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Op vakantie 
in eigen land, 
of niet?

Win een boek van 
Dirk Zeelenberg



Het wordt weer smullen bij

Wie al eens gegeten heeft bij 
DongensGenieten heeft weet het al: Hier 
kun je echt lekker, vers en uit de streek 
eten! Van lunch tot à la carte tot sharing 

proeverijgerechtjes; alles wordt met 
liefde bereid. 

DongensGenieten 

Eindsestraat 2, Dongen Informatie & reserveringen: Bel 0162 238080 of mail naar reserveringen@dongensgenieten.nl        

 Ook over de (h)eerlijke ingrediënten wordt zorgvuldig 
nagedacht. Zo komen onder andere de hamburgers 
van Boerderijwinkel D’n Heerd, letterlijk van d’n 
overkant! Monique Jansen runt hier haar eigen 
boerderijwinkel met als basis haar eigen natuurvlees 
van haar koeien. Deze koeien worden met boerenliefde 
verzorgd en kunnen het hele jaar door zo de natuur 
in en dat proef je. In de gloednieuwe(!) roundhouse 
hebben Monique haar koeien het heerlijk naar 
hun zin. Naast het (h)eerlijke natuurvlees vind je 
in deze boerderijwinkel ook boerenkaas, Dongens 
bier van Opener en nog veel meer verse streek- en 
seizoensproducten. 
Neem eens een kijkje op haar site www.denheerd.nl of 
zoek ze eens op Facebook of Instagram.

DongensGenieten is trots op een lokale ondernemer als 
D’n Heerd en stelt ze dan ook graag aan jullie voor. 
De samenwerking tussen beiden is zo tof, dat er bij 
D’n Heerd zelfs bijzondere uitstapjes geboekt 
kunnen worden.
De komende maanden zullen de locaties waar 
DongensGenieten haar streekproducten vandaan haalt 
aan u worden voorgesteld…. Houd Bruist dus goed 
in de gaten en maak kennis met al het lekkers dat uit 
Dongen komt!

DongensGenieten MEATS D’n Heerd met een 
KOE-linaire rondkijk. 
 
 Wat zijn de spelregels van deze excursie?
  • Te boeken van 10 tot 16 personen
• Mogelijk van woensdag t/m zondag 
• Ontvangst door de boerin bij DongensGenieten 

met mogelijkheid tot welkomstdrankje
• Rondkijk van +/- 1 uur
• Mogelijkheid tot shoppen in de boerenwinkel 

D’n Heerd
• Aansluitend een KOE-linair diner bij DongensGenieten:
• Welkomst Biercocktail
• 4-gangen Heerd-menu
• (overige drankjes niet inbegrepen)

€ 37,50 per persoon 

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u van 
DongensGenieten een heerlijke zoete lekkernij als 
u uw KOE-linaire rondkijk start met een welkomst 
koffi e of thee bij aanvang van het arrangement. 

DongensGenieten 

Volg ons op: facebook/DongensGenieten óf bezoek: www.dongensgenieten.nl



€ 1.999,-€ 1.999,-



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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VOORWOORD/JULI

Het is zomer! Heerlijk... Langzaamaan keert het (nieuwe) gevoel van 
vrijheid terug, maar desondanks belooft het een andere zomer te 
worden dan we gewend zijn. Waar veel mensen normaal  gesproken 
in de zomer naar het buitenland zouden trekken voor een wel-
verdiende vakantie, blijven we dit jaar veel meer in eigen land. 

En hoewel dit voor sommigen misschien voelt als een domper, 
hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Vakantie in eigen land kan 
namelijk ontzettend leuk zijn. En daarvoor hoef je niet eens naar de 
andere kant van het land te rijden, ook in je eigen omgeving valt er 
nog genoeg te ontdekken. Zoals al die bruisende ondernemers die 
je elke maand in Bruist weer vertellen over hun mooie bedrijf.

Ben je niet van plan om je vakantiedagen deze zomer te gaan 
gebruiken? Dan kun je nog steeds genieten van het mooie weer. 
Trek eropuit met een goedgevulde picknickmand en zoek een 
plekje om heerlijk te picknicken. Je zult zien dat dit je toch zomaar 
een instant vakantiegevoel bezorgt, ook al is het maar voor even.

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?
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nl@nederlandbruist.nl
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VAKANTIE IN 
EIGEN LAND IS 

HELEMAAL GEEN 
GEK IDEE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Een begrijpelijke twijfel, helemaal omdat er nog 
steeds zoveel onduidelijk is. Waar mag je allemaal 
wel en niet naartoe? Welke restricties gelden er? Wat 
staat er allemaal nog te gebeuren? Een vakantie in 
eigen land is daarom helemaal niet zo’n gek idee. En 
nog ontzettend leuk ook, want er valt in Nederland 
veel meer te zien en te beleven dan de meeste 
mensen denken. Groot voordeel is daarnaast dat je 
waarschijnlijk beter op de hoogte bent van alle 
geldende maatregelen in Nederland. En mocht er 
toch nog een tweede golf komen, dan ben je in ieder 
geval zo weer thuis, mocht dat nodig zijn.

#supportyourlocals
Daarnaast speelt voor veel mensen nog een andere 
reden mee om dit jaar voor een vakantie in eigen 
land te kiezen: #supportyourlocals! Veel Nederlandse 

Gaat jouw voorkeur toch uit naar een vakantie in het buitenland? Denk dan eens aan een reisje 
naar Ibiza. Dit jaar een extra bijzondere vakantiebestemming. Op zoek naar een hotel? 

Wij kunnen je een verblijf bij Hotel Garbi Ibiza & Spa zeker aanraden.

