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VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

KOM LANGS WE HELPEN JE GRAAG AAN EEN GOED GEHOOR

VOOR DE JUISTE TOON
Brabantplein 4, Breda | 076-5204264 | www.kooijmanhoortoestellen.nl

Volgens Ina Kooijman zijn kwaliteit en klantvriendelijk-

heid erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht 

en tijd voor de klant, luisteren naar de problematiek van 

de klant en continuïteit van de audiciens zijn van groot 

belang gebleken. 

Wij zijn nog een van de weinige echt zelfstandige 
audiciens in West-Brabant. We kunnen daardoor een 
keuze maken uit alle hoortoestelmerken die leverbaar zijn 
in Nederland. Kooijman Hoortoestellen heeft contracten 
met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen 
eigen bijdrage voor de hoortoestellen betaald hoeft te 
worden. 

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daar alles over  
vertellen. Voor Achmea en Friesland verzekerden wordt 
er geen eigen risico berekend. Ook kunnen bij ons de 
slechthorenden terecht die hoortoestellen bij een andere 
audicien aangeschaft hebben maar niet tevreden zijn. 
Wij kunnen, tegen een kleine vergoeding, proberen 
een verbetering aan te brengen door een 
hoortest uit te voeren en het geluid van de 
hoortoestellen daarop aan te passen. 
 

Ina Kooijman
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Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nl
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Bruisende lezer,

Het voorjaarszonnetje schijnt, alles staat in bloei en 
iedereen is vrolijk. En jij… stapt in je auto. Iets klopt er 
niet aan dit plaatje. Het kan natuurlijk zijn dat je echt je 
auto nodig hebt, maar als het ook maar even kan, raden 
we je aan om de fi ets te pakken. Waarom? Dat lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Helaas is fi etsen niet altijd mogelijk. Zo zullen Yentl 
Schieman en Christine de Boer van het duo Yentl en de 
Boer vast niet naar al hun voorstellingen de fi ets kunnen 
pakken. Maar ze hebben de afgelopen tijd wel geleerd dat 
optreden net zoiets is als fi etsen: je verleert het nooit en het 
blijft leuk, zoals je kunt lezen in het bruisende interview dat 
we met dit duo hadden.

Of al onze bruisende ondernemers op de fi ets naar hun 
werk gaan, durven we niet te zeggen. Maar we weten wel 
dat ze overlopen van enthousiasme en hun verhalen maar 
al te graag met jullie delen. Benieuwd naar deze verhalen? 
Blader dan snel verder en lees ze zelf!

Lea en Marcel Bossers

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

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook Ginneken Bruist en Prinsenbeek Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.

Inhoud
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HOUD JE CONDITIE 
OP PEIL EN GA 
LEKKER FIETSEN!
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BRUIST/BODY&MIND

We weten allemaal dat fi etsen goed is voor je gezondheid en ontspanning. Maar 
wist je ook dat jongeren steeds meer fi etstochten maken? Wat eerder als stoffi g 
en saai werd gezien, gaat nu door het leven als een trendy sport. Dus haal die 

tweewieler uit de schuur en trek eropuit.

dat laatste kilootje nog vóór de zomer verliezen. 
Heb je moeite met discipline? Trek er samen met 
vrienden op uit of geef je op voor spinninglessen bij 
een sportschool. Je zult merken dat je conditie en 
uithoudingsvermogen verbeteren en je been spieren 
sterker worden.

MENS, ERGER JE NIET Na een drukke 
werkdag stap je snel in de auto om op tijd bij je 
avondactiviteit te kunnen zijn. Voor je rijdt iemand 
langzamer dan de toegestane snelheid en je merkt 
dat je geïrriteerd raakt. Als je dan eindelijk op de 
snelweg bent, beland je tot overmaat van ramp 
ook nog eens in de fi le. Herkenbaar? Een goede 
manier om jezelf te kunnen ontspannen na een 
werkdag is met - je raadt het al - fi etsen. Heb jij de 
mogelijkheid om naar je werk te fi etsen? De zomer 
is in aantocht, waarom niet? Het is bewezen dat je 
door te fi etsen, en door te sporten in het algemeen, 
je werk eerder los kunt laten en je beter kunt 
concentreren. Start vandaag nog!

Heb jij het idee dat er alleen maar recreatief wordt 
gefi etst door ouderen op een wollen zadelhoesje? 
Dan heb je het echt verkeerd. Als je om je heen 
kijkt, zie je steeds meer jongeren met een helm 
op door de straten racen. Geïnspireerd door 
de wielrenners van de Tour de France of door 
de instructeurs van de spinninglessen is het 
een uitdaging de conditie op peil te houden 
en het tempo te verhogen. Maar ook als je 
het iets minder fanatiek wilt aanpakken, kan 
fi etsen op een rustiger niveau een interessante 
bezigheid zijn. In plaats van de stille polders en 
natuurlandschappen bewonderen, kun je ook 
gewoon het bruisende leven opzoeken. Denk 
bijvoorbeeld aan mountainbiken door de grotten 
van Valkenburg of een mooie fi etsvakantie.

LAATSTE KILO’S ERAF Dertig minuten per 
dag bewegen is goed voor je en steeds meer 
mensen ontdekken daarom de voordelen van 
fi etsen. Het is goedkoop, gezond en snel. Door 
’s avonds na het eten intensief te fi etsen, kun je 

Ga toch fi etsen! 

Ook op zoek naar fi etsideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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MINERVUM 7030, 4817 ZL BREDA | TELEFOON 076-2050196 | WWW.KITCHENCONCEPTS.NL

TIJDLOOS
Een perfecte mix van luxe materialen 

en een  goed doordacht design

MINERVUM 7030, 4817 ZL BREDA | TELEFOON 076-2050196 | WWW.KITCHENCONCEPTS.NL

TIJDLOOS
Een perfecte mix van luxe materialen 

en een  goed doordacht design
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Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

Blij in  
mei!

www.artistiki.be

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar 

quality time met vriendinnen, 
zussen of collega’s? Heb je 

nood aan me-time? 
Neem dan snel een 
kijkje op de website 

en ontdek de 
verschillende 
workshops 

lederbewerking.

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

HALLMARK  - 
BRIGHTSIDE COLLECTIE
Deze lente is het tijd voor een feestje. Met de 
kaarten uit de Brightside collectie van Hallmark 
wordt de diversiteit van onze samenleving 
gevierd. Laat iemand weten dat je 
trots op diegene bent. Kies één van de 
levendige fotografi sche kaarten met 
vrolijke foto’s, schrijf een persoonlijk 
bericht en versturen maar! 
www.hallmark.nl

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.
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SHOPPING/NEWS

Doe
mee en 

win
mei!

