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Gevestigde naam
De Sani-Dump formule an sich bestaat inmiddels 
alweer zo’n 23 jaar en is daarmee uitgegroeid 
tot een waar begrip in Nederland. “Vijftien jaar 
geleden openden wij de deuren in Breda, dus 
ook hier in de regio zijn wij zeker een gevestigde 
naam. We doen er dan ook alles aan om die hoog 
te houden. Klanten staan bij ons voorop en ons 
streven is om iedereen weer tevreden de deur uit 
te laten gaan.”

Eerlijk en oprecht
Een mooi streven dat ze onder andere waar-
maken door het geven van het best mogelijke 
advies. “Een eerlijk en oprecht advies welte-
verstaan. Klanten mogen bij ons kopen, maar zijn 
nergens toe verplicht. We maken ook altijd netjes 
een offerte zodat onze klanten precies weten 
waar ze aan toe zijn en denken ook altijd mee 
over oplossingen die het best passen binnen het 
beschikbare budget. Je kunt het natuurlijk zo gek 
maken als je zelf wilt, maar je kunt ervan uitgaan 
dat je bij ons slaagt voor alle originele A-merken, 
maar dan tegen de laagste prijzen.”

Eigenaar: Bertus Bogert  |  Huifakkerstraat 10 Breda  |  076-593710  |  www.sanidump.nl

A-merken tegen bodemprijzen
Met 38 megastores 

is Sani-Dump 
de grootste en 

snelst groeiende 
zelfstandige 

sanitairwinkel van 
Nederland. “Wij 

maken waar waar we 
voor staan”,vertelt 

Bertus Bogert, 
eigenaar van Sani-

Dump in Breda. 
“Oftewel, bij ons 

ben je aan het juiste 
adres voor betaalbare 

luxe.”

Van klassiek tot modern
Of je nu op zoek bent naar badmeubelen, 
designsanitair, stoomcabines, 
whirlpoolbaden, douchewanden, kranen, 
tegels of aanverwante artikelen, volgens 
Bertus vind je bij Sani-Dump altijd 
wel iets naar wens. “We verkopen alle 
mogelijke stijlen, van heel klassiek tot 
super modern. Er zit dus ongetwijfeld 
iets tussen dat aansluit bij jouw 
persoonlijke wensen. En kun je wat je 
zoekt niet vinden in onze showroom, 
geen probleem, wij kunnen alle merken 
speciaal voor je bestellen, uiteraard tegen 
bodemprijzen. Loop gewoon eens binnen 
en ervaar het zelf.”



A-merken tegen bodemprijzen
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TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl
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VOORWOORD/JULI

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van Slagerij Pieter 
Kling en Manifest your dreamlife je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.
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Vakantie?
BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?



Schrijf je nu 

in voor een 

gratis proefles.

www.movetoo.nu
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Manifest your dreamlife  |  Eigenaar: Leila Claassens  |  www.manifestyourdreamlife.nl

Zorg voor jezelf
Sta een uur eerder op en begin je dag met een ochtendritueel. Dit 
zorgt voor een stressvrij begin van je dag en een flinke boost voor 
jezelf. Dit is elke dag weer een waar cadeautje voor je mind, body  
en soul!

Focus & Unplug 
Door de drukte om je heen en de ratrace waarin je leeft ben je snel 
afgeleid. Door je te focussen op wat je écht wilt en te unpluggen van 
wat je niet wilt, zorg je juist voor meer ruimte in je hoofd en meer 
rust in je lichaam. Cijfer jezelf niet weg, maar kies voor jezelf!

Boost your 
Mind, Body & Soul! 

Je hebt maar één mind, body en soul, dus zorg daar goed voor! Als je 
elke dag wat aan beweging doet, goed slaapt, gezond eet en positief 
denkt, dan kom je al een heel eind!

Persoonlijke Mind, Body & Soul tips nodig?  
Vraag een GRATIS Focus & Structuur sessie aan 
bij Leila op www.manifestyourdreamlife.nl

COLUMN/MANIFESTYOURDREAMLIFE
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.nl/shop

Summer
win
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Summer
win

in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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 Bezoek op afspraak aan Hazepad 8 A8, Breda  |  06-20008056  |  www.sarion.nl
Mathenessestraat 63A, Breda  |  076-5870283  |  info@bielars.com  |  www.bielars.com

De optometristen van Bielars geven u graag advies 
en vertellen u welke mogelijkheden er allemaal zijn! 
Kom langs bij onze winkel in Breda en laat u ook adviseren!

Kleurrijke 
zonnebrillen

Kleurrijk en opvallend
Bij Bielars Brillen & Contactlenzen vindt u modieuze, kleurrijke en opvallende zonnebrillen van verschillende 
topmerken. Ga bijvoorbeeld voor een retro en hip frame van Ray Ban. Dit merk staat bekend om zijn 
vernieuwende kleurencombinaties en tijdloos design. Ray Ban is 
het populairste en best verkopende brillenmerk ter wereld. 
Vooral de Aviator, al sinds 1937 op de markt, en de 
Wayfarer zijn absolute klassiekers onder de zonnebrillen.
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www.kootstrarijopleidingen.nl

GRATIS
PROEFLES

14 motorrijlessen

1 x Voertuigbeheersing AVB

1 x Verkeersdeelname AVD

Gratis proefl es

Lid van:

T 088 - 9800300

925,-
>> Inclusief gebruik motor, 

helm en motorkleding

Vraag proefl es of informatie aan via onze website.

€

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

MOTORRIJLES ACTIEPAKKET 2018

Zorgeloos eropuit met 

Het is weer tijd om er lekker met 
de caravan op uit te trekken. 

Een fi jne kampeer vakantie 
staat of valt echter met het 

gebruik van goed materiaal. 
Met Caravan Centrum 

Ad Dekker in Raamsdonksveer 
bent u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! 
“Laat u

vrijblijvend
adviseren door één van onze 

verkoop-
medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl
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“Laat u

vrijblijvend
adviseren door één van onze 

verkoop-
medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker
■ Dealer van Hobby 
Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

■ Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

■ Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

■ Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl



DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

Heerbaan 161, Breda  |  076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl  |  www.wolfhagenadvocatuur.nl

Consument en krediet

foto: Hylke Greidanus Photography

COLUMN/DÉSIRÉE WOLFHAGEN

Heerbaan 161, Breda  |  076-5227798
info@wolfhagenadvocatuur.nl  |  

Gelukkig worden consumenten juridisch gezien 
beschermd tegen eigen onbezonnen gedrag en 
onredelijke kredietvoorwaarden van zakelijke 
kredietverstrekkers. Let wel: Indien geld wordt geleend 
van een particulier die niet beroepsmatig geld uitleent, 
geldt die bescherming niet! Vroeger was één en ander 
geregeld in de Wet op het Consumentkrediet. Vanaf 1 
januari 2017 bevinden de regels met betrekking tot het 
goederenkrediet (zie de vorige editie van Bruist!) en het 
consumentenkrediet zich dicht bij elkaar in het Burgerlijk 
Wetboek. Voor de geïnteresseerden onder jullie: vanaf 
artikel 57 in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Het consumentenkrediet in juridische 
vogelvlucht:
• een consumentenkredietovereenkomst moet 