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Maar waar je normaal gesproken 
waarschijnlijk allang een beslissing had genomen over je vakantiebestemming, 
twijfelen veel mensen dit jaar of ze überhaupt wel op vakantie gaan. En, zo ja, 

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

bedrijven hebben het zwaar als gevolg van de 
coronacrisis, dus die kunnen wel wat support 
gebruiken.

Of toch...
Ga je toch liever naar het buitenland op vakantie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Langzaamaan openen steeds 
meer landen hun grenzen voor toeristen. En na de 
afgelopen vreemde maanden klinkt een welverdiende 
vakantie onder de Spaanse, Franse of Italiaanse zon 
natuurlijk ook wel weer heel verleidelijk. Even heerlijk 
de boel de boel laten, weg uit je vertrouwde omgeving 
om jezelf weer volledig op te laden. Informeer van 
tevoren wel goed naar de ter plekke geldende 
restricties om teleurstellingen te voorkomen. Maar 
waar je ook naartoe gaat, altijd geldt: geniet! Je hebt 
vakantie, dus niks moet en niksen mag!

BRUIST/ZOMER
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty aan het 
juiste adres.

Wendy van Strien en haar team van schoonheids-
specialistes zijn steeds bezig om meer kennis op te doen 
en om de behandelingen nog succesvoller te maken. 
Het totale beautyconcept biedt dan ook resultaatgerichte 
behandelingen in een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht en deskundig advies.

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

• Hydra Peeling, een effectieve manier  
 om de huid mooi te houden

• Hydradermie Ooglift of Eye logic   
 voor minder lijntjes rond de ogen

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!

Alles gecheckt?

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

20%
korting

op je 
zonbescherming

naar keuze.

Bij aankoop 
van een 

aftersun 
gezicht of 
lichaam

Jouw zomer Beauty Checklist:
 Manicure inclusief gelakte nagels
 Pedicure inclusief gelakte nagels
 Harsen benen / oksels / bikinilijn
 Epileren
 Beautybehandeling met 
 voorbereiding op de zon
 Verven wimpers / wenkbrauwen
 Waterproof make-up
 Verantwoord zonneproduct
 Bodyscrub / cellulite-behandeling

Kijk op  voor meer info op
www.artinails-beauty.nl

Zeker de zonnebrand niet vergeten!
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Het is zomer!

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

Zonnebrandlotion SPF 30 is verrijkt met 
vitamine C en E, is vochtinbrengend, geeft 
de huid een natuurlijke glans en verfrist 

met een luxueuze tropische geur. Voor nog 
meer plezier, bescherming en een 

alohagevoel bij outdoor sporten, in de stad 
en op het strand. Prijs vanaf € 14,99.

www.hawaiiantropic.comEERLIJK EN HEERLIJK
GoPure chips neemt je mee op ontdekkingsreis naar eerlijke 

smaken, rijke texturen en unieke combinaties. Heel veel 
ingrediënten voor hun chips komen direct van het polderland, 

met vaak de klei er nog aan. GoPure staat voor eerlijk en 
heerlijk, je proeft wat erin zit. www.gopure.org

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win
EXPLOSIEVE SMAAK

Dutch Dynamite is een zoute 
droplikeur met de explosieve smaak 
van dubbelzoute salmiak. Je drinkt 

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

het kleine fl esje of uitgeschonken uit 
de grote fl es in een shotglaasje. 

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

www.dutchdynamite.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Het is zomer!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
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. #FAB 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

PROEF DE FILOSOFIE
Proef de bekende Pinkyrose-smaken 
Spiced Lemon & Rose en Floral Ginger 
& Orange. Pinkyrose is niet begonnen 
met een merk, maar met een fi losofi e; 
om unieke gastronomische smaken 
toe te voegen aan het frisdrankschap. 
Drink Pinkyrose direct gekoeld uit het 
blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

MEER DAN EEN TRAKTATIE
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen 

laten ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, 
koudgemalen cacao is. Ze streven naar 100% biologische 

kwaliteit en stoppen alleen hele stukjes (super)fruit en noten
in hun repen. Dat is écht genieten!

Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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DITJES/DATJES

 Juli-kinderen zijn vaak gezegend met een goed gevoel  
  voor humor en zijn daardoor de zonnetjes in huis.
   Ongeveer 20 graden is de beste temperatuur om   
  de buitenkant van je huis te schilderen.
 Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
   6 juli is het weer zover: het is Comic Sans-dag.
     Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
   Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
 De tweede helft van de maand juli behoort tot de 
   hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
      en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil     
  Armstrong zijn beroemde eerste stap op de maan zette.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Of je nu zin hebt om te poolen of 
liever gewoon gezellig een drankje 

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

iedereen meer dan welkom. “We 
zijn niet alleen het oudste, maar 

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers
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Heb je energie te veel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai Boksen  
Boxing Bootcamp - Kabouter Kickboksen - Bokszak Training - Personal Training - Pads Training 

Mixed Martial Arts - Ladies Only Kickboxing

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  

waar mogelijk gaan deze 
door maar dan buiten!

In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 

een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 

een nieuwe occasion.

Wij zijn een bedrijf met een grote voorraad aan gebruikte auto’s van 
alle merken. En dat in alle prijsklassen.

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats voor reparatie, onderhoud, APK en 
airco service.

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nlInkoop  •  Verkoop  •  Onderhoud  •  Reparatie • APK

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.

Niet alleen voor 
occasions

maar ook voor:

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

APK

ONDERHOUD

AIRCO-SERVICE

EXPORT DIENST-
VERLENING 

Alex de Beer
1918



Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE MOGELIJKHEDEN EN BEL
 06-10737941

Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

Het creatieve brein achter Artiventz.
In 2012 kwam ze voor het eerst in 
contact met de ballonindustrie. Ze 

werkte mee aan een groot project in 
Barcelona. Direct was ze verkocht 

door de impact die ballonnen hebben 
op mensen. De vrolijkheid en instant 

happiness, iedereen had een glimlach 
op zijn gezicht. Met deze inspiratie is ze 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen 

van Artiventz op 19-jarige leeftijd.
 

