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kennis van zaken
door Annelies Vlaanderen

Bedrijf: Hey Beauty!
Branche: workshops visagie en bruidsmake-up
Eigenaar: Cynthia Heijdra, Breda
Locatie: mobiel (bijvoorbeeld café-restaurant Parc of bij cliënt thuis)
Prijs workshop: ongeveer 45 euro
Meer informatie: www.heybeauty.nl
Contact: info@heybeauty.nl

Behoud volkscultuur door overbrengen immaterieel erfgoed, is
subsidiedoel gemeente Breda.

Op de fiets langs de
‘Den Ulf’, heet een nieuwe,
recreatieve fietsroute door
het Markdal, Ulvenhout en
’t Ginneken. Wethouder
Wilbert Willems geeft op 1
april het startschot en presenteert het routeboekje.

Cynthia Heydra doet voor aan cliënte Iris hoe ze het best rouge op haar gefoto René Schotanus/het fotoburo
zicht kan aanbrengen.

‘Wow! Mooi! Ben ik dat?’
De meeste vrouwen maken zich
elke dag op. Ook al is het maar
een vleugje mascara op de wimpers, ze voelen zich daar beter of
mooier bij. Van deze vrouwen,
jonge meisjes tegenwoordig ook,
is weer een deel dat meer werk
van haar gezicht maakt. Zeker als
er wordt uitgegaan.
,,Alleen jammer”, vindt Cynthia
Heydra, ,,dat ze dat vaak niet goed
doen. Ze hebben het ooit zo ge-

‘Ik heb weleens wat zelf
geprobeerd, maar
dat zag er echt niet uit’
leerd en doen het twintig jaar later nóg zo. Terwijl de huid mettertijd verandert. Daar hoort ook
een ander soort make-up bij.”
Heydra is specialiste op het gebied van visagie, al zes jaar. Sinds
begin dit jaar heeft ze een eigen
bedrijf, Hey Beauty! waarmee ze
workshops visagie geeft. Dat kan
op locatie of bij mensen thuis. ,,Ik
merk dat er een groeiende behoefte is”, geeft ze als motivatie aan.
Dat komt volgens haar met name
door de populariteit van tv-programma’s als Hollands Next Top Mo-

del, Extreme Make-Over en Make me
beautiful. Daarin worden van lelijke eendjes onder andere met make-up mooie zwanen gemaakt.
Make-up kan heel veel met je
doen, vindt Heydra. Vermoeidheid wegpoetsen, rimpels verbloemen. ,,Dat maakt mijn werk ook
zo dankbaar. Als de cursisten
klaar zijn en zichzelf in de spiegel
bekijken, zijn ze bijna altijd heel
erg verwonderd. ‘Wow, ben ik
dat?’ Heel leuk.”
De workshop die ze onlangs hield
in restaurant Parc in Breda, verloopt ook zo. Cursisten Iris, Eva
en Sigrid, alledrie rond de 40 jaar,
zijn niet zo van het opmaken. ,,Ik
heb wel eens wat geprobeerd,
maar dat zag er niet uit. Ik heb
het er meteen afgehaald”, zegt
Iris. Cynthia leert ze stap voor
stap, van foundation tot lippenstift, hoe ze de make-up moeten
opbrengen. En, heel belangrijk,
hoe ze bepaalde oneffenheidjes
kunnen wegwerken. Hoe verder
in de workshop, hoe enthousiaster ze raken. ,,O, wat ben jij mooi
geworden!”, roepen ze elkaar toe.
Hun mannen hebben al afgesproken wat ze zullen zeggen als ze
hen weer zien: ,,Wat zie je er
mooi uit!”