LOWLANDER 
FLORAL ALE
Deze lente drinken we roze bier, waarmee 
we ook nog eens fl amingo’s helpen! 
Geïnspireerd door een ontdekkingsreis 
naar Bonaire heeft Lowlander nu deze 
tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit 
vol rijpe smaken, fruitige tonen van 
ananas en limoen en de roze kleur van 
de ale komt van de hibiscus plant. Een 
deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
aan het Wildlife Rehab Center in 
Bonaire om gewonde fl amingo’s te 
redden en te ondersteunen. 
www.lowlander-beer.com

HAWAIIAN TROPIC - 
POWDER BRUSH SPF 30
Mooi en goed beschermd de zon in met de nieuwe 
Hawaiian Tropic Mineral Powder Brush met een 
handige matterende poeder met SPF 30. Breng de 
poeder snel en gemakkelijk aan gedurende de dag, 
zodat je de hele dag beschermd blijft én je look 
perfect kunt houden. De poederkwast kan gebruikt 
worden op zichzelf, onder je make-up of zelfs als 
matterende setting powder. De doorzichtige poeder 
zorgt bij elke huidskleur voor een matte afwerking 
en de 100% minerale ingrediënten zorgen voor een 
goede bescherming zonder chemische toevoegingen.
www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE * 
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert dit 
product je huid door toevoeging van onder 
andere aloë vera. Het perfecte product 
voor een verantwoorde bruine tint.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LEZERSACTIES* 
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. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

MSC 
DIERENVOEDING
Het afgelopen jaar zijn de cijfers van de 
huisdiervoeding met duurzame vis-, schelp-, 
en schaaldierproducten razendsnel 
omhoog gegaan. Met de door het 
Marine Stewardship Council  
(MSC) gecertifi ceerde 
dierenvoeding voed je je 
trouwe viervoeter met de 
allerbeste voeding en steun 
je ook nog eens het milieu. 
www.msc.org/nl
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Hoor de wind waait 
  door de bomen
De herfst is weer aangebroken, de tijd van wind en regen. 
Hoort u het geruis van de bladeren in de bomen nog?

Als u het idee heeft dat u minder goed hoort, 
kunt u uw gehoor gratis en geheel vrijblijvend door 
ons laten testen. 
En weet u dat u bij Hoorservice Schram
• Gratis voor de deur kunt parkeren
• Uit alle typen en merken hoortoestellen kunt kiezen
• Aan huis geholpen kunt worden
• Ook ’s avonds en op zaterdag terecht kunt

Dat heeft u 
goed gehoord!
Aangezien wij graag de tijd nemen 
om u goed te adviseren, werken wij
alleen op afspraak. Hoorservice Schram

Groot Ypelaardreef 169
Breda (tegenover 

Winkelcentrum De Burcht)
076 - 5649706 

www.hoorserviceschram.nl
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Groot Ypelaardreef 169 - Breda
(Tegenover Winkelcentrum De Burcht)

T. 076-5649706

www.hoorserviceschram.nl

Laat nu uw gehoor 
GRATIS TESTEN!
076-5649706

NIET HOREN IS 
OPVALLENDER DAN 
EEN HOORTOESTEL Gehoorverlies?

Laat uw gehoor vrijblijvend 

en gratis testen! 

Graag vragen we u van

 tevoren een afspraak te maken.

Op deze manier hebben 

we altijd genoeg tijd om u

goed te adviseren.

Een hoortoestel is een 
hulpmiddel dat u dagelijks 

en veel gebruikt. 
Het moet helpen in situaties 

waarin u terechtkomt en 
aansluiten bij uw wensen. 
De juiste keuze van een 

hoortoestel is dan ook van 
wezenlijk belang.

Achter-het-oor hoortoestel 
(AHO)

Luidspreker-in-het-oor 
hoortoestel (LIHO)

Completely-in-canal 
hoortoestel (CIC)

In-het-oor hoortoestel 
(IHO)

Wij helpen u graag 
 met de juiste keuze!

IRRITATIE  Huisgenoten vinden het niet 
altijd prettig als de radio of tv zo hard 
staat. Ook luid praten en steeds maar 
weer herhalen is vervelend. Zo kan 
wederzijdse irritatie ontstaan.
VERMOEIDHEID  Als we niet op ons gehoor 
kunnen vertrouwen, kost het extra veel 
energie om te volgen wat er om ons 
heen gebeurt. Heel vermoeiend en niet 
bevorderlijk voor het humeur.
ONVEILIGHEID  Een geluid lijkt van ver 
weg te komen, maar plotseling is die 
auto of motor heel dichtbij. Dat kan tot 
gevaarlijke situaties leiden.
ONZEKERHEID  Wie niet meer goed 
hoort, mist niet alleen wát er in een 
gesprek wordt gezegd, maar ook 
hoe. Misverstand, wantrouwen en 
onzekerheid kunnen het gevolg zijn.

Gehoorverlies?
Herkent u dat, dat u uw tv steeds iets harder zet? Dat u op een druk 
feestje gesprekken niet goed meer kunt volgen? U kunt zich natuurlijk de 
vraag stellen hoe erg dat is. Toch blijken de gevolgen van zelfs een klein 
beetje gehoorverlies groter dan u wellicht denkt.

Gehoorverlies is niet iets om u voor te schamen, er is 
bijna altijd iets aan te doen. Uitstellen is begrijpelijk, 
het is voor veel mensen moeilijk om te accepteren 
dat hun gehoor minder wordt. Hoe langer u wacht 
met een hoortest, hoe groter de kans dat uw gehoor 
in de tussentijd nog verder achteruit gaat, en dat is 
zonde. Het kan ook gevaarlijke situaties opleveren. 
Een hoortoestel vertraagt verdere achteruitgang van 
uw gehoor; het stimuleert namelijk uw hersenen. 
Dus waarom zou u nog langer wachten? Twijfelen 
helpt niet, testen wel. 

Bij Hoorservice Schram beloven we niets, maar 
onderzoeken we alles. Kom langs, dan zoeken 
we samen naar een oplossing waarmee u écht 
geholpen bent! 

Andre Schram´

15
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Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het    
algemeen ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een 
verkoudheid en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 8 mei is het weer Moederdag. 
  Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de 
badkamer en zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het   
meest optimistisch en positief 
    ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde  
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog    
 nachtvorst op kan treden.