Nu is Denise een bekend gezicht binnen 
haar branche en wereldwijd actief als 

ballonartiest en -designer. Ze werkt mee 
aan grootschalige kunstprojecten en 

geeft les aan mede ballonprofessionals.
 

Haar missie: mensen verwonderen 
met haar ballonnenkunst, creatieve 

concepten ontwikkelen om evenementen 
en feesten memorabel te maken en 

geïnspireerd worden.

Den an De
Founder & Creative Director

 De ballon is namelijk veel meer 
dan alleen een decoratiemiddel, 
het is een communicatiemiddel.

Artiventz is opgericht in mei 2013.
Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 
 
Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 
Met onze kennis en 
ervaring kunnen we 
bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.

Event Styling 
Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 
niveau met verwondering, kleur en een 
onverslaanbare esthetiek die alleen 
ballonnen kunnen brengen. Wij brengen 
jou en je gasten in de stemming met 
levendige arrangementen, die volledig 
naar jouw smaak en budget kunnen 
worden aangepast.  Voor ieder thema 
en iedere sfeer is er een passende 

ballondecoratie. Wij denken met je 
mee en gebruiken onze kennis om de 
ballon zo goed mogelijk in te zetten 
voor jouw evenement en de gewenste 
look te bereiken.
 
Bijzonder ballonentertainment
Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 
ballonnen tot leven! 

De hype van dit moment: 
ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel
plezier, geweldige foto’s/video’s en een 
onvergetelijke ontmoeting voor je gasten.

Berkenheuveldreef 11, Vught, Nederland   |  +31 (0)6 10737941  |  info@artiventz.nl  |  www.artiventz.nl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BONUSKIND
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend 
wakker met het gevoel dat haar moeder Jet 
iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen 
en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten 
liggen. In de vierentwintig uur die volgen 
ontvangt Lies geen enkel teken van leven. 
Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura 
schakelen de politie in. Ze geloven dat het 
te maken heeft met de mentale toestand 
van Jet; ze zou de scheiding nooit te boven 
zijn gekomen en heeft daarom besloten te 
verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker 
dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op 
onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.
BONUSKIND van Saskia Noort is vanaf 
2 juli verkrijgbaar.

Het Ragazze Quartet, de artistiek 
leider van het festival, heeft lang 
nagedacht of en, zo ja, hoe 
September Me in de huidige 
situatie moest doorgaan. 
Uiteindelijk is de knoop doorgehakt. 
Van 18 t/m 20 september wordt 
Flint Amersfoort omgetoverd tot een 
weelderige en muzikale festivaltuin 
waar je op een veilige manier – op 
anderhalve meter – kunt genieten 
van livemuziek. Daarvoor heeft het 
kwartet wederom een vernieuwend 
en avontuurlijk programma 
samengesteld van hoge kwaliteit. 
Het thema is In de Geheime Tuin. 
Met de September Me Pas, die je 
kunt bestellen via www.september-
me.nl/tickets, heb je recht op vier 
vrijkaarten naar keuze.
18 t/m 20 september, Amersfoort 
www.september-me.nl

D AGJE UIT
SEPTEMBER 
ME 2020

Het normaal gesproken zo saaie kustplaatsje 
Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet 
door de komst van de zwaardvechtende en 
rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. 
De elfjarige Michiel sluit vriendschap met 
de stoere piratenjongen Billy, maar hij dreigt 
zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer 
aartsvijand Knokige Krelis plotseling opduikt. 
Samen met hun buurmeisje Elizabeth 
gaan de jongens de strijd aan tegen de 
gevaarlijkste piraat op zee...
DE PIRATEN VAN HIERNAAST is vanaf 
donderdag 2 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE PIRATEN VAN 
HIERNAAST
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Ik leef mijn mooiste leven op mijn manier 
en als jou dat niet bevalt, heb ik daar geen 
last van. 

“Hoe ga ik om met kritiek van anderen, met wat iedereen 
vindt en roept?” Die vragen ontvang ik dagelijks. Waarom 
zou jij je druk maken over wat ‘ze’ zeggen en wat ‘ze’ 
vinden? Iedereen vindt overal wel iets van. Meningen 
worden gratis verspreid, maar je hoeft ze niet aan te 
nemen. Die keuze is aan jou. Je hebt geen toestemming 
van anderen nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef 
je leven volgens jouw eigen regels. Wel met compassie, 
begrip en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt 
volgekliederd door het lawaai en de rommel van anderen. 

Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en vrede in 
jezelf. En vergeet niet elke dag tweemaal 10 minuten een 
momentje voor jezelf te nemen. Op naar jouw mooiste 
leven! Alle goeds en Hasta la proxima,

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Wat  vind  jij?
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Nieuwstraat 33a Gilze 
tel. 0161 454 799
www.vanboxelgilze.nl Uw specialist op fietsgebied !

Bikefitstudio Van Boxel
nieuw

Op zoek naar 

de juiste fi ets?
Je vindt hem bij Tweewielerspecialist Van Boxel!
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Het leven geeft  ons mooie gebeurtenissen maar ook regelmati g momenten
waardoor we uit onze balans worden gebracht. Dit is heel normaal. Jouw
hersenen hebben paden gemaakt die jou op dat moment hielpen om te over-
leven. Nu wordt het ti jd dat je gaat leven en ‘het overleven’ los gaat laten.

