J’s Car Care gaat verder dan het blote 
oog kan waarnemen. Een van onze behandelingen is het 
polijsten (reconditioneren) van de lak, hierdoor wordt de 
lak weer stralend en krasvrij. Met verschillende machines, 
polijstpads en polijstmiddelen zorgen wij voor een strak 
resultaat. Dit geeft meteen de mogelijkheid om de lak tot 
in de puntjes te beschermen, dit kan met een glascoating 
of Paint Protection Film(PPF). Daarnaast kunt u in de 
webshop alle producten vinden om zelf uw auto 
te onderhouden. Neem contact met ons op voor advies 
of voor het plannen van een afspraak.

MAAK NU EEN AFSPRAAK!BEL: 06-20310805

JE AUTO WEER ALS NIEUW MET DE BEHANDELINGEN VAN J’S CAR CARE
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

73



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand nieuwjaar.
De oplossing van vorige maand was cadeau.

Januari is de maand waarin 
we rustig thuis genieten van
de fi jne dingen in het leven.

Van elkaar, van een goed 
boek en van dit bruisende 

magazine. Nestel jezelf 
lekker op de bank en blader 

(online) door deze editie 
van Bruist en puzzel mee 

voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA Maak kans op dit

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je 
in een ruk uit! Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopte Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle, 
onafhankelijke vrouw die anderen de weg 
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven! 

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

bubbels
bruist 
water
duurzaam

koolzuur
smaakje 
gemak
gas

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

Maak kans op een

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand nieuwjaar.
De oplossing van vorige maand was cadeau.

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

boek
van Lisa
Staal

PUZZELPAGINA

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari de oplossing 
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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Fiat 500e
MAAK NÚ EEN PROEFRIT
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