Mathenessestraat 75, Breda
newstoff@kpnmail.nl

www.newstoff.nl

EEN WERELD 
VAN VERSCHIL!

  meubelstoffering en meer

Gun je lievelingsbank of 
stoel een tweede leven!

Josette van den Hoek
 Bel 06 23572966 voor een afspraak!

 VOOR
 NA

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

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

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blikKiest u voor lenzen, dan wilt u wel zeker weten dat deze 

perfect bij uw ogen passen. Om dit te controleren kunt u bij 
Bielars Optiek en Optometrie terecht voor een oogmeting door 
een gecertifi ceerde contactlensspecialist. Zo krijgt u de lenzen 
die perfect bij uw ogen passen.

DÉ BRILLENZAAK VAN BREDA

DE BESTE CONTACTLENZEN VINDT U BIJ ONS!

Het allerbeste zicht
en een natuurlijke blik

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR • GRATIS PAR
KE

RE
N 

VO
OR

 DE DEUR •

GRATISPARKEREN VOOR DE DEUR
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Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met een 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft 
heldere informatie over de behandeling, de nazorg, 
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal 
een maatwerkofferte door de consulente met jou 
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een 
weloverwogen beslissing nemen. 

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de 
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact 
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend 
consult met  één van onze plastisch chirurgen aan.

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

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael  |  Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is 
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip 
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie. 
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal. 
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de 
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

20



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZEG MAAR AGAATH Op 14 april opende Floriade haar 
poorten in Almere voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Tot en met 9 
oktober 2022 ontdek je in het zestig 
hectare grote Floriade-park groene 
oplossingen van innovators uit 
binnen- en buitenland die onze 
steden leuker, mooier en 
duurzamer maken op het gebied 
van groen, voeding, gezondheid en 
energie. En je geniet van de geur 
en kleur van bloemen, planten, 
groenten en fruit. Duik in het thema 
‘Growing Green Cities’ en laat je 
verrassen. De Floriade Expo vindt 
slechts één keer in de tien jaar 
plaats, dus mis het niet!
Kijk voor meer info op
www.fl oriade.com.

D AGJE UIT
FLORIADE
EXPO 2022

FILMPJE KIJKEN 

MOTHERING SUNDAY

Na het overlijden van haar man besluit 
Agaath (78) haar villa in Amsterdam-
Zuid te ontruimen. Tijd om bij de pakken 
neer te zitten heeft ze niet. Dankzij een 
advertentie in de supermarkt krijgt ze 
hulp van vakkenvuller Karim (18), die 
nog geen idee heeft wat hij wil met zijn 
leven. Samen slaan ze nieuwe wegen in. 
Hij leert haar hiphop, zij leert hem 
Arabisch. Dan stuit Karim op een stapel 
oude liefdesbrieven. Wie is die 
mysterieuze man die Agaath zo aanbad? 
En kan Karim haar helpen op zoek te 
gaan naar haar grote liefde?
ZEG MAAR AGAATH van Margôt Ros 
en Jeroen Kleijne is vanaf 10 mei 
verkrijgbaar.

Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag. 
Dit is de dag waarop al het huispersoneel 
vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild 
is het dienstmeisje van de gegoede familie 
Nivens. De Nivens gaan die dag 
traditiegetrouw lunchen met de 
Sheringhams. Jane heeft zelf geen familie 
meer. Zij gebruikt de vrije dag om in het 
geheim haar minnaar Paul te ontmoeten. 
Hij is de zoon van de Sheringhams. De 
dag neemt een dramatische wending, 
maar Jane zal haar ervaringen gebruiken 
om uit te groeien tot een gevierd schrijfster. 
MOTHERING SUNDAY is vanaf 12 mei te 
zien in de bioscoop.ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Avondje 
NAC BREDA
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 



Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

Christine: “Het is weer net zo leuk als toen we 
voor het allereerst gingen optreden. We genieten 
er echt intens van, ook omdat het publiek er 
meer dan ooit van geniet. Mensen zijn zo blij dat 
het weer kan en je voelt die collectieve energie.” 
Yentl voegt toe dat het ook prettig is om weer 
vaker te kunnen optreden.“Je voelt dat je weer 
heel snel groeit en steeds beter wordt. Het is fi jn 
om jezelf weer te kunnen ontwikkelen in je vak.”

ALS VANOUDS Na een lange periode zonder 
normale optredens kwam het muzikale duo toch 
weer snel in het ritme. “Het was al snel weer als 
vanouds. Alleen mijn stem moest wel even 
wennen aan het vele zingen”, aldus Yentl. 
Christine was bijna vergeten hoe spannend het 
soms is om op te treden.“Je voelt dat je energie 

Na twee jaar met afgelaste voorstellingen en spelen op anderhalve meter kan Yentl en 
de Boer (Yentl Schieman en Christine de Boer) nu weer voor volle zalen optreden met 

de voorstelling De Kampvuursessies. En daar zijn ze maar wat blij mee!

Yentl en de Boer:

 'Het is weer net zo leuk als de 
aller-allereerste keer'

echt weer opbouwt naar de avond toe en dat je 
lijf automatisch in de speelstand gaat. Daar 
horen ook een beetje zenuwen bij.”

EEN NIEUWE SHOW  Voorlopig is het duo nog 
te zien met De Kampvuursessies, maar 
ondertussen zijn de dames ook al aan het 
nadenken over een nieuwe show. “We genieten 
echt ontzettend van het spelen van deze 
voorstelling, maar we hebben ook heel veel zin 
om in de zomer weer nieuwe liedjes te 
schrijven”, vertelt Yentl. Wat ze precies van 
plan zijn, blijft nog even een verrassing…

De Kampvuursessies is nog tot begin juli te 
bezoeken in de theaters. Bekijk de speellijst op 
Theater.nl.
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Wellness

Villa's

Golfbaan

Events

Zakelijk

Culinair

Een eerste kennismaking

De basisbeginselen van golf:
techniek & etiquette
Baanpermissie in een halve dag 

Tijdens deze dagcursus leert u de basisbeginselen
van de golfsport, zoals grip en houding bij putten,
chippen, pitchen, bunker en full swing. 
 
Na deze cursus heeft u officieel uw baanpermissie
voor de kleine baan en kunt u op eigen gelegenheid
en wanneer het u schikt tegen betaling, gaan golfen
op de 9-holes par 3 baan. 