Als NLP Lifecoach is mijn grootste vraag ‘hoe?’. Hoe ga je vanuit de situati e 
waarin je nu zit, naar een leven waarin je jezelf weer in balans voelt en weer
energie ervaart. Door middel van een traject wat gebaseerd is op persoon-
lijke 1 op 1 gesprekken, opdrachten en oefeningen die veranderingen
teweeg brengen, begeleid ik jou op een geduldige zorgzame manier door
al jouw processen heen.    Interesse! Bel voor een afspraak: 06 - 834 221 73.

Leven vanuit je eigen kracht

LIFE  COACH OP MAAT

scharwoudestraat 87, tilburg  |  info@hummingbirdnlpcoaching.nl  |  www.hummingbirdnlpcoaching.nl

“Als je bij ons 
niet slaagt, slaag 
je waarschijnlijk 

nergens”, daar is 
Jeroen Hofl and van 

overtuigd. 
“Ons assortiment
op het gebied van
woningtextiel en

(binnen)zonwering
is namelijk zo

uitgebreid, dat we
voor ieders budget 
wel wat te bieden 

hebben”
Gordijnenhal.nl

Eigenaar: Jeroen Hofl and  |  Tinus van der Sijdestraat 2B,  Sprang-Capelle  |  0416-283253  |  www.gordijnenhal.nl

‘Wij zorgen voor 
sfeer in huis’
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
De 26-jarige Fu Chen is sinds 
2015 eigenaar van Yutakana in 
Waalwijk. Dat was toen nog een 
wokrestaurant, maar in 2017 ging 
het roer om en werd de formule 
aangepast. Sindsdien is Yukatana 
een All You Can Eat sushi & grill 
restaurant. Vanaf dag één zijn 
de reacties lovend. “We krijgen 
veel goede feedback en mooie 
recensies. We doen er dan ook 
alles aan om het onze gasten 
naar de zin te maken door het 
leveren van topkwaliteit”, aldus 
Fu Chen.

WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel honderdvijftig verschillende gerechten op 
de kaart, die we ook regelmatig vernieuwen.”

Culinaire ervaring
“Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met kip 
en Japanse specerijen. We hebben ook veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

Genieten
Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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EEN ONLINE TYPECURSUS!

JUIST
NU!

Clasin Dehing
06-430 808 32

www.lesvanclasin.nl

Bij Les van Clasin 
leer je met tien vingers
blind typen!

Het online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding 
via beeldbellen!

Bij Les van Clasin leert Clasin 
Dehing jou met tien vingers blind 
typen! Online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding via 
beeldbellen. Zo kan ik je goed 
begeleiden op afstand. Gebruik je 
tijd nu nuttig, juist nu!
Want iedereen kan het leren! 
Schrijf je in en ervaar het zelf.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

De praktijk is gevestigd in ‘De Duynsberg’ in Tilburg-West.
Voor meer informatie kunt u appen naar 06 50628868 (ook 
als u gebeld wilt worden) of mailen naar cmzee@outlook.com.

Hypnotherapie
De hypnose bij therapie is een manier om contact te maken met uw onderbewustzijn. 

Daarom kunt u ook blijven praten met Margreet tijdens de behandeling. Zo kunt u nare 
ervaringen verwerken of nieuwe manieren leren om met nare gevoelens, zoals pijn om 
te gaan. Omdat met name vroege jeugdherinneringen ook in het lichaam opgeslagen 
zijn, gebruikt Margreet bij de hypnotherapie ook klankschalen. Daarnaast behoren 

EMDR, familieopstelling (met poppetjes), coaching en tekenen (symbooldrama) tot de 
mogelijkheden.

De Duynsberg, Indigolaan 346, Tilburg, 3e verd, kmr 38  |  06 - 50628868  |  cmzee@outlook.com

voor kinderen en volwassenen

www.hypnotherapie-plus.nl

Margreet van der Zee   

Hypnotherapie kan bij:
Traumabehandeling  |  Gezinsproblematiek  |  Hechtingsproblematiek  |  Stress en burn-out 
Slapen en vermoeidheid  |  Rouwverwerking  |  Persoonlijke groei  |  Verslavingsproblematiek

  Pijnbestrijding  |  Hoofdpijn, buikpijn, rugpijn

Margreet van der Zee is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Hypnotherapeuten. Hypnotherapie kan mogelijk door de zorgverzekering  
vergoed worden onder alternatieve hulp. 
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IS JOUW 
GARDEROBE AL 

SUMMERPROOF?

Niet iedereen zal om deze trend staan te springen, 
maar de bh is hot. En dan niet onder je kleding, maar 
zichtbaar, je blote buik mag gezien worden. 
Combineer de bh, bralette of crop top bijvoorbeeld 
met een open blouse of jasje of een transparant shirt. 
Je moet het maar durven en niet iedereen zal zich er 
prettig bij voelen, maar het is wel in de mode.

Pofmouwen & koordjes
Net als pofmouwen trouwens, die beleven dit jaar 
hun comeback in allerlei soorten en maten, evenals 
de wijde broeken met een hoge taille. Een variant 
hierop, die momenteel ook erg populair is, is de 
wijde  broek met een koord of elastiek onder -
aan de broekspijpen waardoor deze als het ware 
worden samengebonden. Sowieso zijn koordjes deze 
zomer een trend, want ook bij jassen, rokken en 
blouses zien we zogenaamde ‘rimpelkoordjes’ die, 
als je ze aantrekt, de kleding speels rimpelen.

Kan jouw garderobe ook een update gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je 
diverse kledingzaken in jouw regio waar de kans op slagen gegarandeerd is.