‘op papier of op een andere duurzame drager’ 
(bijvoorbeeld email of USB-stick) worden aangegaan;

• strenge eisen (waarschuwingen!) worden gesteld 
aan de informatievoorziening voorafgaand aan het 
sluiten van de consumentenkredietovereenkomst 

Heeft u vakantieplannen of een kleine verbouwing voor de boeg en 
zit u fi nancieel wat krap? De banken verstrekken in de huidige tijd van 
economische voorspoed makkelijker krediet.

en aan de (waarschuwende) 
inhoud van de consumenten-
kredietovereenkomst;

• recht op vervroegde afl ossing van het consumenten-
krediet, met limitering ‘boeterente’;

• beëindiging overeenkomst:
tot veertien dagen na contractsluiting: 
de consument mag de overeenkomst 
zonder opgave van reden ontbinden. Let 
wel: in dat geval moet het geleende bedrag 
binnen dertig dagen worden terugbetaald!
vanaf veertien dagen na contractsluiting:
-  in geval van overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder   
 opzeggingstermijn: de consument mag de overeenkomst 
 te allen tijde kosteloos beëindigen;
- in geval van overeenkomst voor onbepaalde tijd met 
 opzeggingstermijn: opzegtermijn mag voor de consument  
 niet langer dan één maand zijn. Voor de kredietverschaffer  
 geldt een opzegtermijn van minimaal twee maanden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bel of mail mij 
gerust. Ik informeer u graag! Fijne zomer(vakantie)!!!

• recht op vervroegde afl ossing van het consumenten-

tot veertien dagen na contractsluiting: 

vanaf veertien dagen na contractsluiting:

Wacht niet 
langer en neem 

contact op
076-5227798
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DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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‘‘WIJ MAKEN UW
IDEE WERKELIJKHEID’’
PRODJEX, MAKERS VAN SFEERBELEVING

BRIELTJENSPOLDER 15 4921 PK MADE
TEL. 085-4863290 WWW.PRODJEX.NL

SALES

VIDEO LICHT GELUIDVERHUUR VERKOOP
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Zo heeft Kristallen Wereld een fantastische collectie 
met meer dan honderd verschillende soorten 
gezondheidshangers. Een gezondheidshanger  
draag je gemakkelijk aan een zilveren ketting om zo  
de juiste ondersteuning te krijgen voor uw klacht. 

De amethyst staat voor innerlijke rust in drukke en stressvolle tijden, ook staat de 
amethyst voor het verlichten van alle soorten hoofdpijn en het verbetert slecht 
slapen. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor een mooi sieraad met prachtige 
natuurstenen, gezet in hoogwaardig zilver.

Veel plezier met de ontdekking van de eeuwenoude kristalenergie. 

Jan van der Linden

De oplossing  
        voor uw klachtAl jarenlang zet Jan 

van der Linden zich in 
voor mooie, betaalbare 

kwaliteitskristallen.

AMETHYST

Verlicht hoofdpijn 
Tegen slapeloosheid

Naam:

Werkt:
Tegen slapeloosheidTegen slapeloosheid

KRISTAL/VAN DE MAAND

Nieuwe Ginnekenstraat 21, 
Breda  |  06-11153479
 info@kristallenwereld.nl

 
meer informatie op
KRISTALLENWERELD.NLTIP
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Kalishoek 26 |  Breda | 076-3032816 | www.chiropractorcambie.nl

RUGKLACHTEN
Bij chiropractor Cambie bent u in goede handen.
Bij ons in de praktijk zien wij dagelijks patiënten met de meest uiteenlopende 
klachten. Lage rugpijn, herniaklachten, scoliose, artrose. Allemaal klachten die 
uw dagelijkse bezigheden behoorlijk kunnen beïnvloeden. In veel gevallen is dit 
nergens voor nodig en kan de chiropractor u voor een groot deel of zelfs geheel 
van uw klachten af helpen.

Blijf daarom niet langer rondlopen met deze klachten, maak een afspraak bij 
ons in de praktijk. Bel ons op 076-3032816.
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BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
13 t/m 22 juli. Genieten tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
13 t/m 15 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
17 t/m 20 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
20 t/m 29 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
24 t/m 28 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 5 juli in première.

FILMPJE KIJKEN
ADRIFT
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.nl  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.nl 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.nl
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.nl  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.nl 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.nl

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10

8

6 7
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Heeft u een akoestisch probleem? 

Dan hebben wij unieke oplossingen in 
plafond- en wandbekledingen. 

Met leuke print, gewoon egaal wit of een kleur die u mooi vindt. 

Viacoustic I Rijsbergseweg 261, Breda 1 076-3030340 1 info@viacoustic.nl I www.viacoustic.nl 

Wat doe jij als tandprotheticus?
“De tandprotheticus is de specialist op het gebied 
van de volledige prothese. Anders gezegd ben ik 
als tandprotheticus gespecialiseerd in alles wat 
uitneembaar is in de mond. Denk hierbij aan het 
maken van een kunstgebit, een klikgebit op 
implantaten en een plaat- of frameprothese. 
Mensen kunnen bij mij ook terecht voor controles 
en reparaties op dit gebied.”

Voor wie is een prothese bedoeld?
“In Nederland dragen meer dan twee miljoen mensen 
een prothese, jong en oud. Toch denken mensen bij 
het woord prothese al snel aan een doelgroep van 
vijftig jaar en ouder. Dit is niet helemaal terecht. In 
mijn praktijk behandel ik namelijk patiënten van 
verschillende leeftijden en voorzie ik mensen van 
zowel volledige als gedeeltelijke protheses.” 

Heeft een prothese een houdbaarheidsdatum? 
“Ja, een prothese dient elke vijf tot zeven jaar te 
worden vernieuwd. Dit komt doordat de kaken slinken 
waardoor de prothese niet goed meer aansluit.”

Inge van der Gaag studeerde in 1994 af als tandtechnicus. Na enkele jaren ervaring te hebben 
opgedaan, heeft ze in 2003 haar driejarige opleiding tot tandprotheticus voltooid. Aansluitend opende 
ze haar eigen praktijk, genaamd Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag.

Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag

‘‘Mensen kunnen 
bij mij ook terecht 
voor controles en 

reparaties”

Wist je dat...
...een deel van de kosten voor een prothese in de 
meeste gevallen door jouw zorgverzekeraar wordt 
vergoed? De vergoeding kan oplopen tot zo’n 75%.