Salesdreef 2 | Oosterhout | 076-5795666 | www.landgoedbergvliet.nl 
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Eigen risico gespreid betalen

 Vast contactpersoon

 Snelle service bij reparatie

 Gratis eerste consult

 Gecertifi ceerd

 Patiëntvriendelijk

Wanneer u overweegt een prothese 
te nemen, kunt u bij ons terecht 
voor een gratis en deskundig advies. 
We onderzoeken de mondholte 
grondig en bespreken vervolgens 
de mogelijkheden. Tijdens het 
behandeltraject besteden we veel 
tijd en aandacht aan onze cliënten. 
We streven altijd naar een perfect 
resultaat. 

De specialisaties van de praktijk liggen op 
het gebied van implantaten, protheses, 
frames en gedeeltelijke protheses. Maar 
ook op het gebied van implantaatgedragen 
protheses is ruime vakkennis aanwezig.

Alleen het beste van het beste is 
goed genoeg voor onze patiënten.

Inge van der GaagInge van der Gaag

 15 jaar werkervaring 
 Een oplossing in de vorm van 
een implantaat, prothese, frame 
of gedeeltelijke prothese, want 
dat is waar Inge zich in heeft 
gespecialiseerd. En met vijftien jaar 
werkervaring weet ze precies waar 
ze het over heeft. “De oplossingen 
die ik bied, zorgen niet alleen dat je 
pijnklachten verdwijnen, maar geven 
in veel gevallen je zelfvertrouwen ook 
een boost doordat je eindelijk weer 
een mooie glimlach kunt tonen.” 

 Gespreid betalen 
 In haar praktijk merkt Inge echter 
maar al te vaak dat mensen het 
aanmeten van een prothese uitstellen 
tot het eind van het jaar, als ze zeker 
weten dat ze hun eigen risico op 
hebben gemaakt. “Tegen het eind van 
het jaar wordt het daardoor steeds 

Veel mensen zijn ongelukkig met hun gebit, hebben constante 
pijnklachten aan tanden en kiezen of een slecht passend kunstgebit. 
Nergens voor nodig, aldus tandprotheticus Inge van der Gaag. 
“In mijn tandprothetische praktijk kan ik een oplossing op maat bieden.”

Eigen risico gespreid betalen

drukker in mijn praktijk terwijl het 
voor mij natuurlijk veel fi jner zou 
zijn als het werk wat meer over het 
hele jaar zou worden verspreid.” 
En niet alleen voor Inge zou dat 
fi jn zijn, vooral ook voor de mensen 
die nu langer dan wenselijk met 
klachten rond blijven lopen. “Ook 
dat is nergens voor nodig. Wat veel 
mensen namelijk niet weten, is dat 
ze hun eigen risico vooraf gespreid 
kunnen betalen, zodat ze niet in 
één keer het complete bedrag op 
hoeven te hoesten. Ik informeer 
mijn patiënten hier maar al te graag 
over, maar ze kunnen natuurlijk ook 
even contact opnemen met hun 
zorgverzekeraar om te informeren 
naar de mogelijkheden. Wel zo fi jn 
als je daardoor meteen je klachten 
kunt laten verhelpen.’’  

Voor meer poetsadvies kunt u contact 
opnemen met Inge van der Gaag.

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.

KUNSTGEBIT

FRAMEPROTHESE

IMPLANTATEN

Een eerste consult is 
bij ons altijd gratis!

Tandprothetische praktijk 
I.A. van der Gaag 

Alard Duhamelstraat 78, Breda
(076) 587 70 20

www.tppvdgaag.nl
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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 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Maak kennis 
met onze (duo)
rolgordijnen
collectie

John & Nicolette

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 

(DUO)ROL-GORDIJNEN
20%

KORTING

Oude Bredaseweg 26, Etten-Leur  |  076-5022747  |  dinaraamdecoratie@planet.nl
Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 15.00 uur, za. 9.30- 13.00 uur, zo. en ma. gesloten
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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 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet Isacord 
Borduurgaren

Van Vliet heeft het!

Isacord is het universele machinale borduurgaren voor al 
je borduurwerk en bestaat uit maar liefst 390 kleuren en 
ook nog 12 kleuren multigaren. Isacord borduurgaren is 
gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit polyester.
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BRUISENDE/ZAKEN

KRACHT + KRACHT = 

Individueel zijn ze sterk, samen zijn ze nog sterker! Vandaar dat Yvanka van Eeken 
(eigenaresse van De Veilige Hut) en Yoska Merkx (eigenaresse van Hypnotherapie 
KomPassie) naast hun individuele werkzaamheden ook regelmatig hun krachten 

bundelen. Yvanka: “Samen kunnen we met nog meer mensen echt de diepte in om te 
komen tot de kern en het vinden van antwoorden op belangrijke levensvragen.”

Hoewel het tweetal overlap heeft qua werkgebieden, 
beschikken ze ook duidelijk over hun eigen 
kwaliteiten. “Zo ligt bij De Veilige Hut de focus 
met name op paardencoaching”, vertelt Yvanka 
enthousiast. “Daarnaast ben ik Reiki Master en 
gebruik ik reiki energie tijdens mijn werk. Yoska 
houdt zich in haar praktijk dan weer meer bezig 
met hypnotherapie en coaching. We hebben beiden 
ook vaardigheden in elkaars vakgebieden, maar we 
laten elkaar vooral doen waar onze kracht ligt en 
weten elkaar zo alleen maar verder te versterken.”

Individueel & samen
“We hebben dus allebei onze eigen praktijk”, 
vervolgt Yoska. “Maar daarnaast doen we ook heel 
veel samen. Zo ondersteun ik Yvanka tijdens de 

Hoefnie dagen die zij organiseert. Dagen waarop 
je met een kleine, veilige groep echt de diepte 
in gaat tussen de paarden om meer inzicht te 
krijgen in jezelf, in jouw patronen en jouw leven.” 
En de bedoeling is om steeds meer van dit soort 
samenwerkingen te organiseren, ook in de vorm 
van retraites. “Niet per se tussen de paarden, maar 
op een locatie naar wens. Of dat nu een mooi 
kasteeltje of een hotel is, wij kunnen ons werk 
overal in Nederland en het buitenland doen.” “En 
mochten we toch gebruik willen maken van de 
spiegelende kracht van paarden, dan kunnen we 
altijd een dagdeel een paardencoach locatie in de 
buurt huren”, vult Yvanka aan. “Samen beschikken 
we over zoveel kracht, kennis en ervaring dat we 
echt wat voor de mensen kunnen betekenen.”