Trends voor de zomer 
Sta jij ook weleens voor je kast en denk je: ik heb niets om aan te trekken? 
Dan wordt het hoog tijd om te gaan shoppen! Maar wat mag er dit seizoen 

nu echt niet ontbreken in jouw garderobe?

Hotpants & bermuda’s
Nog een trend: de hotpants. We zagen ze al op de 
catwalks en nu zien we ze ook daadwerkelijk overal 
op straat. Is de hotpants iets ‘te weinig van het goede’ 
voor jou, wees gerust, ook de bermuda is weer terug 
van weggeweest. Vooral als onderdeel van een pak, 
maar ook gewoon gecombineerd met een shirt of 
blouse, maar net wat jouw voorkeur heeft.

En eigenlijk geldt dat voor elke trend. Draag iets 
alleen omdat je het mooi vindt en niet omdat het nu 
eenmaal in de mode is. Als jij je lekker voelt in de 
kleding die je draagt, straal je dat ook uit, ook al is 
het bewuste kledingstuk al een tijdje uit de mode. En 
natuurlijk zijn er trendkleuren, dit jaar zijn dat onder 
andere (steen)rood, oranje, okergeel, donkergeel, 
blauw en blauwgroen, maar ook daarvoor geldt: kies 
de kleur die jij mooi vindt en die jou het beste staat. 
Creëer anders desnoods gewoon je eigen trend!

BRUIST/LIFESTYLE
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Bedrijfsleider: John van Hooft  |  Zandeweg 2, Dongen
0162-320783  |  www.golfcentrumdongen.nl

Golfen, te leuk om niet te doen!
Altijd al eens een (golf)balletje willen slaan? In Dongen moet je zijn! Golfcentrum Dongen 
is een zeer gemoedelijke en gastvrije golfbaan, waar iedereen zich meteen thuisvoelt. 
“Brabantse gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel”, vertelt John van Hooft. “Daarom 
staan we zeven dagen per week, 362 dagen per jaar klaar voor iedereen die wil golfen of 
even gezellig wil komen borrelen of een hapje eten.”

 De golfbaan is zeer landelijk aangelegd en grenst 
aan natuurgebied De Duiventoren, dat zich uitstrekt 
tussen Dongen en Rijen. Naast de 9 holes Par 
36 baan is er ook een 6 holes Par 3 baan, een 
gedeeltelijk overdekte drivingrange, een chipping 
green en een puttingreen. Gevorderde, beginnende 
en startende golfers kunnen hier dus naar hartenlust 
het ‘spelletje’ spelen!  

  Ben je lid van Golfcentrum Dongen? 
 Dan ben je automatisch ook lid van Golfcentrum 
Roosendaal! Doordeweeks speel je gratis in 
Roosendaal, wanneer je lid bent van Golfcentrum 
Dongen. Oftewel: twee golfbanen voor de prijs van 
één. Leuk voor de afwisseling!
 

 Golf je nog niet? 
 Start dan bij de PGA erkende Golfschool met de 
introductiecursus. Voor € 49,95 p.p. maak je in vijf 
lessen van vijftig minuten kennis met de golfsport. 
Golf je al wel? Speel dan mee met de leuke en 
gezellige wedstrijden die Golfvereniging Dongen 
organiseert.

Denk jij ook dat golfen te leuk is om niet te doen? 
Word lid tot 1 januari 2021 voor slechts € 475,-. Deze 
aanbieding geldt alleen als je niet eerder lid bent 
geweest van Golfcentrum Dongen en Roosendaal. Jij 
komt toch wel even langs? 

 

BRUISEND/ZAKEN

Meer informatie vind 
je op www.golfdongen.nl

Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel 
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken voordat ze worden afgeleverd.

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
We staan al 12,5 jaar voor je klaar!

KOM SNEL  EENS LANGS!We hebben alles aangepast volgens corana richtlijnen.
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Een echte man overleeft in de wilde natuur! Oh ja, is dat zo? Misschien vroeger 
toen mannen nog jagers waren, maar nu?! Zonder mobiel bereik slaat de 

paniek waarschijnlijk al snel toe. Tenzij je onderstaande tips goed onthoudt. 
Dan is er nog hoop…

Overleven 
in het wild

MAN/CAVE

In Nederland zal het je waarschijnlijk niet snel gebeuren, maar 
mocht je een keer outdoor moeten overleven dan zijn drie 
dingen ontzettend belangrijk: water, onderdak en vuur. 

Ga je dus survivallen, neem dan genoeg water mee. Raak je 
verdwaald en heb je te weinig meegenomen, dan is er gelukkig 
vrijwel overal wel water te vinden. Helaas is niet al dat water 
even geschikt om te drinken. Stop dus voor de zekerheid altijd 
een waterfi lter in je survivaltas.

En dan het tweede punt: onderdak. Belangrijk daarbij is om 
jezelf tegen de elementen te beschermen. Het liefst door een 
dak boven je hoofd, maar in geval van nood kun je dat ook zelf 
creëren. En ben je toch aan het bouwen, zorg dan meteen dat 
je iets van de grond ligt tegen de kou (en ongedierte).

En dan als laatste: het vuur. Nuttig om warm te blijven, maar 
ook als noodsignaal mocht je echt verdwaald zijn. Nu zijn er 
tal van manieren om vuur te maken, maar stop gewoon 
een vuursteen of watervaste lucifers in je tas. Dat scheelt een 
hoop gedoe.

Deze vind je bij Wheel Motoren!

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-30114922
www.wheelmotoren.nl  |   wheelmotoren

 Peter Weel-Moes

Op zoek naar een tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Peter doet inkoop/verkoop van tweedehands 
motoren en daarnaast kunt u er terecht voor het 
onderhoud en reparaties aan alle merken. 