Wat is kenmerkend voor de manier waarop jij werkt?
“Een prothese maak je samen. Goed overleg met de 
patiënt is hierbij een vereiste. We willen immers allebei 
dat het ‘nieuwe’ gebit niet alleen lekker zit, maar ook 
uitstekend bij de rest van het gezicht past. Ik vraag mijn 
patiënten altijd naar oude 
foto’s, zodat ik een duidelijk 
beeld krijg van hoe het gebit er 
ooit uit heeft gezien. In overleg 
wordt het juiste model en de 
kleur uitgezocht en gaan we 
samen stap voor stap aan 
de slag.” 

Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag 
Alard Duhamelstraat 78
4827 NA Breda
(076) 587 70 20
www.tppvdgaag.nl



Wat doe jij als tandprotheticus?
“De tandprotheticus is de specialist op het gebied 
van de volledige prothese. Anders gezegd ben ik 
als tandprotheticus gespecialiseerd in alles wat 
uitneembaar is in de mond. Denk hierbij aan het 
maken van een kunstgebit, een klikgebit op 
implantaten en een plaat- of frameprothese. 
Mensen kunnen bij mij ook terecht voor controles 
en reparaties op dit gebied.”

Voor wie is een prothese bedoeld?
“In Nederland dragen meer dan twee miljoen mensen 
een prothese, jong en oud. Toch denken mensen bij 
het woord prothese al snel aan een doelgroep van 
vijftig jaar en ouder. Dit is niet helemaal terecht. In 
mijn praktijk behandel ik namelijk patiënten van 
verschillende leeftijden en voorzie ik mensen van 
zowel volledige als gedeeltelijke protheses.” 

Heeft een prothese een houdbaarheidsdatum? 
“Ja, een prothese dient elke vijf tot zeven jaar te 
worden vernieuwd. Dit komt doordat de kaken slinken 
waardoor de prothese niet goed meer aansluit.”

Inge van der Gaag studeerde in 1994 af als tandtechnicus. Na enkele jaren ervaring te hebben 
opgedaan, heeft ze in 2003 haar driejarige opleiding tot tandprotheticus voltooid. Aansluitend opende 
ze haar eigen praktijk, genaamd Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag.

Tandprothetische praktijk Inge van der Gaag

‘‘Mensen kunnen 
bij mij ook terecht 
voor controles en 

reparaties”

Wist je dat...
...een deel van de kosten voor een prothese in de 
meeste gevallen door jouw zorgverzekeraar wordt 
vergoed? De vergoeding kan oplopen tot zo’n 75%.

Wat is kenmerkend voor de manier waarop jij werkt?
“Een prothese maak je samen. Goed overleg met de 
patiënt is hierbij een vereiste. We willen immers allebei 
dat het ‘nieuwe’ gebit niet alleen lekker zit, maar ook 
uitstekend bij de rest van het gezicht past. Ik vraag mijn 
patiënten altijd naar oude 
foto’s, zodat ik een duidelijk 
beeld krijg van hoe het gebit er 
ooit uit heeft gezien. In overleg 
wordt het juiste model en de 
kleur uitgezocht en gaan we 
samen stap voor stap aan 
de slag.” 

Tandprothetische praktijk
Inge van der Gaag 
Alard Duhamelstraat 78
4827 NA Breda
(076) 587 70 20
www.tppvdgaag.nl



BRUISENDE/ZAKEN

Op natuurlijke wijze
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, 
Jacob Hooy, Alka Vitae, Weleda, Zarqa, Cattier etc. 
Het aanbod is dus zeer uitgebreid en veelzijdig.”

Richten jullie je op een specifi eke 
doelgroep?
“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.” 

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 
best bij hem of haar past. Persoonlijke aandacht staat dus 
voorop.”

PERSOONLIJK
ADVIES OP 
MAAT

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

COLUMN/BUDGETCOACH

Maar hoe komt het dan dat zoveel mensen 
moeite hebben om rond te komen? Dat heeft - 
niet altijd, maar vaak wel - te maken met 
overzicht en plannen.

Houd het overzicht. Weet wat 
je inkomen is en weet wat je uitgeeft. 

Plan vooruit. 

Zet op een rijtje wat je maandelijkse vaste lasten 
zijn (huur, gas/water/licht, verzekeringen e.d.) en 
zorg ervoor dat die van je betaalrekening kunnen 
worden afgeschreven.

 Inkomsten en uitgaven  
Hoe houd je controle?
Als je € 1.500,- verdient, kun je niet zomaar € 1.500,- aan van alles uitgeven. 
Er gaat namelijk ook geld naar je vaste lasten en bij voorkeur ook naar je 
spaarrekening. ‘Duh!’ Ik kan het je bijna horen denken. Iedereen vindt dit logisch.

Zet 10% van je inkomen op je spaarrekening 
zodra het gestort is. Als je € 1.500,- ontvangt, 
zet dan meteen € 150,- opzij. Elke maand. 
Hiermee bouw je een buffer op voor 
nooduitgaven, bijvoorbeeld wanneer je 
wasmachine ermee ophoudt. Daarnaast 
spaar je voor de leuke dingen in het leven, 
zoals vakanties.

Als je rekening hebt gehouden met vaste 
lasten en sparen, dan plan je daarna nog 
uitgaven in voor onder andere boodschappen, 
vervoerskosten, kleding en uitgaansleven. 
Houd dit bij in een kasboekje of gebruik een 
van de vele apps. Zo houd je controle.

Makkelijker gezegd dan gedaan? 
Bel me voor een gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Volgende keer: Sparen of lenen?

Budgetcoach
Tamara Leijten

Budgetcoach Tamara Leijten  |  06 - 103 069 38  |  info@tamaraleijten.nl  |  www.tamaraleijten.nl



BRUISENDE/ZAKEN

Op natuurlijke wijze
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, 
Jacob Hooy, Alka Vitae, Weleda, Zarqa, Cattier etc. 
Het aanbod is dus zeer uitgebreid en veelzijdig.”

Richten jullie je op een specifi eke 
doelgroep?
“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.” 

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 
best bij hem of haar past. Persoonlijke aandacht staat dus 
voorop.”

PERSOONLIJK
ADVIES OP 
MAAT

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

Ginnekenweg 28 BredaGinnekenweg 28 Breda
076-5219313076-5219313

29
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De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kun je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kun je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE 
GITZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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Nieuw, trendy 

“Een industriële look en toch een authentieke sfeer met betaalbare 
gerechten op aansprekend niveau. Eigenlijk is er voor iedereen 
wel wat naar wens te vinden op onze uitgebreide menukaart. Van 
vlees tot vis en van tapas tot pasta’s, de meest heerlijke gerechten 
worden hier op tafel gezet.

Hoewel we natuurlijk in hetzelfde 
pand zitten als de bioscoop, richten 
we ons echt niet alleen op de 
bioscoopbezoekers. Door de locatie 
aan de rand van de snelweg en het 
gratis parkeren is 5th Avenue 
bijvoorbeeld ook goed bereikbaar 
voor zakenlunches en -diners, maar 
we staan ook open voor feestjes, 
families, babyborrels enzovoort. 
Eigenlijk moet iedereen het gewoon 
zelf eens komen ervaren.”

