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Iedere keer is het weer spannend als de auto een nieuwe APK moet
krijgen. Wat vinden ze nu weer? Hoeveel gaat het kosten om het te
laten repareren? En hoe weet ik zeker dat de keuring eerlijk verloopt?

Hilvarenbeek - ‘s-Hertogenbosch - Sprang-Capelle - Breda

Als u zeker weet dat de keuring
eerlijk verloopt, dan weet u in ieder
geval ook zeker dat de keuring
nooit meer dan noodzakelijk zal
kosten. Kies daarom voor een
onafhankelijk keuringsstation, dat
in tegenstelling tot een garage,
geen voordeel heeft bij het
(onnodig) afkeuren van uw auto

Van Abeelen APK is
zo’n onafhankelijk
keuringsstation dat u
altijd de eerlijkste
keuring biedt. Dit wordt gegaran-
deerd door drie zekerheden:
1) Van Abeelen verdient geen
geld met reparaties of onderdelen-
verkoop, waardoor een afkeuring
niet voor meer winst zorgt;
2) Van Abeelen laat ook
RDW-steekproeven toe op
afkeurpunten, waardoor een
onterecht afkeurpunt tot intrekking
van de keuringserkenning kan
leiden;
3) Van Abeelen voert een
herkeuring na een afkeuring gratis
uit, waardoor een afkeuring net als
voor u, ook voor Van Abeelen een
nadeel is in plaats van een
voordeel.

Van Abeelen APK is de grootste
onafhankelijke APK-keurder van
Nederland met vestigingen in
Breda, ‘s-Hertogenbosch,
Sprang-Capelle en Hilvarenbeek.

U kunt hier zonder en mét
afspraak terecht. Uw auto wordt
gekeurd terwijl u geniet van een

gratis kopje koffie en
voordat u het weet
heeft uw auto weer een
nieuw goedkeuringsbe-
wijs.

De meer dan 2.800 positieve
beoordelingen op bestegarage.nl
en de verkiezing tot Topper 2014
en Topper 2015 tonen aan dat bij
Van Abeelen de klant op de eerste
plaats komt.

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak surft u naar
www.abeelen-apk.nl of belt u:

onafhankelijke APK
afspraak niet nodig

Gegarandeerd de eerlijkste APK

073 - 62 32 177

De keurmeester was
zeer vriendelijk en
legde uit waar hij naar
had gekeken en wat
eventuele verbeter-
punten zijn. Ik kom
altijd bij Van Abeelen
en ben altijd tevreden.

V. Kauwenberg-Palm
11 juni 2015

Neutraal en eerlijk;
alhoewel niet
goedgekeurd, keurig
behandeld en
geadviseerd hoe en
wat.

K. Kemps
25 juni 2015

Helftheuvelweg 92, ‘s-Hertogenbosch

Vriendelijk geholpen,
gratis koffie bij het
wachten. Ik had een
afspraak gemaakt en
mijn auto werd ook op
dat tijdstip gekeurd.

K.
08 juni 2015

Ben snel en goed
geholpen en kreeg ook
nog onderhoud advies

E. van Leeuwen
17 juni 2015

Zonnebloem Etten-Leur in 
serie ‘Er kan zoveel meer’
In de laatste aflevering 
van televisieserie ‘Er 
kan zoveel meer’ zijn 
twee deelnemers van 
Zonnebloem Etten-Leur 
de hoofdpersoon.

door de redactie

EttEn-LEur - Omroep Bra-
bant is op 10 mei, in sa-
menwerking met de Zonne-
bloem, de 8-delige tv-serie 
‘Er kan zoveel meer’ gestart. 
In elke aflevering wordt een 
BN’er uitgenodigd om een 
dag als vrijwilliger mee te 
gaan met een activiteit van 
de Zonnebloem. Wat de 
BN’er niet weet is dat hij 
of zij verrast wordt met de 
vraag om deze dag de licha-
melijke beperking van de 
zonnebloemdeelnemer over 
te nemen, om te ervaren hoe 
het is om een beperking te 
hebben. In de laatste afle-
vering van zondag 5 juli zie 
je Emma Marie Koch, zij 
is door post traumatische 
dystrofie afhankelijk van 
een rolstoel. Haar vrien-
din Conny Kapitein heeft 
meerdere beperkingen. Zij 
is doof, slechtziendheid en 
zij heeft geen evenwichtsor-
ganen waardoor zij rolstoe-
lafhankelijk is. Samen met 
twee vrijwilligers van Zon-
nebloem Etten-Leur, Hen-

riette van Kooten en Marian 
van Meer, gaan zij een dagje 
naar Den Bosch. Ook Kapi-
teins schrijftolk is er deze 
dag bij. BN’er in deze afle-
vering is Christel de Laat, 
comédienne en bekend als 
Betty van den Oetelaar (Alpe 
d’Huzes, presentatrice van 
onder meer het ‘Lekkerste 
Brabantse worstenbroodje’). 
In een presentatiefilmpje 
verrassen Koch en Kapitein 
Christel met de vraag of zij 
de uitdaging met hen aan 