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen,, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg 
en omstreken, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met 
mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel 
deskundig bij te staan zodat de uitvaart ondanks het verdriet toch 
een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  
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Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST!

Bel 076-7115340 of mail  
naar nl@nederlandbruist.nl

NEDERLAND APRIL 2020 WWW.NEDERLANDBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Maak je tuin

2020-proof

Jouw tuin
als (groen) 

verlengstuk 

van je woning

JUIST
NU!

BRUIST MAAKT ER 
GRAAG GEBRUIK VAN!

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl

Tel: 013 - 5181903
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Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

Voor meer informatie mail of bel ons benelux@driehoekreclame.nl
Tel: 013-5181903

Al zijn er in de loop der jaren vele manieren van adverteren 
bijgekomen, de A0-reclameborden blijven het medium bij 
uitstek voor de presentatie van uw evenement, product 
of bedrijf. Het plaatsen van een reclamecampagne 
is laagdrempelig en biedt zowel landelijke als lokale 
mogelijkheden. Door onze jarenlange expertise kunnen we
zowel adverteerders als gemeenten optimaal adviseren 
over waar, wanneer, hoeveel en hoelang A0-reclameborden 
geplaatst kunnen worden. 
Driehoekbuitenreclame biedt adverteerders en gemeenten 
de mogelijkheid om A0-reclameborden te plaatsen via 
een fl exibel of vast netwerk. Iedere gemeente heeft een 

eigen reclamebeleid, waardoor bijvoorbeeld niet in elke 
gemeente commerciële reclame wordt toegestaan of 
waardoor in een gemeente ruim voor plaatsing van de 
reclamecampagne een vergunning voor het plaatsen van 
fl exibele A0-reclameborden moet worden aangevraagd. 
Zowel bij gemeenten waarbij Driehoek buitenreclame 
exclusief de concessierechten heeft verworven om via een 
vast netwerk reclameborden te mogen plaatsen, als bij 
gemeenten met een fl exibel netwerk kennen wij de regels 
en plaatsingsmogelijkheden. U heeft dus één bedrijf waar 
u uw campagne in heel Nederland of in een bepaalde regio 
door kunt laten verzorgen.
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Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster sinds 2002. 
Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd gereserveerd waarin alle 
aandacht naar uw maatje gaat. Uw huisdier krijgt de behandeling die bij de vachtsoort past 
en het belang van het dier staat altijd voorop. 

Trimsalon de Vachtwacht 
 Hét adres voor de vachtverzorging van uw huisdier.

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432  |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWacht

Trimsalon

Meer informatie is te vinden op 
www.trimsalondevachtwacht.nl of de 
Facebookpagina. Voor vragen of het 
maken van een afspraak kunt u altijd 
bellen of een berichtje sturen.

Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Alles wat gebruikt wordt, heeft onderhoud nodig, 
zo ook een piano of vleugel. Om een instrument in 
optimale conditie te houden adviseren wij u om het 
regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 
2 x per jaar te laten doen. Tijdens het stemmen 
kijken wij dan ook de afstelling goed na. En mocht er 
iets niet helemaal in orde zijn, dan verhelpen wij dat 
ook meteen. Eventuele aankomende kleine of grote 
reparaties worden door onze stemmers direct 
opgemerkt en met u besproken. Indien u dit wenst, 
kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!

HÉT ADRES VOOR AL UW

BESTRATING
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een bezoek aan 
onze website www.vankemenadebest.nl en vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 - 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 -14.00 uur)

Onze fi lialen in Son en Bavel 
zijn uitgerust met een moderne 

showtuin, voorzien van de laatste 
trends. 

Ook vindt u hier een groot aantal 
rekken, waarin onze leveranciers 
hun huidige aanbod aan u laten 

zien. 

Het is altijd belangrijk en prettig 
om het materiaal in het echt te 

zien, te voelen en te ruiken. 
Daarnaast is het ook nog eens een 
leuke manier om inspiratie op te 
doen, wanneer u nog niet zo goed 

weet wat u wilt of nog twijfelt 
tussen enkele soorten. 

Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 
2.000 m2 met 300 tegelsoorten.

BEKIJK ONZE CATALOGUS ONLINE

Harm van Kemenade 4544



Waar je ook naar op zoek bent op het gebied van kleine huisdieren, je vindt 
het bij Discus Animo, daar ben ik van overtuigd! “De keuze is bij ons zeer 
uitgebreid, daardoor slagen klanten bij ons eigenlijk altijd!”
Erik Tukker, eigenaar Discus Animo

Gasthuisring 36-38, Tilburg  |  013-5424921  |  www.animodierenspeciaalzaak.nl

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Wij helpen 

je graag met 
de juiste 
keuze!

Service, aandacht en kennis

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

Jan trotse eigenaresse van 
Gordijncentrum in Dongen. 
Mijn visie is dat je interieur 
een weerspiegeling van je 

karakter moet zijn. Laat mij 
je foto’s en/of tekening van 

jouw woning zien, nieuwbouw 
of bestaand, en ik ga er een 

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse 
eigenaresse van Gordijncentrum in Dongen. Mijn visie is dat je interieur een 
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van 
jouw woning zien, nieuwbouw of bestaand, en ik ga er een supermooi geheel 
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, Dongen  |  0162 313 876  |  www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget

Help mijn kind groeit scheef!

Scoliose, was is dit nu eigenlijk? 
Scoliose is een 3D-vergroeiing van de wervelkolom/ romp. De wervelkolom roteert 
om zijn eigen as en laat daarnaast een of meerderen bochten van achter zien. 

De idiopatische scoliose vormt een klassiek raadsel 
voor de orthopedie. Hoe komt het dat een kind, 
meestal een meisje, normaal 
opgroeit, gezond is, sportief, 
in alle opzichten vaak 
goed functioneert en dan 
plotseling rond de leeftijd van 
de puberteitgroeispurt een 
verkromming ontwikkelt? 