Lunchen, dineren en borrelen op een bijzondere 
locatie in Breda... Het kan allemaal bij het 
onlangs geopende 5th Avenue, eventueel 
gecombineerd met een bezoekje aan ‘buurman’ 
bioscoop Kinepolis.

Bavelseparklaan 5  |  Breda  
076-7820992 
www.fifth-avenue.nl

en hip...



Mondzorg Tridenzo  
 groeit met je mee

VIJFHAGEN 43 - BREDA
T. 076-5324960 
WWW.TRIDENZO.NL    TRIDENZO MONDZORG

Praktijkhouder en 
mondhygiënist
Francine Lamers

Mondzorg Tridenzo groeit met je mee. Van poetsinstructies voor de allerkleinsten  
tot aan een klikgebit voor diegene die onverhoopt toch zijn eigen tanden 
heeft verloren. Bij Mondzorg Tridenzo kunnen wij iedereen helpen bij 
zijn of haar mondgezondheid.

Wij vinden het belangrijk dat u een prettige ervaring heeft bij de tandarts.  
Je moet je absoluut welkom voelen. Mondzorg Tridenzo stelt hoge eisen aan  
de behandelaars en de apparatuur. Bij Mondzorg Tridenzo vindt u diverse 
specialisaties onder één dak.
 
Wij zijn niet aangesloten bij een keten organisatie. Dat maakt dat we er alles 
aan kunnen doen om uw gebit gezond en mooi te maken én zo te houden.
Wij hebben veel begrip en respect voor iedereen. Inmiddels zijn we uitgegroeid 
tot een stabiele, eerlijke en betrouwbare praktijk. Sinds november 2017 zijn wij 
drager van het keurmerk ‘de lieve tandarts’ en bovendien zijn wij een van de 
laatste acht genomineerden voor tandartspraktijk van het jaar 2018.
 
Denkt u dat wij u kunnen helpen en wilt u meer informatie  
over ons of wilt u zich inschrijven als klant? Neem eens een kijkje op 
www.tridenzo.nl of neem telefonisch contact met ons op.

en hip...
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Relatietherapie 

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

Bel voor informatie of afspraak: 030-2729401

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

drs. Gerard Dikschei, Registerpsycholoog NIP

VAN HOOIJDONK  
MAAKT HET VERSCHIL...

Chaamsebaan 8 Ulvenhout  |  076-5612300  |  www.hooijdonk.nl

 Mobiliteitsservice
 Opel en overige merken
 Online afspraak maken
 Zo goed als nieuwe occasions

DE ZOMER 
KOMT ERAAN!   
NEEM GEEN RISICO EN

 KOM LANGS VOOR 
EEN CONTROLEBEURT!



Weer lekker  
in je vel met Zlim®  

“Met een paar aanpassingen in mijn 
eetpatroon en een oefenprogramma  
is het gelukt”

KARIN: “Ik was al 15 kilo afgevallen voordat ik bij Zlim® kwam. 
Maar… ik was er nog niet, ik wilde heel graag ook die laatste 
kilootjes kwijt. Maar het afvallen ging niet meer. Mijn gewicht 
bleef stilstaan. En hoewel ik erg twijfelde of het met Zlimmen 
wel zou lukken, besloot ik het een kans te geven. En niet zonder 
resultaat. Met een paar aanpassingen in mijn eetpatroon en  
een oefenprogramma op mij afgestemd is het gelukt! Nog eens 

7 kilo en 72 centimeter in omvang kwijt. Super blij mee.” 

Nieuwe Heilaarstraat 39, Breda  |  076 - 530 93 88   |  breda@zlim.nl  |  www.zlimbreda.nl

Wil je afslanken? Je figuur verbeteren? Een mooiere huid?
Bij Zlim Breda® bereik je meer dan alleen een slanker lichaam. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is waar we aan 
werken. Lekker bezig zijn met je gezondheid en je lichaam.  
De Zlim® methode is gebaseerd op gezond eten in combinatie 
met doelgericht bewegen en ozontherapie. Er goed uit willen 
zien is van alle leeftijden.
Met Zlim® voel je je fitter, vitaler en mooier! Zlim® werkt!

Super blij mee.”

Wil je ook
weten wat wij voor
jou kunnen doen?
Bel dan even
076-5309388



LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

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

DUS WACHT 
NIET LANGER

Bekijk al onze 
houtproducten!

Winkelcentrum De Burcht 38A • Breda • 076-5657157 • www.farijken.nl

Juwelier 
Goudsmid 

Rijken

ARIOR - ANGELI DI BOSCA - BOCCIA - CASIO  - CLAUDE BERNARD - DANISH DESIGN - DIVA  

DUTCH BUTTON - ECLAT - FILIGRANA -  FJORY - GIRLS ONLY - JOY & JULIA - MORELLATO 

 MY IMENSO - PICTO - PRISMA  - ROSA DI LUCA - SEIKO - SWISS MILITARY HANOWA  

TAMMI - TOMMY HILFIGER - VENDOUX BERNSTEIN  ZILVERSTAD - ZINZI
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GENIET VAN EEN NIEUW INTERIEUR ZONDER ZORGEN, WIJ REGELEN ALLES!

• BEHANG

• GORDIJNEN

• VLOERBEDEKKING

• RAAMDECORATIE

• SLEUTELSERVICE

• BUITENZONWERING

ALLES ONDER 1 DAK •

DESKUNDIG ADVIES •

GRATIS INMETEN •

LEGGEN •

MONTEREN •

OP MAAT GEMAAKT •



Voor een goed 

 en persoonlijke 

hoorservice 

076-5649706

Gezondheidscentrum IJpelaar
Groot IJpelaardreef 169, Breda
076-5649706  |  www.hoorserviceschram.nl

Hoorservice Schram
uw partner voor al uw
gehoorproblemen

Levering en onderhoud van alle merken en typen 
hoortoestellen, ook zonder eigen bijdrage!
Maak vrijblijvend een afspraak of kom langs op maandag of  
vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur in Gezondheidscentrum IJpelaar.



Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr
 f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr
 f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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DE KLEUR 
VOOR DE ZOMER

LET’S GO 
FLAMINGO

www.pronails.nl

Ga voor 
girlpower op 
je nagels!