door
Leo Nierse
leo.nierse@bndestem.nl
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et de natuur is het al
net als met cultuur. Je
kunt er niet jong genoeg van leren houden. Dat is de belangrijkste aanbeveling voor de splinternieuwe fietstocht Den Ulf. Die is vooral afgestemd op jonge recreanten. Het begeleidende routeboekje - waarvan
de ‘groene’ wethouder op 1 april
de eerste exemplaren aan Ulvenhoutse groep 6-leerlingen uitreikt
- maakt dat al bij eerste aanblik
duidelijk. De toon van de teksten weetjes, verhaaltjes, opdrachten,
spelletjes - is duidelijk op hen afgestemd. Ze kunnen er bijna terloops door leren ontdekken wat
mooi en leuk is aan de monumenten, het bos en water in hun directe omgeving.
Een ludiek soort heemkunde light
voor basisschoolkinderen. Zo laat
de opzet van de samenstellers, de
Stichting Cultuurbehoud Breda en
de gemeente Breda, zich wel ongeveer omschrijven.
De indicatie dat Den Ulf voor alle
leeftijd is bedoeld, zal er in de
praktijk op uitdraaien dat vooral
grootouders met hun kleinkinderen meefietsen. Meer dan de
ouders zullen opa en oma er schik
in hebben - én het geduld - om de
ULF-fietsertjes te helpen bij de opdrachtjes die ze in het routeboekje

BREDA

de jaarlijkse beste worstenbroodjesverkiezing van Omroep Brabant.
De Madese bakker Ger Ligthart is
verkozen tot degene die het ‘Meest
innovatieve worstenbroodje’ van
2011 heeft gebakken.

door Nico Schapendonk

COLOFON BREDA
Advertenties
Verkoopteam West-Brabant
tel. 076-5 312 255, fax 076-5 312 299
teamwestbrabant@bndestem.nl
Personeelsadvertenties:
tel. 055-5 388 000, fax 055-5 388 210
E-mail: arbeidsmarkt@wegenerdagbladen.nl
Business to business, onroerend goed,
educatie- en zorgadvertenties:
tel. 076-5 312 277, fax 076-5 312 274.
E-mail: segmentteam@bndestem.nl
Informatie over adverteren:
www.bndestemadverteren.nl

Online adverteren:
multimedia@bndestem-pzc.nl
Redactie Breda
Spinveld 55, 4815 HV Breda
e-mail: redactie.stad@bndestem.nl
telefoon 076-5 312 311
fax 076-5 312 162

aantreffen. Bovendien beschikken
ze over de kennis - volksverhaaltjes, huis-tuin-en-keukenweetjes,
vaardigheden - waarmee de jongeren hun opdrachtjes kunnen uitvoeren. Want dat is het uiteindelij-

ke (provinciale subsidie)doel: erfgoed door overdracht levend te
houden. Tijdens de twaalf tot negentien kilometer lange tocht - die
aansluit op de bekende Knooppuntenroute - kunnen zij mooi de jon-

Film in ’t Park voorbarig
met luiden alarmklok

Het beste worstenbroodje
BREDA – De prijs voor het lekkerste
Brabantse worstenbroodje van 2011
is naar Dennis de Jong van de Bredase Bakkerij de Jong gegaan. Hij
sleepte die titel gisteren in de
wacht tijdens de prijsuitreiking in

De pracht van het Ulvenhouse Bos herkennen, is leren van je eigen omgeving te houden.
foto’s Cees Janssens/Stichting Cultuurbehoud Breda

Breda Veemarktstraat 56
Den Bosch Vughterstraat 166
Rotterdam Korte Hoogstraat 18 (grootste
van Nederland elke zondag open.)

BREDA – De organisatoren van Film
in ’t Park in Breda roepen te vroeg
dat ze geen subsidie meer krijgen
van het Brabants Kenniscentrum
voor Kunst en Cultuur (BKKC).
Dat zegt Ton Hagenaars van het
centrum.
Eerder deze week maakte de organisatie van het filmfestival bekend
dat het doek dreigt te vallen voor
de zomerse filmavonden die worden gehouden in het Valkenberg.
Reden: de BKKC zou geen subsidie meer geven.
Maar dat is helemaal niet waar,
zegt Hagenaars. Volgens hem is

het zelfs zo dat Film in ’t Park niet
eens een aanvraag voor subsidie
heeft ingediend.
Volgens Peter de Jaeger van het
filmfestival is er inderdaad geen
aanvraag voor een bijdrage ingediend bij het kenniscentrum. Dat
is omdat tijdens een vorige week
gehouden informatiebijeenkomst
werd gezegd dat kleine evenementen als Film in ’t Park niet meer in
aanmerking zouden komen.
„Dus gingen we er vanuit dat we
een subsidie wel kunnen vergeten.
Een aanvraag indienen zou dan
geen zin meer hebben”, aldus De
Jaeger. Maar nu gaat hij alsnog een
verzoek indienen.
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kilometer is de lengte van fietsroute Den Ulf.
Ook andere delen van Breda krijgen metterijd
een eigen fietsroute voor de basisschooljeugd.

verhalen van ’t Markdal

Kus voor een karper. De Bovenmark is rijk aan vis en weer of geen weer, altijd zitten er vissers op de oevers.