Ouders voelen zich vaak 
schuldig omdat zij denken iets over het hoofd gezien te 
hebben en niet begrijpen dat zo’n indrukwekkend probleem 
zo snel kan ontstaan, vaak in de loop van enkele maanden. Er zijn verschillende 
behandelvormen voor scoliose; specifi eke oefen- en houdingstherapie, een brace 
en een operatie.

Als ouder kun je tijdens de groei van je kind de rug in de 
gaten houden met de zogeheten BUKTEST. 

Laat je kind rechtop staan met de voeten tegen elkaar en de knieën helemaal 
recht. Laat je kind vervolgens vooroverbuigen alsof het de tenen aan wil tikken. 
Wanneer je nu van achteren naar de rug kijkt kun je een eventuele asymmetrie 
vaststellen. Bij een duidelijke asymmetrie is het raadzaam om contact op te 
nemen met ofwel een oefentherapeut Cesar of uw huisarts. 

In de zomerperiode wanneer de zwemkleding regelmatig aan 
gaat en de rug meer in het zicht komt, wordt er nog al eens een 
scheve rug (scoliose) geconstateerd. Ouders merken ineens een 
hoge en lage schouder op, of zelfs een vergroeiing in de rug, die 
‘normaal gesproken’ onder een T-shirt verscholen zit.

Oefentherapie Cesar al weer 5 jaar 
gevestigd in gezondheidscentrum de 

Flair te Gilze! 

Als Oefentherapeut help ik je graag 
met effectieve oefeningen en adviezen 
lichamelijke klachten te verminderen. 

Leer ik je omgaan met chronische 
pijnklachten, je houding te verbeteren 

en kwalitatief beter te slapen. 

Lange Wagenstraat 55e, Gilze 
06 - 130 25 660

info@karinoomenoefentherapie.nl
www.karinoomenoefentherapie.nl

Karin Oomen
Oefentherapie

Word weer vitaal 
en doe wat je

 het liefste doet!

Karin Oomen Neem een kijkje 
op onze website 
voor meer info of 
neem contact op 

per e-mail
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Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Steffy Kusters

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

met Puk (de gele pop). Voor het observeren van kin-

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

Wij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van diverse basisscholen in Til-

burg. Het vervoer van- en naar school is inbegrepen. Ook tijdens vakanties en studiedagen 

verzorgen wij de BSO. Op de BSO bieden wij uitdagende activiteiten.

Teddybeer_(162x162)_Advertentie.indd   1 04-07-18   11:12

Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

Met een ervaring van ruim 
20 jaar in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht 
bij ons in goede handen is. Geniet van je 

PVC vloer
ZORGELOOS GENIETEN, OOK 

IN EEN INDUSTRIËLE STIJL

Industriële PVC vloer van mFLOR
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HOUD JE 
HOOFD KOEL! Jouw persoonlijke 

hitteplan
Steeds vaker hebben we er in Nederland mee te maken: een hittegolf. Sommigen 

vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 
zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

BRUIST/BODY&MIND

Geen zin om thuis te blijven met die hitte? Op www.nederlandbruist.nl vind je vast wel
een onderneming in jouw regio met de airco op standje aangenaam.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst,  drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en  dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker, als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

Luchtig en licht
Als de thermometer tropische temperaturen aantikt, 
kun je het best je garderobe daar ook op aanpassen. 
Kies luchtige (wijde) kleding in een lichte kleur - die 
biedt de meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon in gaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je het 
risico  op een zonnesteek. Probeer de zon op het 
heetst van  de dag sowieso zo veel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan aan de hitte 

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch 
de zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

Koel huis
Veel mensen blijven tijdens een hittegolf het liefste 
thuis, mits ze het daar een beetje koel kunnen 
houden. Onze tips: houd ramen en deuren overdag 
gesloten en doe de gordijnen dicht om het zonlicht 
zoveel mogelijk buiten te houden. Pas als het buiten 
afkoelt, zet je alles tegen elkaar open zodat er wat 
frisse lucht naar binnen kan. Ga overdag niet 
uitgebreid binnenshuis koken of bakken en vermijd 
het gebruik van elektrische apparaten, want ook 
die  geven warmte af, zelfs als ze in de slaapstand 
staan. Trek dus zoveel mogelijk stekkers uit de stop-
contacten. Met uitzondering van de stekker van de 
ventilator natuurlijk. Als je die op de juiste manier 
gebruikt, met een bakje (ijs)water ervoor, produceert 
die een heerlijk verkoelend windje.
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Interesse en/of vragen? Stuur een mail naar lea@nederlandbruist.nl.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau

Luxe en riant chalet te koop

Interesse en/of vragen? Stuur een mail naar lea@nederlandbruist.nl.

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een 

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een mooie houten 

vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van 
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet 
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen, speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
5352



Bredaseweg 72, Chaam  |  0161-491275  |  www.huistenboschchaam.nl

Gelegen net onder de rook van Breda en 
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons 

gezellige en Bourgondisch familierestaurant 
met als specialiteit: ambachtelijke, 

biologische pannenkoeken, nog ouderwets 
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden 
 Kinderfeestjes en andere 

arrangementen
Gezellig terras

Speeltuin, water en zand
Prachtig fi ets- en wandelgebied

In onze prachtige regio worden mooie en 
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt 
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we 

aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van 
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

Wacht niet langer en
 kom ook langs in ons restaurant.