Gellak n°241 
Sopolish n°195 
LongWear n°195

ProNails Nederland 
Groothandel en 

Opleidingscentrum voor 
Professionele nagelstylistes
Voorerf 27 - 4824 GM Breda

breda@pronails.nl
T: 076 75 04 867

Voorerf 27 - 4824 GM Breda

Adv. BredaBruist_SS18_April.indd   1 05-04-18   13:22
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Gratis hoortoestelbatterijen
Onze audiciens kunnen u meer vertellen over de andere aanbiedingen 
die wij voor u hebben in 2018. Volgens Ina Kooijman is 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 erg belangrijk gebleken.  
Wij zijn nog een van de weinige audiciensbedrijven in West-Brabant die 
nog echt zelfstandig zijn. Wij kunnen daardoor een keuze maken uit alle 
hoortoestelmerken die leverbaar zijn in Nederland. 

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat er vaak 
geen eigen bijdrage voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden. 
Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 
Ina Kooijman kan u daarover inlichten. 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. Voor informatie mag u altijd contact met ons opnemen.
Tot ziens bij Kooijman Hoortoestellen 

Brabantplein 4, Breda

076-5204264

www.kooijmanhoortoestellen.nl

Kooijman Hoortoestellen bestaat 10 jaar

Bij aanschaf
hoortoestel

5 jaar lang gratis batterijen 

(t.w.v. € 350,-) en service

Wacht niet langer.

Dat vieren we samen met u. 
Om dit samen te vieren 

hebben wij een cadeau voor 
u bij aanschaf van nieuwe 

hoortoestellen in 2018. 



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

COLUMN/MAJESTA

Bastionstraat 13, Breda
06-48201582
www.lessstress.nu

Bastionstraat 13, Breda

www.lessstress.nu

Help! 
Ik kan niet  
meer stoppen!

COLUMN/JOHANNA WAGNER

Je hebt het gevoel in een achtbaan te zitten die, als 
de rit voorbij is en je karretje dreigt stil te staan, 
plotseling weer hetzelfde rondje doet. Je hebt geen 
controle over de rem en het lijkt alsof je geen andere 
keuze hebt dan alsmaar door te gaan. Je wordt steeds 
vermoeider, je gaat steeds minder vaak de deur uit, 
slapen gaat slechter en je hoofd staat niet meer stil. 

Alles in je schreeuwt dat het niet meer gaat, maar je 
verstand zegt dat je door moet omdat je anders uit de 
bocht dreigt te vliegen. Dan plots ben je niet meer vooruit 
te branden; je lijf geeft aan dat het niet meer gaat. Je bent 
opgebrand, uitgeblust: je hebt last van ongezonde stress, 
je bent overspannen óf je hebt een burn-out. 

Het goede nieuws is: er is iets aan te doen. Ik snap dat  
je op dit moment door de bomen het bos niet meer ziet, 
maar ik kan je een helpende hand bieden. Met Less Stress 
bied ik je de mogelijkheid om met jezelf aan de slag te 
gaan waardoor je niet langer vanzelfsprekend  
meegaat in de stroom van alledag. Ik werk volgens  
de uitgangspunten van de ACT (acceptance and 
commitment therapie) waarbij je leert de signalen van 
stress te herkennen en in een ander perspectief te 
plaatsen. Het doel is niet om stress te verwijderen uit je 

leven, maar om er anders mee om te leren 
gaan. Op deze manier word je bewuster van 
je eigen emoties en gedachten en kun je 
beter binnen je eigen grenzen blijven.

In augustus start de cursus Less Stress waarin 
je leert hoe stress ontstaat, wat je kunt doen om 
stress  te verminderen, op welke manier je 
ongezonde stress kunt voorkomen en hoe je 
met stress in het algemeen kunt omgaan.  
Je kunt ook kiezen voor een individueel traject.
       
     LET'S ACT! 

Johanna Wagner

Help! meer stoppen!

Je hebt het gevoel in een achtbaan te zitten die, als leven, maar om er anders mee om te leren 

Nieuwsgierig  
of meer info?

Bel:  
06-48201582



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

COLUMN/MAJESTA



Leeuw 23-07/22-08

Je gaat gebruikmaken van je 

ervaringen. Je gaat makkelijker om 

met stressvolle situaties en brengt 

wat meer tijd door met familie. Die 

zal je vast gemist hebben. 

Maagd 23-08/22-09

Het kan voorkomen dat je 

emotioneler bent dan normaal, 

maar luister altijd naar wat je hart 

te zeggen heeft. Blijf niet op één 

plaats, geniet van het reizen, 

de nieuwe avonturen en het 

sociale leven.  

Weegschaal 23-09/22-10

Neem niet te veel hooi op je vork. 

Zoek deze maand de natuur op, 

dat zal je goed doen.  

Schorpioen 23-10/22-11

Sta wat vaker stil bij alles en zet je 

gedachten op een rijtje. Ga er tussenuit, 

de natuur in of geniet van een massage. 

Verspil je energie niet aan mensen die 

het niet waard zijn. 

Boogschutter 23-11/21-12

Je leert in deze tijd veel nieuwe en 

interessante dingen. Spanningen en 

uitdagingen komen je tegemoet. Je komt 

harmonieus en krachtig over, dit is een 

uitstekende uitstraling om je liefdesleven 

in bloei te zetten.  

Steenbok 22-12/20-01

Deze maand stel je prioriteiten, je doet 

eindelijk alles wat jij echt belangrijk vindt. 

Maar je zult hierdoor een goede indruk

achterlaten.

Waterman 21-01/19-02

Let op wat goed is voor jou. Leef in 

het hier en nu en nergens anders. 

Gebeurte nissen waar je niets meer 

aan kunt veranderen, laat je gaan. 

Vissen 20-02/20-03 

Let op! Deze maand staat er iets op je 

te wachten wat je niet ziet aankomen.

Blijf vechten voor wat je waard bent.  

Ram 21-03/20-04

Er breekt een gelukkige tijd aan, niet 

alleen in je werk maar ook in relaties. 

Geniet ervan met volle teugen. Wees 

niet verdrietig of boos als de taak niet 

af is, dat kan iedereen overkomen. 

Stier 21-04/20-05

Je zit deze maand vol met interessante 

ideeën, gebruik ze goed! Doe geen 

activiteiten die je zelf niet leuk vindt. 

Probeer een nieuwe stap te zetten in 

je relatie.

Tweelingen 21-05/20-06

Er breekt een keerpunt aan in je leven, 

je bent in staat om je doelen te gaan 

bereiken! Geef je partner wat extra 

aandacht, dat zal zeker op prijs 

gesteld worden. 

H O R O S C O O P
KREEFT 21-06/22-07
De sterren staan op een gunstige 
positie, je bent op een plaats vol 
positiviteit en energie. Deze maand heb 
je de kans om vooruitgang te boeken 
op je werk.



Chocolade  
 en meer!

Bij Lin’s Lounge & Chocolat Bar ben je aan het juiste adres voor luxe koffie 
van Bacchi, heerlijke thee van Or Tea, gebak van Teurlings Patisserie, warme 
Luikse wafels, luxe patisserie, ambachtelijk schepijs en diverse cadeauartikelen. 

“En natuurlijk voor de chocolade van Leonidas die wij als enige in 
Breda verkopen in onze shop-in-shop.  
De lekkerste chocolade die er is!”