De Veilige Hut
Yvanka van Eeken 
Tel. 06-53143180 
www.deveiligehut.nl

Hypnotherapie KomPassie
Yoska Merkx

Tel. 06-34355330
www.hypnotherapie-kompassie.nl

SAMEN STERKER
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Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past?  Kies dan voor 

maatwerk op basis van jouw wensen met RvS Interieurbouw in Etten-

Leur. Wij verzorgen het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij 

hoge kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel staan. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD? Neem dan contact op van de website!

Gouden rijder 10, Etten-Leur           06-20 910 914 info@rvs-interieurbouw.nl www.rvs-interieurbouw.nl

DE WANDKAST  die écht bij je past
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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

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. LANG LEVE DE LENTEKRIEBELS

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

De vrolijkste en 
hipste sokken

Alfredo Gonzales 
presenteerde in 2011 zijn 
eerste collectie. Gonzales’ 
positieve en opstandige 

houding hebben geleid tot 
een unieke positie in de 

mode-industrie. 

LANG LEVE DE LENTEKRIEBELS

Frisse
voorjaarskleuren

Lekker in je vel met goede ondermode van Sven & Sophie

Calvin Klein lingerie voor dames 
is iconisch en staat gelijk aan 
een klassiek ontwerp en een 

onevenaarbare kwaliteit.

Scotch & Soda laat zich 
inspireren door de vrije geest 
van Amsterdam en door de 
authenticiteit en de kracht 
van zelfexpressie om het 

unieke te creëren. 

Ze zitten perfect
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!
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HOROSCOOP

In mei zal alles bloeien
Ram 21-03/20-04
Deze maand zal je energie enkel 
maar toenemen. Je wilt je liever 
concentreren op je vrije tijd.

Stier 21-04/20-05
Er zal nieuwe levensenergie 
ontwaken en er zullen zich nieuwe 
kansen voor je openen.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei zal vooral gericht zijn op relaties. 
Je zult eindelijk harmonie vinden en 
jouw emoties zullen stabiliseren.

Kreeft 21-06/22-07
Het is belangrijk om stap voor stap 
veranderingen in gang te zetten om 
problemen op te lossen.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult je alleen richten op je gezin en 
geluk. Dit zal van jou de perfecte 
partner en ouder maken.

Maagd 23-08/22-09
Je zult je best doen om iedereen 
correct te behandelen en probeert 
alle schade te vermijden.

Weegschaal 23-09/22-10
Je charisma zal al van verre stralen, 
en je zult bijna iedereen betoveren 
naar wie je maar glimlacht.

Schorpioen 23-10/22-11
Je zult deze heerlijke tijd kunnen 
gebruiken om je geliefden mee op 
vakantie te nemen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Laat jouw emoties vrij stromen, bekijk 
ze zorgvuldig en trek een conclusie.

Steenbok 22-12/20-01
Je zult erin slagen om alles te doen 
wat je als doel stelt. Niets zal je daar 
van afhouden. 

Waterman 21-01/19-02
Je komt op een kruispunt in jouw 
privéleven en je zult niet weten welke 
kant je op moet.  

Vissen 20-02/20-03
Deze maand is ideaal om nieuwe 
mensen te ontmoeten. Je charme zal 
de aandacht trekken van anderen.
 

Heeren van Breda
Dorpscafé in het centrum van Breda
Grote Markt 31, Breda  |  06 30606322  |  heerenvanbreda

Onze ontmoetingsplek!

Ginnekenweg 317, Breda  |  06-51775417  |  shop@store317breda.nl  |  www.store317.nl

 
Wereldse huisgemaakte producten
Zwitserse specialiteiten
Heerlĳ k eten & drinken in een nieuw jasje

STORE 317

WERELDS, 
HEERLIJK 
EN EERLIJK

WE HOPEN 
U SNEL TE 

ONTVANGEN
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Corné Valentijn was al vele jaren werkzaam in de bouwsector 
toen hij in 2007 samen met zijn vrouw Bianca een eigen 
bouwonderneming startte. Inmiddels hebben zij een team van 
twaalf jonge, gedreven vakmensen om zich heen verzameld.

Betrouwbaar, 
open en eerlijk

BC Bouw neemt zorgen uit handen

Kerkeheidestraat 10, Sprundel  |  0165-383533  |  info@bcbouw.nl  |  www.bcbouw.nl

“Daarnaast hebben we een fl exibele schil, 
een groep vaste, betrouwbare partners 
waar we een beroep op kunnen doen voor 
specifi eke projecten”, vertelt Bianca. “Samen 
streven we naar een optimaal resultaat. Met 
onze persoonlijke begeleiding proberen we 
het verschil te maken. Klanten hebben altijd 
één aanspreekpunt waarbij ze bij terecht 
kunnen, dat wordt erg gewaardeerd.”

BC Bouw werkt hoofdzakelijk voor 
particulieren, maar voert ook projecten 
uit voor onder andere woningcorporaties 
en verenigingen van eigenaren. “Als 
bouwteam realiseren we complete nieuw-
bouwwoningen, eventueel in samenwerking 
met een architect. Daarbij nemen we 

BC Bouw neemt zorgen uit handen
alles uit handen. Maar we plaatsen 
bijvoorbeeld ook aanbouwen, 
dakopbouwen, dakkapellen en 
dakramen en verbouwen badkamers 
en keukens. Renovatie en 
onderhoud behoren eveneens tot de 
mogelijkheden.”

BC Bouw beschikt over het 
BouwGarant-keurmerk, dat geeft 
vertrouwen. “Sowieso maken we van 
tevoren duidelijke afspraken, zodat 
klanten precies weten waar ze aan toe 
zijn. Als iets niet haalbaar is, zeggen 
we dat gewoon. En vervolgens denken 
we graag mee in alternatieven.”

BC Bouw B.V. is een 
jonge en dynamische 
bouwonderneming, 

welke werkzaam is in de 
burger- en utiliteitsbouw. 
Wij werken momenteel

met een team 
gemotiveerde vakmensen, 

welke gespecialiseerd 
zijn in het realiseren 

van aanbouwen, 
woningaanpassingen, 

onderhoud- en
renovatiewerkzaamheden. 

Maar ook 
nieuwbouwprojecten 

realiseren en begeleiden 
we van ontwikkeling tot 

oplevering.

Bovendien maken we 
vooraf duidelijke afspraken 
zodat, u tijdens het hele 
traject precies weet wat u 

te wachten staat.