wil gaan door een deel van 
hun beperkingen over te ne-
men.
Christel kreeg deze dag een 
speciaal verzwaringspak 
aan om te ervaren hoe het 
is om een laag energielevel 
te hebben. Daarnaast een 
koptelefoon om de doofheid 
deels te ervaren. De dames 
beleven een gezellige dag in 
Den Bosch, die Christel van-
uit de rolstoel meemaakt. 
Emma Marie en Conny zijn 
blij met de mogelijkheden 

die de Zonnebloem ze geeft 
om er op uit te gaan en genie-
ten daar volop van. Het werk 
van de vrijwilligers waarde-
ren zij enorm. De Laat vond 
de dag een indrukwekkende 
ervaring: “Ik stap dadelijk 
uit de rolstoel en loop weg, 
zij kunnen niet uitstappen, 
zij kunnen niet loslaten.”
‘Er kan zoveel meer’ is 5 juli 
te zien op Omroep Brabant. 
De uitzending begint om 
18.00 uur en wordt daarna 
elk uur herhaald.

v.l.n.r. Emma Marie Koch, Christel de Laat, Conny Kapitein en presentator Rogier van Oosterhout. 
De Laat ervaarde voor een dag hoe het is om te leven met een beperking. foto: Emmy Wagenmakers

Inloop Mondiaal 
Centrum open
BrEda - De inloop van het 
Mondiaal Centrum aan 
de Roland Holststraat 71 
in Boeimeer is de gehele 
zomer op maandag en vrij-
dag van 10.00 uur tot 12.00 
uur open. Dit is speciaal 
voor ouderen die zich in de 
zomer alleen voelen. Er zijn 
altijd enkele vrijwilligers 
aanwezig en een counselor 
die een luisterend oor kan 
bieden. De inloop is een 
laagdrempelige voorzie-
ning, waar mensen altijd te-
recht kunnen om een kopje 
koffie of thee te drinken 
en wellicht leuke mensen 
kunnen ontmoeten. Het 
bestuur van het MCB heeft 
besloten om vanaf septem-
ber kinderactiviteiten te 
organiseren en te beginnen 
met wekelijks een maaltijd 
te organiseren voor en door 
buurtbewoners. Iedere 
eerste zondagmiddag van 
de maand is er verder een 
laagdrempelig filosofisch 
platform Voor de Inloop 
worden er nog vrijwil-
ligers gezocht. Zij kunnen 
zich aanmelden via info@
mondiaalcentrumbreda.nl 
of tel. 06-24618155.

Barbecue
BrEda - In De Vlieren, Mgr. 
Nolensplein 1, kun je vrij-
dag 10 juli genieten van de 
jaarlijkse zomerbarbecue. 
De barbecue start om 17.30 
uur, en kost 15 euro. Aan-
melden kan bij Nelly van 
Duuren, 076- 514 157 3 of 
bij WIJ 076- 525 150 0 tot en 
met vrijdag 3 juli.

Healing Arts
BrEda - Caroline van Lil is 
zaterdag 4 juli aanwezig in 
De Maretak Nieuwetijds-
winkel aan de van Goor-
straat 1 te Breda. Zij is daar 
van 10.00 tot 16.00 uur om je 
kennis te laten maken met 
de combinatie van Reiki 
en Healing Arts. Caroline 
is Healing Arts therapeute 
en werkt al jaren met deze 
lichtremedies. Maak hier-
voor een afspraak bij de Ma-
retak. Een consult duurt 30 
minuten en kost 10 euro.

Film over ‘t brein
BrEda - Onlangs zond De 
Wereld Draait Door lezin-
gen over ons brein uit. Als 
je die uitzendingen hebt ge-
mist, kun je die samen met 
anderen gaan zien op groot 
scherm op maandag 6 juli 
in de tuinzaal van Boyme-
re, Zaart 35. Met zijn bevlo-
gen manier van praten en 
zijn liefde voor het vak geeft 
Professor Dr. Eric Scherder 
daarin uitleg over ons brein. 
Aanvang om 19.00 uur, de 
toegang is gratis.

Zomerconcert
BrEda - Muziekvereniging 
Fidelis verzorgt zondag 12 
juli een zomerconcert in 
Heksenwiel, Heksenwiel-
laan 2. Het concert start om 
13.00 uur en de entree be-
draagt 2,50 euro. De entree-
kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de infobalie. Aansluitend is 
er een barbecue. Inschrijven 
kan tot zondag 5 juli bij de 
infobalie van Heksenwiel. 
Kosten bedragen 10 euro.