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant

Kom heerlijk

smullen!
Voor een goed gevoel 
en de mooiste nagels

 www.bijangela.com

Voorschotenstraat 57, Koolhoven
06-23466764

U kunt Bij Angela kiezen uit meer dan 70 kleuren gellak. Eerst wordt 
er een basecoat aangebracht, dan de gewenste kleur en als laatste 
een topcoat, zodat de gellak ongeveer drie weken mooi blijft zitten. 

Maak nu een afspraak!  06-23466764

Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL
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Shutters zijn bijzonder 
functionele, stijlvolle én tijdloze 
raambekleding en dé ideale 
zonwering om licht en privacy 
te regelen. Je kunt de lamellen 
kantelen in elke gewenste 
stand of de panelen geheel 
openklappen. Zo zet je het 
zonlicht in één handomdraai 
naar jouw hand.

Op zoek naar bijzondere 
raamdecoratie? 

Goirkestraat 53B, Tilburg   |   013-5360625   |   www.vdsandewoninginrichters.nl

Ram 21-03/20-04
Juli wordt een van de meest positieve 
maanden dit jaar voor Ram. Je zult het goed 
doen in alles wat je aanraakt, of het nu gaat 
om werkkansen of relaties.

Stier 21-04/20-05
Stier zal in staat zijn om zijn of haar doelen 
en ambities te bereiken en ze zullen het 
vertrouwen ook overdragen op het gebied 
van liefde. 

Tweelingen 21-05/20-06
Alle gevoelens die je in jezelf hebt verzameld 
willen naar boven komen. Of je nu verdriet, 
woede of teleurstelling voelt, laat het maar 
komen.

Kreeft 21-06/22-07
De Kreeft is deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Jouw onzekerheid kan een 
gevoel van onbehagen geven, dus probeer 
dicht bij je familie en vrienden te blijven. 

Leeuw 23-07/22-08
Pas tijdens deze periode op voor buiten-
sporige uitgaven. We raden je aan om een   
fi nanciële reserve te creëren, omdat hoge 
kosten je zelfs jouw huis kunnen kosten.  

Maagd 23-08/22-09
De laatste dagen van juli brengen een 
onverwacht aanbod dat je niet zou moeten 
weigeren. Ga deze nieuwe uitdaging aan, 
ondanks je angst.

Weegschaal 23-09/22-10
Juli brengt je veel energie, die je veelal inzet 
bij verscheidene sociale gelegenheden. De 
Weegschaal voelt zich nu het best in 
betekenisvolle kameraadschap. 

Schorpioen 23-10/22-11
Hoe zit het met het nadenken over het 
project dat al een tijdje door je hoofd loopt? 
Schorpioen moet weten dat met genoeg wil 
alles mogelijk is. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je niet tevreden bent met je huidige werk, 
is het niet logisch om daar te blijven, 
ongeacht het geld dat je verdient. Een te 
stressvolle omgeving is erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Elke Steenbok zal erg genieten van juli als
hij focust op sport en in de natuur zijn. Je 
hebt veel energie, dus gebruik die om elk vrij 
moment actief te besteden.

Waterman 21-01/19-02
Het is zomer en dus kan de Waterman op 
een welverdiende vakantie. Alle problemen 
waar jij je zorgen om maakt worden opgelost 
en je kan van je rust genieten. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je nadenkt over vakantie kies dan geen 
gevaarlijke locaties, maar ga naar een plek 
die je kent. Wees niet bang om wat rust te 
nemen, je leidinggevende begrijpt dit.

HOROSCOOP

Geniet in juli van de lange dagen

Kreeft
Jouw 

onzekerheid 
kan een 

gevoel van 
onbehagen 

geven.

5756



RECEPT/VAN DE MAKERS

Schep 2 barlepels rietsuiker in een longdrinkglas. Voeg 3 à 4 limoenpartjes en 
vervolgens 2 aardbeien toe en stamp alles goed met een muddler (een 
limonadestamper). Voeg 40 ml rum toe en vul het glas met (crushed) ice. 
Roer goed om alle smaken te mengen. Vul het glas af met bruiswater en 
garneer met munt en aardbei.

INGREDIËNTEN
witte rum

crushed ice
bruiswater 

munt 

MOJITO 1 PERSOON - 5 MINUTEN

NACHO’S 4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Carly, Medewerker Traffi c bij Bruist
De zomer is in het land, tijd voor heerlijke cocktails met nacho’s! Hoe leuk is het om de 
sfeer van het terras in je eigen achtertuin te creëren met deze heerlijke frisse strawberry 
mojito met nacho’s, waar je geen genoeg van kunt krijgen. Speel met de ingrediënten 
om het naar je eigen smaak te maken. Ook te maken als strawberry no-jito!
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten.

rietsuiker 
limoen

aardbeien 

300 gram gehakt 
sjalotje

knofl ook
salsa dipsaus
peper en zout

INGREDIËNTEN
  nacho’s

(rode) paprika 
maïs 

crème fraîche 
geraspte kaas

mozzarella

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rul het gehakt en voeg hier 
vervolgens de gesnipperde sjalot, knofl ook en salsa dipsaus aan toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Vul de bodem van de ovenschaal met 
nacho's en schep daar een laag met het gehaktmengsel, paprika, maïs, 
crème fraîche, geraspte kaas en mozzarella bovenop. Voeg nog een laag 
nacho's toe en vervolgens nog een laag met de rest van de ingrediënten. 
Verwarm de nacho’s circa 15-20 minuten in de voorverwarmde oven. 

met nacho’s
Strawberry mojito
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Streep 15 van de 16 woorden in  
de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.dereeshofbruist.nl

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.
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PP
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LL
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GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf 
1 aug. staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.dereeshofbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen, 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk, 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke 
klant in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

6362



Volkswagen T-Roc cabrio
Boek alvast een proefrit!
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