Verbouwing Eigen bedrijfspand
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BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN 
OP ONZE WEBSITE

incassomarkt
Sterk in de

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z

Heb jij ook openstaande vorderingen 

of een juridische vraag? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

INCASSO VOOR MKB-ONDERNEMERS

HUURINCASSO

PRÉ INCASSO

DEBITEURENBEHEER

JURIDISCH ADVIES

GERECHTSDEURWAARDER

Bouwlingplein 44, Oosterhout  |  088-0106555  |  info@vandongenenpartners.nl  |  www.vandongenenpartners.nl

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen. 

 Beauty is je m� ie gezicht !
        ...maar ook je haar en make up 

Mijn naam is Anna 
Wojnarowska, eigenaar van 
Hair & Make-up by Anna.
Met alle trots mag ik mij 

noemen: Ambassadeur van 
NU SKiN in Benelux.

Want je beauty is niet alleen 
je haar en make-up, maar 

ook je mooie gezicht. 

Wij zijn een nieuwe Hair & Make-up salon in Princenhage 
Breda. Het is een kapsalon voor dames en heren vanaf 
0 tot 120 jaar oud. Buiten standaard kapperdiensten, zoals 
kleuren, knippen en stylen verzorgen wij ook professionele 
make-up en bruidskapsels, maar ook Hairextensions. 
Wij werken met Lanza, “hét“ product op dit moment. 
Voor Hairextensions werken wij met Balmain.

Pastoor van Spaandonktstraat 30, 
Princenhage Breda

06-25125689
hairmakupbyanna

  HEB JE VRAGEN?

Bel 0625125689

of mail 

xstyling.anna

@gmail.com

VOOR                                     NA   

MODIEUZE KAPSELS                              

VOOR                                     NA   

MAKE-OVER
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Verkrijgbaar bij: BROCKS HOMEOPATHIE, Ginnekenweg 28, Breda  |   076-5219313  | 
www.brockshomeopathie.nl

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. Alles wordt 
door ons bewaakt.

We zien u graag tegemoet in één van onze vestigingen!
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 Scooter Plezier verkoopt 
betaalbare scooters van 

bekende merken als AGM, 
Vespa, Berini en BTC. Andere 

merken zijn te leveren op 
bestelling. “Houd je het 

simpel, dan kan dat. Maar als 
je hem helemaal aangekleed 
wilt hebben met alles erop en 
eraan, dan kan dat natuurlijk 

ook”, vertelt Anita. 
Er is tevens een beperkt 

assortiment tweedehands 
scooters.  

Spinveld 13 A3, Breda
 076-5810415 

scooter-plezier@outlook.com  
www.scooterplezierbreda.nl

Betaalbare scooters 
en e-bikes 

voor iedereen

ER ZIT VAST 
EEN SCOOTER 

VOOR JOU 
BIJ!

We luisteren, denken met je mee en zetten jouw woorden om in bloemen. 
Altijd vers. Altijd geschikt met liefde, creativiteit en vakmanschap. 

Je kunt je boeket via ons ook laten bezorgen. In Nederland. En daarbuiten. 
Met Fleurop.

Wij bezorgen een goed gevoel
DE MOOISTE 

BLOEMEN VOOR 
MOEDERDAG 

HAAL JE BIJ ONS!

verkoop@boeketbezorgen.com 
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Eigenaar: Francine Lamers  |  Meester Bierensweg 55, Prinsenbeek
 06-54357135  |  www.ateliermakingmemories.nl

Het mooiste aandenken ben jezelf!
Er is geen mooiere herinnering dan een beeld van je eigen 

handen en lichaam. Het is eeuwig en uniek.

Hand- en bodycasting betekent het 
kopiëren van een lichaamsdeel, welke 
daarna gegoten wordt in een kunsthars 
en afgewerkt. Het is een methode 
om een levensecht 3D kunstbeeld te 
maken van je eigen lichaam. Bekende 
handcasting zijn bijvoorbeeld de 
familiekransen, maar ook de familie 
hartvorm, de generatiebeelden en de 
babyhandjes.
Naast deze handenkunstwerken, 
kan bodycasting nog veel meer zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan zwangere 
buiken, de baby Belly Bowl, torso’s. 
De afweking van een kunstbeeld kan 
in vele verschillende kleuren. Brons, 
goud en koper zijn de meest gebruikte 
afwerkingen. Bij de afspraak voor de 
afdruk nemen we samen door welke 
kleur en afwerking je wilt.
In principe vinden de afspraken voor 
het maken van de afdrukken plaats 
in mijn atelier in Prinsenbeek. Maar 
indien het niet meer mogelijk is om 

naar mijn atelier te verplaatsen, dan 
kom ik op locatie.
 
Heb je interesse of heb je vragen? 
Stel ze gerust. Ook op de website kun 
je al veel informatie en beeldmateriaal 
vinden.  

Het mooiste aandenken ben jezelf!

De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn 
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen. 
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit 
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken 
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan 
over.

Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses: 
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt. 
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde 
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam 
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor 
wat je hebt. 

Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn 
borsten:

Lieve mooie borsten,

Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest. 

Dat jullie mijn kinderen hebben gevoed, mijn 

image hebben ondersteund, dat jullie mij 

gelukkige en hilarische momenten hebben 

bezorgd. Dank je wel dat jullie door dik en dun 

aan mijn zijde staan.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik mijn borstprotheses 
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook 
steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.

De relatie met je borsten

64



VERWENNEN
VAN TOP TOT TEEN

Bij Avance Beauty & 
Wellness is uw huid in 
deskundige handen.

Hooghout 60, Breda  
076-5219964 

salon@avancebeautywellness.nl 
www.avancebeautywellness.nl

ONTHAREN

PEDICURE & MANICURE

FACIALS & 
HUIDVERBETERING

MASSAGE

NAGELSTYLING

SCAN EN BEZOEK 
ONZE WEBSITE

Kunstnagels
Kunstnagels kunnen een uitkomst bieden als je eigen nagels 
niet zo stevig of lang zijn als je graag zou willen. Er zijn 
verschillende manieren om je eigen nagels mooier, langer en 
steviger te maken. 
 
Acryl en gel zijn veelgebruikte materialen om nagels te 
verlengen (met behulp van tips of sjablonen) of te verstevigen.  
Aangezien de natuurlijke nagel gewoon doorgroeit met de acryl 
of gel erop is het raadzaam om je kunstnagels eens in de 2 
tot 4  weken een nabehandeling te geven. Doe je dit niet, dan 
zullen je kunstnagels gaan “liften”, zal er lucht onder komen 
en kunnen ze afbreken. Dit zal je eigen natuurlijke nagel 
ernstig beschadigen en dat is absoluut niet nodig.
.
Probeer je aan deze tips te houden en je zult (nog) langer veel 
plezier van je mooie kunstnagels hebben!
Maak snel een afspraak bij Avance beauty & wellness

Je handen zijn het visitekaartje
dat je altijd bij je hebt

Avance Beauty & Wellness

Tegen inlevering van deze bon 15% korting 
op een nieuwe 

set nagels.