Citytrips

Kijk voor het laatste nieuws ook op:
www.bndestem.nl

S

HoutBrox heeft zich
laten inspireren door
Los Angeles. Komende
weken staat onze winkel
dan ook in het teken van
deze wereldse stad.
Kom snel naar HoutBrox
en profiteer van spectaculaire aanbiedingen en
tal van events.

______________________

Win a Citytrip
Kom met deze advertentie
naar HoutBrox en maak kans
op een citytrip t.w.v.

€ 3000 euro!
______________________

Casual Friday
Op vrijdag casual aanbiedingen!

______________________

Happy Hours
gen laten piepen zoals ze zelf zongen. En terwijl de kleinkinderen
diersporen volgen of - onweerstaanbaar - ‘poeponderzoek’ verrichten door takjes in keutels te steken, kan opa uit hetzelfde boekje
historische weetjes en oma een
jamrecept opsteken. Ook acht
pleisterplaatsen, waarvan de helft

www.bndestem.nl

commercieel, zijn vermeld in het
20 pagina’s tellende spiraalbandboekje. Het is à €4,50 verkrijgbaar
onder meer bij de VVV, in het
poortgebouw van het Begijnhof
en lunchroom De Uitdaging
(Dorpstraat Ulvenhout). Daar
hangt trouwens permanent een foto-expositie van het Markdal.

HET IS LENTE!
Het bier lonkt op de terrassen. Aan de
takken komen de eerste blaadjes uit. En
dit weekend gaat ook nog de zomertijd
in. Kom maar op met die lentefoto’s! U
kunt ze uploaden op bndestem.nl/lente
Laat uw lentegevoel zien op
www.bndestem.nl/lente

Op zaterdag 26 maart van 10.00
tot 12.00 uur 15% extra kassakorting op alle truien en vesten

______________________

Dress For Less
Deze poort, tussen kerk en pastorie aan de Ulvenhoutse Dorpstraat, is het
enige overblijfsel van het in aanleg middeleeuwse slotje Grimhuysen.

Drankrijder
veroorzaakt
een ongeval

Onbekende valt
Bredanaar
aan met mes

BREDA – Een 35-jarige automobilist

BREDA – Een 19-jarige man uit Bre-

uit Lage Zwaluwe heeft donderdagmorgen in dronken toestand een
verkeersongeval veroorzaakt op de
Terheijdenseweg.
De man reed rond 03.15 uur na
een avondje stappen naar huis en
moest naar eigen zeggen op de
brug hard remmen voor een voorganger. Daardoor begon zijn auto
te tollen en raakte hij een andere
auto. Beide voertuigen raakten
zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De bestuurder moest
blazen, met 615 ug/l als resultaat.
Daarop is hij aangehouden. Zijn rijbewijs is afgepakt. Er raakte niemand gewond bij het ongeval.

da is woensdagavond aangevallen
door een onbekende man met een
mes. Het slachtoffer stond om
21.30 uur met enkele vrienden op
de Twaalfbunder in de wijk Haagse Beemden te praten toen ze vanuit een auto werden toegeschreeuwd door een onbekende
man. Even later reed de man met
zijn auto naar de Bredanaar en
zijn vrienden. De verdachte stapte
uit en liep met een groot mes in
zijn hand op het groepje af. Daarbij maakte hij diverse steekbewegingen naar het slachtoffer, dat
niet werd geraakt. De 19-jarige Bredanaar heeft aangifte gedaan.

Op zaterdag en zondag
tot 70% korting op speciaal
geselecteerde artikelen

______________________

Free Coffee &
Donuts
Tijdens onze citytrips,
winkelen bij HoutBrox met
gratis koffie en donuts

______________________

a.s. Zondag koopzondag

De Barones 62 . Breda
Kijk voor alle aanbiedingen
en voorwaarden op
www.houtbrox.nl/citytrips