Eigenaar: Linda van Aalen 
Halstraat 17, Breda  |  076-8200912
www.chocolatbar.nl

Luxe en warm  De sfeervolle en luxe aankleding van Lin’s 
Lounge & Chocolat Bar maakt het plaatje compleet. “Alles 
wat ik verkoop is van topkwaliteit en ik wilde dat de zaak een 
bijpassende topuitstraling zou hebben.” En dat is gelukt! Maar 
tegelijkertijd oogt Lin’s Lounge & Chocolat Bar ook heel warm en 
toegankelijk. “Iedereen is welkom om hier in alle rust te komen 
genieten van al het lekkers dat wij te bieden hebben.”

Ferrari ijs Linda heet iedereen persoonlijk zes dagen per 
week welkom in haar mooie nieuwe zaak. “Ik vind het heerlijk 

om anderen te verzorgen.” Iets wat ze dan ook vol enthousiasme doet. Vanaf 1 april 
verkoopt Lin's ontzettend lekker ambachtelijk Italiaans schepijs van de familie Ferrari. 

Heeft u trek in een hoorntje met een bolletje ijs of toch liever een luxe ijscoupe? 
Lin maakt het voor u! Een mooie aanwinst dus voor het bourgondisch centrum 
van Breda.

en meer!
Bij Lin’s Lounge & Chocolat Bar ben je aan het juiste adres voor luxe koffie 
van Bacchi, heerlijke thee van Or Tea, gebak van Teurlings Patisserie, warme 
Luikse wafels, luxe patisserie, ambachtelijk schepijs en diverse cadeauartikelen. 

“En natuurlijk voor de chocolade van Leonidas die wij als enige in 
Breda verkopen in onze shop-in-shop. 
De lekkerste chocolade die er is!”

Luxe en warm  De sfeervolle en luxe aankleding van Lin’s 

Bij Lin’s Lounge & Chocolat Bar ben je aan het juiste adres voor luxe koffie 
van Bacchi, heerlijke thee van Or Tea, gebak van Teurlings Patisserie, warme 
Bij Lin’s Lounge & Chocolat Bar ben je aan het juiste adres voor luxe koffie 
van Bacchi, heerlijke thee van Or Tea, gebak van Teurlings Patisserie, warme 

 en diverse cadeauartikelen. 
“En natuurlijk voor de chocolade van Leonidas die wij als enige in 

  De sfeervolle en luxe aankleding van Lin’s 
Lounge & Chocolat Bar maakt het plaatje compleet. “Alles 
wat ik verkoop is van topkwaliteit en ik wilde dat de zaak een 
bijpassende topuitstraling zou hebben.” En dat is gelukt! Maar 
tegelijkertijd oogt Lin’s Lounge & Chocolat Bar ook heel warm en 
toegankelijk. “Iedereen is welkom om hier in alle rust te komen 

Wacht niet 
langer en 

kom proeven!

“En natuurlijk voor de chocolade van Leonidas die wij als enige in 
Breda verkopen in onze shop-in-shop. 
De lekkerste chocolade die er is!”

Luxe en warm
Lounge & Chocolat Bar maakt het plaatje compleet. “Alles 
wat ik verkoop is van topkwaliteit en ik wilde dat de zaak een 

tegelijkertijd oogt Lin’s Lounge & Chocolat Bar ook heel warm en 
toegankelijk. “Iedereen is welkom om hier in alle rust te komen 
genieten van al het lekkers dat wij te bieden hebben.”

Ferrari ijs
week welkom in haar mooie nieuwe zaak. “Ik vind het heerlijk 

“En natuurlijk voor de chocolade van Leonidas die wij als enige in 

De lekkerste chocolade die er is!”

bijpassende topuitstraling zou hebben.” En dat is gelukt! Maar 

om anderen te verzorgen.” Iets wat ze dan ook vol enthousiasme doet. Vanaf 1 april 
verkoopt Lin's ontzettend lekker ambachtelijk Italiaans schepijs van de familie Ferrari. 
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Openingstijden
dinsdag-vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Stof & Wol
Belcrumweg 24, HB Breda
076-5327424
info@stofenwol.nl
www.stofenwol.nl
Volgs ons op Facebook!

Stof voor
 creativiteit

Stof & Wol is de winkel in Breda voor 
stoffen, garens en fournituren.

  
We hebben een breed assortiment met 

merken als See you at Six, Poppy, Qjutie, 
La maison Victor, Scheepjes, Rico Design, 

Adriafil, Phildar en Hoooked. 
 

Ook staan er weer tal van nieuwe 
workshops op de rol.  

En ook: kledingreparatie, stomerijdepot, 
naaimachineonderhoud. 

De nieuwe stoffen en garens voor najaar  
en winter zijn nu binnen.

Alle reden dus voor een bezoekje! 

Kijk op Facebook of website  
voor meer info!

 
Schoolstraat 15a, Prinsenbeek
076-8508514  |  info@slijterijprinsenbeek.nl
www.slijterijprinsenbeek.nl

De een houdt van bier, de ander van een borrel of wijn. 
Daarom willen wij u graag van dienst zijn om het perfecte 
relatiegeschenk of cadeau te maken, zodat u de juiste  
snaar zult raken.

Kom langs bij Slijterij Prinsenbeek

Geef eens  
een fles cadeau.

Ook als  
relatiegeschenk!
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Alleen met je kind 
naar het buitenland? 

Kinderontvoering Volgens cijfers van het Centrum Internationale 
Kinderontvoeringen (IKO) kwamen er vorig jaar negentien kinderen niet terug  
na de zomervakantie. Ontvoerd door één van de ouders. 
.
Strengere controles gescheiden ouder die alleen reist met kind
Je kind meenemen naar het buitenland kan niet zomaar. Daarvoor heb je 
toestemming nodig van de andere ouder als die (ook) het gezag heeft. De Koninklijke 
Marechaussee controleert strenger op reisdocumenten van kinderen.
 
Goed voorbereid op reis   
Aangeraden wordt voor de meereizende kinderen in ieder geval mee te nemen:
- Paspoort of ID-kaart;
- Een ingevuld en door de andere ouder ondertekend formulier  'Aanvraag   
 toestemming reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland'.  
 Deze kun je downloaden via www.defensie.nl.
- Kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft; recent  
 uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) en /of afschrift geboorteakte;
 - indien aanwezig: uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
 - indien aanwezig: ouderschapsplan;
 - eventueel kopie retourticket van het kind.
Heb je dit alles niet bij je, dan loop je  
de kans dat je geen toestemming krijgt  
om te vertrekken.

LIANA DE RUITER  
Eerlijke Echtscheidings 

bemiddeling en Mediation  
helpt u met alle zaken die 
geregeld moeten worden  

zoals de financiële en 
praktische zaken.