15% 
KORTING

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 biedt Kooistra Rijopleidingen ook 
camper- en caravantrainingen. Tevens ben je er 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

Nieuw bij Kootstra Rijopleidingen is dat sinds kort ook 
de mogelijkheid wordt geboden om te lessen in een 
elektrische auto. “Wij zijn één 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!
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(WOENSDAG T/M VRIJDAG GEOPEND VAN 17.00 TOT 20.00 UUR

EN IN HET WEEKEND VAN 12.00 TOT 20.00 UUR)
 

OF SCHUIF AAN BIJ RESTAURANT GROEN
WWW.RESTAURANT-GROEN.NL

(WOENSDAG T/M VRIJDAG VANAF 17.00 UUR GEOPEND
EN IN HET WEEKEND VANAF 12.00 UUR)

 
MEERBERG 41 | 4847 NA | TETERINGEN | 076 886 0680 

 

Take away! Afspraak maken kan via

www.houseofhairbykimberley.com 

Rithsestraat 122, Breda

06 36026677

  
House of Hair by Kimberley
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Alle producten zijn vers en worden 
met liefde en aandacht gegrild

Om je vingers bij    af te likken...

AANBIEDING 1 kg kipsaté gemarineerd 
voor slechts €9,95+/- 20 stokjes, 
zoet of pikantNieuwe Haagdijk 34, Breda

076-5217055  |  06-24940388
  info@geertkip.nl

Poelier Geert Frijters heeft 
veertig jaar ervaring en in zijn 

speciaalzaak geertkip.nl 
verkoopt hij de lekkerste 

kipspecialiteiten… 
en nog veel meer! 

GEGRILD

HAPJES

TAPASSCHOTELS

ENRW Trading BV, Haagweg 22, Breda  |  076-5300702  |  www.enrwtrading.nl

PLANTEN GROEI EN BLOEI HOUTEN MEUBELS DECORATIE

ENRW Trading: altijd nét iets anders en nét wat exclusiever dan doorsnee. 
Bekijk hieronder een greep uit de producten die we aanbieden. Voor het actuele 

assortiment bent u van harte welkom in onze winkel.

 ENRW Trading nét iets anders 
  en exclusiever dan doorsnee!

KOM LANGS 

EN LAAT JE 

VERRASSEN, TOT 

BINNENKORT!

Steeds 

vernieuwe 

items

        
Al jaren een begrip voor planten, houten meubels en decoraties
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HET ADRES VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN:

LAKCORRECTIE  |  LAKBESCHERMING 
(WAX, GLASCOATING & PPF) 

LEERHERSTEL  |  INTERIEURREINIGING 
DECHROMEN  |  LAMPEN TINTEN

Daarnaast zijn allerlei onderhoudsproducten 
verkrijgbaar in onze webshop.

CAR DETAILINGS SUPPLIES

WWW.JSCARCARE.NL  |  06-20310805

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 

Ginnekenweg 146
BREDA

www.jaakvanwijck.nl 

Altijd een sleutel die 
op uw slot past!

We zijn per slot van rekening niet 
voor niets De Sleutelspecialist.

MAAK NU EEN 
RESERVE!

Wij hebben de juiste 
sleutel voor u
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Joyce Stallen - van Hattum  |  Gouddonk 3, Breda  |  06-33901408  |  www.salon-labeaute.nl

GEZICHTSBEHANDELINGEN

HUIDVERBETERINGEN

PEDICURE/MANICURE

MAKE-UP

ONTHARING

MASSAGE

Toe aan de nodige ontspanning?  
Laat je verwennen bij Salon La Beauté.  

In mijn salon geef ik diverse massages: Ontspanningsmassages,  
voetrefl exmassage, antistress-massage of bindweefselmassage. 
Voorafgaand bespreek ik eventuele klachten die we tijdens de 
massage kunnen behandelen. Neem een stap opzij, verlaat de 
bekende paden van het dagelijks leven en vind je oase van rust!  
Kijk voor de diverse massages op mijn website!

VOOR MEER 
INFORMATIE 

Bel 06-33901408
of kijk op

de website.

Korte Boschstraat 3, Breda  |  076-5212830  |  www.schietecat.nl

Compacte fi ets of 
               vouwfi ets nodig?Bij Schietecat moet je zijn

(E-)Compacte fi etsen  |  i:SY & Cube
Een compacte fi ets is het perfecte, wendbare vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Bij Schietecat 
Tweewielers in Breda vind je een uitgebreid aanbod aan fi etsen en scooters. Hier vind je altijd de perfecte 
tweewieler die voldoet aan je wensen. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekende, persoonlijke service.

(E-)Vouwfi etsen  |  Brompton & Tern
Wie in Breda of omgeving een vouwfi ets wil kopen, doet dat het beste bij 
Schietecat Tweewielers. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten fi etsen, 
en ook scooters. In vouwfi etsen bieden we je grote keuze in alle betere merken en 
verschillende categorieën. Als je de bus of trein opstapt, vouw je de fi ets gewoon 
op tot zijn compacte vorm. Wanneer je gaat fi etsen, klap je de fi ets weer open 
en je bent klaar om te vertrekken. Perfect dus voor wie een compacte fi ets 
zoekt om op een milieubewuste manier zijn of haar bestemming te bereiken.

Heb je nog vragen? Dan bereik je ons 
ook telefonisch via +31(0)76 521 2830.

Een compacte fi ets combineert de voordelen van een 
gewone stadsfi ets met die van een vouwfi ets.

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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bestaat dit jaar 20 jaar

In Etten-Leur vindt u 
Titambire. De fascinatie 

voor beelden uit Zimbabwe 
is in 1994 ontstaan tijdens 

een uitwisselingsproject 
van de dochter van 

de eigenaresse van de 
beeldentuin. 

Nieuwsgierig naar de bijzondere 

beelden uit Zimbabwe?
In Zimbabwe maakte zij kennis met unieke 
beelden die ter plaatse werden gemaakt uit allerlei 
steensoorten, zoals kobalt en serpentijn. De familie 
raakte gefascineerd door de veelzijdigheid en de 
creativiteit van de kunstenaars in Zimbabwe. Zowel 
realistische beelden als abstracte beelden worden 
met behulp van een rasp gemaakt tot een beeld 
waarvan geen tweede bestaat.