Zo begeleidt Liana u met het 
verdelen van de bezittingen,  

het opzetten van een 
ouderschapsplan, het 

opnieuw organiseren van de 
financiën, het zoeken naar 

een nieuwe woning, het 
opstellen van het echt-

scheidingsconvenant, etc. 

Liana kent de regels en  
wijst u de weg. Daarbij is 

altijd ruimte en begrip  
voor emoties, in elke  
fase van het traject.

T. 076 - 30 200 17 
T. 06 - 17 748 365 

WWW.LIANADERUITER.NL

Alleen met de juiste papieren mag je als gescheiden ouder alleen 
met je kind naar het buitenland reizen. Uitsluitend een paspoort 
of ID-kaart meenemen is niet genoeg om door de controles te 
komen op het vliegveld. 

Neem nu  
contact op voor een 

oriënterend gesprek.  
Dat kan per e-mail via  mail@lianaderuiter.nl  

of telefonisch via  
076-3020017

COLUMN/LIANA DE RUITER



CHI NIEUW BEWUSTZIJN  
(VOORHEEN CHI-LEVENSKRACHT)

Een winkel met een uitgebreid 
assortiment zoals Chi essentiële 

oliën, CBD-oliën, edelstenen, 
klankschalen, Koshi’s, Yoga-

artikelen en cadeauartikelen. 
Achter de winkel bevinden 

zich twee mooie ruimtes die 
worden verhuurd en waar 
activiteiten plaatsvinden 

zoals: geleide meditaties, 
yoga, klankschaalconcerten, 

didgeridoolessen en 
buikdanslessen.

Kom eens langs en ervaar de 
ruimte van deze prachtige winkel.  

We zien u graag.

Openingstijden:
di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur  

za 10.00 - 17.00 uur

www.chinieuwbewustzijn.nl
NIEUW BEWUSTZIJN

CHI ZOMERMIX VAN CITROEN 
EUCALYPTUS EN CITRONELLA 

Met de Chi zomermix in de verdamper zult 
u geen last hebben van muggen of andere 
insecten. Zoals bekend is de Citronella een 
goede insectenverdrijver, maar de citroen 

eucalyptus is nog effectiever als het gaat om het 
op afstand houden van insecten.

Chi zomermix is een frisse geur die helpt tegen 
ongewenste geuren zoals rook. Verder verheldert 

deze compositie de geest en geeft deze u 
energie bij vermoeidheid. 3-10 druppels in 

de verdamper of op een geursteentje voor een 
gewenst effect.

Wilt u hem op de huid gebruiken, dan kunt 
u hem het beste mengen met een vette 

plantenolie.
Of u kiest voor de na-de-beetroller.

Zolang de voorraad strekt: nu een gratis Chi 
geursteentje bij aankoop van de Zomermix.

Kom gerust langs op de Boschstraat 125 om de 
geuren van Chi te ervaren.

Ik zie u graag.  
Monique Thérèse

Boschstraat 125, Breda  |  06 42450658 076 5147031  |  chi.nieuwbewustzijn@gmail.com  |  chinieuwbewustzijn.nl   |   chi nieuw bewustzijn

Kom langs  
en ervaar het 

zelf!

COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda  |  076-5780050

Botox en fi llers
De laatste decennia is 

gebleken dat het 
werkingsmechanisme 

van Botox niet alleen voor 
medische doeleinden, 

maar eveneens ter 
bestrijding van 

huidverouderings-
verschijnselen kan 

worden ingezet. Dr. 
Roeland Ceulen gebruikt 

Bocouture, Dysport en 
Botox, alle drie zijn 

merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het 

leesgemak gebruiken we 
in de tekst de kortere en 

bekendere term Botox.

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

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten 
verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in 
de spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en na een 
maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox uitgewerkt en 
uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een botoxbehandeling bij Dermatologisch Centrum 
Breda duurt ongeveer vijftien minuten. De behandeling is vrijwel 
pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is 50% van het eind-
resultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt u na 
verloop van 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.



COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda  |  076-5780050
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IK ZIT EVEN BIJ MOEKE

Moeke Ginneken – Ginnekenmarkt 17 – 4835 JC Breda 
076 5607020 – info@moekeginneken.nl

IK ZIT
EVEN BIJ
MOEKE
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WWW.BREDARIJBEWIJSKEURING.NL

Bel mij nu!
voor een afspraak

076 56 12 888 

Bent u (bijna) 75 JAAR OF OUDER en heeft u  
een MEDISCHE KEURING nodig voor uw 

RIJBEWIJSVERNIEUWING?
Ga dan naar Praktijk Hoogmoed in Ulvenhout.

De keuringskosten zijn € 30,-. Er is ruime parkeergelegenheid.

Praktijk Hoogmoed

Heel veel keuze uit de mooiste  
boeken op velerlei terreinen. 

Ook voor tijdschriften,  
cadeauartikelen, klassieke cd’s  
en wenskaarten.



Ginnekenmarkt 8, Breda  |  076-7370220
WWW.RINGSSUITS.NL

- Het beste van twee werelden -

Maatwerk in TROUWRINGEN
& TROUWPAKKEN

Loodgieters- en installatiebedrijven 
zitten vaak met de handen in 
het haar, er moeten begrotingen 
gemaakt en offertes opgesteld 
worden, maar daar is nauwelijks tijd 
voor. Hierdoor worden opdrachten 
gemist. Calculatiebureau C.M. 
de Munnik neemt u deze zorg uit 
handen.

Loodgieters en installatiebedrijven opgelet!

Loop geen opdrachten mis!

Thailandring 2, Drunen  |   (0416) 85 18 99  of  06-22685252  | 
 info@cmdemunnik.nl  |  www.cmdemunnik.nl

BEL VOOR MEER 

INFORMATIE

06-22685252

Veemarktstraat 3 Breda  
06-15180319

Heerlijke
Tosti’s
verrassend lekker!

Wacht niet langer en  kom proeven!

www.happytosti.nl



OP DE PEDALEN!

TIP: Nieuw in Breda!  
Fluisterstille 
elektrische 
rondvaartboten 
van Rondje 
Varen Breda. 
De afvaarten 
zijn in juni en 
september van 
wo t/m vr. In juli en 
augustus varen de nieuwe boten dagelijks. 
www.bredarondvaart.nl 

VVV BREDA TIPS
JULI 2018

Ook als groepsuitje (min. acht personen) is zo’n tochtje op de fi ets een 
aanrader. Of jullie nu kiezen voor gewone fi etsen, tandems of steppen, 
wij zorgen ervoor dat deze netjes op het vertrekpunt klaarstaan. Inclusief 
routebeschrijvingen natuurlijk.
De 13 km lange Waterroute, langs de singels en door het Mastbos, kan 
ook als puzzeltocht gereden worden. Daarmee voeg je aan je tocht 
meteen een spelelement toe. Breda zou Breda niet zijn als er op de 
gewone fi etstochten niet een bourgondische variant was! Daarom kan de 
20 km lange Natuurtocht ook geboekt worden als Picknick- of Borrel-
tocht. Dan krijgen jullie alles mee voor een rijke picknick of geslaagde 
borrel onderweg, incl. prosecco! Zo geniet je extra van al het moois op 
je route door het Markdal, Ulvenhout en Ginneken. 

MEER INFO (OOK OVER ALLE 
GROEPSARRANGEMENTEN VAN 
VVV BREDA): WWW.VVVBREDA.NL 
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM 
(WELKOM IN BREDA), FACEBOOK 
(GEK OP BREDA, SHOPS & FUNROUTE), 
YOUTUBE OF DOWNLOAD DE VVV-APP! 
0900-5222444 (€ 0,25 PER MINUUT). 
INFO@VVVBREDA.NL  

TIP van de maand juliFamiliereünie? Bedrijfsuitje? Vriendinnendag? 
Je groepsuitje boek je bij de VVV!

Breda is in de gelukkige omstandigheid dat het omringd wordt door
wel 4000 ha natuurgebied. De mogelijkheden om prachtige tochten te 
maken op de fi ets zijn dan ook eindeloos.

Toekomst
Vanaf 2000 is Slagerij Pieter Kling in 
winkelcentrum De Burcht gevestigd. 
Na de renovatie in 2014 van zowel 
de slagerij als het overdekte winkel-
centrum zelf, is de zaak helemaal klaar 
voor de toekomst. Ook zoon Pieter 
junior is vanaf dat moment werkzaam 
in de zaak.

Kwaliteit
Klanten komen van heinde en verre 
voor het vlees van Slagerij Pieter 
Kling. Pieter junior vertelt: “Slagerij 
Pieter Kling verkoopt vlees zoals 
vlees bedoeld is: geen poespas, hoge 
kwaliteit en goed van smaak. Van ons 
reguliere Limousine rundvlees en eigen 

Slagerij Pieter Kling
Eerlijk, puur én ambachtelijk vlees met een verhaal

geselecteerde Pymonthees rundvlees voor de 
dry-aged kast tot luxe stukken vlees als bavette 
en Picanha van Black Angus. Ook Wagyu is 
vaak te vinden in de toonbank: ideaal voor op de 
barbecue. Het varkensvlees is afkomstig van een 
scharrelboerderij uit Riel en de kip is afkomstig 
van de Tante Door-kip: 100% Hollands. Hebben 
wij een stuk vlees waar u naar op zoek bent niet 
vast in ons assortiment? Laat het ons weten: ‘we 
make it happen!’” 

Een goed, lekker, 
verantwoord en 

ambachtelijk stuk vlees, 
dat haal je natuurlijk 

bij vader Pieter (57) en 
zoon Pieter junior (26) 

van Slagerij Pieter Kling 
in winkelcentrum De 

Burcht in de Bredase 
wijk IJpelaar. De slagerij 

geniet populariteit bij 
mensen die een goed en 
eerlijk stuk vlees - dat op 
een verantwoorde manier 
gefokt en geslacht wordt - 

waarderen.

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

De medewerkers van Slagerij Pieter 
Kling adviseren u graag over de 
bereiding van uw vlees, ook als het 

gaat om alle denkbare barbecuevormen zoals de 
Green Egg of de Afrikaanse braai.

TIP
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OP DE PEDALEN!

TIP: Nieuw in Breda!  
Fluisterstille 
elektrische 
rondvaartboten 
van Rondje 
Varen Breda. 
De afvaarten 
zijn in juni en 
september van 
wo t/m vr. In juli en 
augustus varen de nieuwe boten dagelijks. 
www.bredarondvaart.nl 

VVV BREDA TIPS
JULI 2018

Ook als groepsuitje (min. acht personen) is zo’n tochtje op de fi ets een 
aanrader. Of jullie nu kiezen voor gewone fi etsen, tandems of steppen, 
wij zorgen ervoor dat deze netjes op het vertrekpunt klaarstaan. Inclusief 
routebeschrijvingen natuurlijk.
De 13 km lange Waterroute, langs de singels en door het Mastbos, kan 
ook als puzzeltocht gereden worden. Daarmee voeg je aan je tocht 
meteen een spelelement toe. Breda zou Breda niet zijn als er op de 
gewone fi etstochten niet een bourgondische variant was! Daarom kan de 
20 km lange Natuurtocht ook geboekt worden als Picknick- of Borrel-
tocht. Dan krijgen jullie alles mee voor een rijke picknick of geslaagde 
borrel onderweg, incl. prosecco! Zo geniet je extra van al het moois op 
je route door het Markdal, Ulvenhout en Ginneken. 

MEER INFO (OOK OVER ALLE 
GROEPSARRANGEMENTEN VAN 
VVV BREDA): WWW.VVVBREDA.NL 
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM 
(WELKOM IN BREDA), FACEBOOK 
(GEK OP BREDA, SHOPS & FUNROUTE), 
YOUTUBE OF DOWNLOAD DE VVV-APP! 
0900-5222444 (€ 0,25 PER MINUUT). 
INFO@VVVBREDA.NL  

TIP van de maand juli

TIP: Nieuw in Breda!  

wo t/m vr. In juli en 

Familiereünie? Bedrijfsuitje? Vriendinnendag? 
Je groepsuitje boek je bij de VVV!

Breda is in de gelukkige omstandigheid dat het omringd wordt door
wel 4000 ha natuurgebied. De mogelijkheden om prachtige tochten te 
maken op de fi ets zijn dan ook eindeloos.

57



WWW.SNAPFITNESS.NL/PRINSENBEEK
Schoolstraat 11 (voormalige bibliotheek), Prinsenbeek  |  076-2005080

LEKKER 
SPORTEN 

•  24 uur per dag, 7 dagen per week

•  Sporten vanaf € 8,- per week

•  Overstapservice 

OP DE BEEK BIJ



 
!!!SPECIALE ACTIE!!!

 IN JULI & AUGUSTUS
ALLE HAMBURGERS* 

INCLUSEF FRIET

€ 10,00
* HAMBURGERS VAN KEURSLAGERIJ VAN STRIEN

MAAK KENNIS MET DE 
NIEUWE UITBATERS

MARTIJN EN DANIËLLA

MEERBERG 41 TETERINGEN      
Tegenover Golfbaan Landgoed Bergvliet
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K
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LEKKER 
SPORTEN 

•  24 uur per dag, 7 dagen per week

•  Sporten vanaf € 8,- per week

•  Overstapservice 

OP DE BEEK BIJ



Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

STYLE

Kyra&Ko - YAYA -  Cambio
Mos Mosh - Penn&Ink
Aaiko - Fabienne Chapot
Geisha - Kocca - Via Vai
Esprit - Studio Anneloes
Gustav - Dayz - Sylver
Alix - La Fée Maraboutée
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