Wellicht siert één van onze beelden 
binnenkort wel uw woning of tuin.

Art Gallery Titambire Vedelring 184, Etten Leur  NL  |  +31(0)6-29055541   |  info@titambire.nl  |  www.titambire.nl

Bekijk de website eens voor 
een verrassend cadeau!

Beeldentuin
Kunst uit Zimbabwe

Extra genieten tijdens de kortere dagen

Reserveer nu jouw

high Tea 

High wine

of een gezellige lunch 

DE BROODTOREN, TORENSTRAAT 16, BREDA

FACEBOOK/DEBROODTORENBREDA 

 

 

De Burcht 10, Breda  |  076-5602217 

Alles wat je maar nodig kunt hebben 
voor honden, katten en knaagdieren

Voer tot speeltjes - manden - riemen - dergelijke benodigdheden - snacks



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. 

De makelaar die anders is!

Vincent van Goghstraat 23, Breda

 06-50241455  |  info@vanlangevelde.nl

www.vanlangevelde.nl

Geen snel pak, geen dure auto, geen uiterlijk vertoon. Geen Twitter, 
geen Facebook, maar alle tijd voor u.  Mijn doel is om uw woning zo 
goed mogelijk te verkopen of aan te kopen, niets meer en niets minder. 
Daar besteed ik mijn tijd aan.  Graag tot ziens, Pieter van Langevelde

HUIS 
TE KOOP?
Maak nu een afspraak 
06 - 502 414 55

Bent u op zoek naar een makelaar in een snel pak met een dikke stropdas?  
Die in een dure auto aan komt rijden? Een makelaar die veel tijd steekt in Twitter 
en Facebook en die tijd dus niet aan u besteedt? 

Ga dan op zoek naar een andere makelaar, Van Langevelde Makelaardij is anders!

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.nlVolg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Mei!
Op de fi ets dromen

over de zomer

Wie twee keer
het wiel

uitvindt kan een
fiets maken 



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

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 kunnen verrichten. Onze kracht 
is onze communicatie en goede afspraken omtrent werkzaamheden en werktijden.

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

Uw ramen en vloer totaal anders?
Geen wens is ons te gek!

Benieuwd naar 

onze producten? 

Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN

�����
����������������

Bent u op zoek naar een partij die uw woning of bedrijfspand kan voorzien van zowel 
een nieuwe vloer en zonwering als gordijnen? Voor al deze zaken kunt u terecht bij 
Verpo Totaalsto� ering. Wij zijn al 20 jaar thuis in totaalsto� ering.

Klompenmakerstraat 20, Etten-Leur   |   06 - 22 23 92 82   |   info@verpo.nl   |   www.verpo.nl

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda
+31 611 153 479
info@kristallenwereld.nl 
www.kristallenwereld.nl

Thuis komen bij jezelf en in je eigen huis: dat kan allemaal heel 
simpel door wat natuurlijke kunst in je huis te brengen.

Natuurlijke kunst door prachtige edelstenen en kristallen in hun 
mooiste vormen. Je vindt veel van deze kunstobjecten bij Kristallen 
Wereld in Breda. Wij zijn erg uitgebreid in kleine en grote kristalstukken 

voor in huis en werkomgeving.

dinsdag t/m zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

De kracht van edelstenen in huis
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MATERIALEN
Blindbakvulling of gedroogde 

peulvruchten
Lage taartvorm van 26-28 cm,

ingevet

INGREDIËNTEN
40 g bloem, gezeefd

1 portie zoet taartdeeg 
4 eidooiers

125 g suiker
2 zakjes vanillesuiker

1 el poedersuiker
500 ml melk

500 g aardbeien, 
in plakjes

300 g bosbessen

BEREIDING
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg hierop uit tot een ronde lap die 
3 cm groter is dan de vorm. Bekleed de vorm met het deeg en zet de vorm 
minimaal 30 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg een stuk bakpapier op het deeg en leg 
daarop zoveel blindbakvulling of peulvruchten dat de bodem er bijna geheel 
mee bedekt is. Zet de vorm op het rooster iets boven het midden in de oven en 
bak de taart 20 minuten. Verwijder de peulvruchten en het bakpapier en zet de 
taart nog 8 minuten in de oven. Laat de taart op een rooster afkoelen. 

Klop in een kom met de handmixer de eidooiers met de suiker en vanillesuiker 
tot een dikke crème die als een breed lint van de garde loopt. Schep de bloem 
er luchtig door. Breng in een pannetje de melk aan de kook en schenk de melk 
al kloppend met de mixer in een dun straaltje bij de geklopte eidooiers. 

Laat het mengsel onder voortdurend kloppen aan de kook komen en 3 minuten 
heel zachtjes koken. Neem de pan van het vuur en laat de room afkoelen. Klop 
heel regelmatig om velvorming te voorkomen.

Schep voor de fi nishing touch de room in de taart en strijk deze gelijkmatig af. 
Verdeel de plakjes aardbei over de room en strooi de bosbessen daar weer 
overheen.

Zondag 8 mei is het zover: Moederdag! Een speciale dag waarop we onze lieve 
mama/moeder/ma/moeke/mammie in het zonnetje zetten en verwennen. Haal 
dit jaar alles uit de keukenkast en verras je moeder met een stukje van jouw 

zelfgebakken aardbeientaart. Dat wordt smullen… 

12 STUKKEN - 70 MIN.

Speciaal voor mama

BRUIST/RECEPT

8382



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

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.

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

Op Moederdag zet je natuurlijk je lieve 
moeder in het zonnetje. En hoewel ze 
misschien niet vraagt om een cadeau 
of wat extra aandacht, doe je er vast 

en zeker goed aan om haar eens fl ink 
te verwennen. Ga samen picknicken 

buiten of blader (online) door deze 
editie van Bruist. Los gezellig samen 
de puzzels op en maak kans op leuke 

prijzen. Reken maar dat jullie een 
mooie dag hebben! 

PUZZELPAGINA Maak kans op eenPUZZELPAGINA sun care 
pakket van 
That'so

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

zon 
creme 
strand 
vakantie 

ontspan 
zomer 
lekker 
bruin

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing 
in op onze site: www.breda-bruist.nl
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ENJOYING THE OUTDOORS
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

PLUG-INPLUG-IN

TO ADVENTURE
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