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Is het druk in de binnenstad? Kom bij Mispoes voor
een uitstekende koffi e met iets lekkers, lunch, shoppen
en een fl inke dosis helende kattenliefde!

Orthenstraat 31 's-Hertogenbosch   |  06 - 10 97 60 86

info@kattenparadijsmispoes.nl  |  www.kattenparadijsmispoes.nl
Wij houden rekening met uw beperkingen, rolstoeltoegankelijk, gebarentaal.

Het kattencafé  van Den Bosch

Openingstijden
Vrijdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur
Niet gereserveerd?
Informeer toch even binnen voor een plekje!
In het belang van onze katjes gelden er
binnen ons paradijs wel enkele huisregeltjes.

Naast genieten van allerlei lekkers kun je onze zeven schatjes bewonderen, 

knuffelen en met hen spelen. Daten, (net)werken, een feestje vieren of een 

high tea? In onze huiskamer en ons stadstuintje komt dat helemaal goed. 

Een prachtige combinatie van heerlijk eten, Brabantse gezelligheid, 

Cat-stuff scoren en de gemoedelijke bediening door onze vrijwilligers 

waarvan het merendeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Tot gauw / Meow

Vrijdag t/m zondag 12.00 - 18.00 uur

Tot gauw / MeowTot gauw / Meow
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Cat-stuff scoren en de gemoedelijke bediening door onze vrijwilligers 

waarvan het merendeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Cat-stuff scoren en de gemoedelijke bediening door onze vrijwilligers 

Wij juichen 

nieuwe Facebook 

en Instagram-

volgers toe!

UNIEKE LUNCHROOM MÉT SHOP!

Orthenstraat 31 's-Hertogenbosch   |  06 - 10 97 60 86

info@kattenparadijsmispoes.nl  |  www.kattenparadijsmispoes.nl
Wij houden rekening met uw beperkingen, rolstoeltoegankelijk, gebarentaal.

Het kattencafé  van Den Bosch

SUPPORT LOCAL BUSINESS

COUPON
Bij inlevering
van deze bon

GRATIS entree 
voor het
7 katten-event

Geldig t/m 16-08-20
1 coupon per gezelschap

COUPON
Bij inlevering
van deze bon

10% KORTING 
op CAT-stuff
uit onze unieke 
shop

Geldig t/m 16-08-20
1 coupon per gezelschap



De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat jou beweegt. Na een 
intake selecteer je samen met hen de behandeling 
en/of therapie die jou weer lekker in je vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar jouw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf. Maak nu een afspraak, bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 06 8126 4333.

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

De zon schijnt, wat nu?

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Een juiste zonbescherming met een UVA en UVB fi lter is belangrijk bij blootstelling 
aan de zon. Er kan in jouw huid zonschade ontstaan door deze bloot te stellen aan 
de zon, ook als je je goed insmeert. De zon kan het DNA in de cellen veranderen, 
waardoor de zonschade chronisch wordt. Deze vorm van zonschade kan niet 
meer terug worden gedraaid. Zonlicht bestaat voornamelijk uit UV-A straling. 
Deze straling is onder andere verantwoordelijk voor huidveroudering en dringt het 
diepst door in de huid. De straling tast de veerkracht en soepelheid van de huid 
aan, waardoor diepere rimpels kunnen ontstaan. Ook kan het een vlekkerige huid 
veroorzaken.

Het beste is natuurlijk om zonschade te voorkomen, wij hebben daarom de drie 
belangrijkste tips voor je op een rijtje gezet:
1.  Start een half uur voordat jouw huid aan de zon blootgesteld wordt met het 

aanbrengen van zonbescherming.
2.  Zuinig smeren zorgt voor een veel lagere beschermingsfactor dan op de 

verpakking vermeld staat. Om de bescherming te krijgen die op de verpakking 
staat, moet het product vrij royaal aan worden gebracht. 

3.  Het is belangrijk om je regelmatig in te smeren. De fi lter in de zonbescherming is 
na twee uur uitgewerkt, smeer je daarom minimaal om de twee uur in. Ook door 
het zwemmen en transpireren kan de zonbescherming zijn werking verliezen.

Wil je meer informatie over het beschermen van jouw huid?
We vertellen het je graag op één van onze vestigingen.

De zon schijnt, wat nu?
De zon heeft een positieve invloed op ons lichaam 
en humeur. De huid kan echter niet onbeperkt 
blootgesteld worden aan de zon. Verkeerd zongedrag 
kan schadelijk zijn voor jouw huid en is onder andere 
de oorzaak van huidveroudering en huidkanker. 

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar



VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

Bruisende lezer,

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! 
Michael Thörig

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook/’s-Hertogenboschbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
's-Hertogenbosch Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en De Langstraat Bruist.

’S-HERTOGENBOSCH

ROSMALEN

DE LANGSTRAAT

OISTERWIJKInhoud
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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
VAKANTIE IN 

EIGEN LAND IS 
HELEMAAL GEEN 

GEK IDEE

ZYXWV

UTSRQPO

MLKJIH

GFEDCBA
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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Soms zou je met de buitenwereld hetzelfde willen doen als met de 
foto’s in je telefoon, namelijk er een fi lter overheen leggen die alle 

scherpe kantjes gladstrijkt. Gelukkig bepaal je thuis je eigen leefwe-
reld. Het soft colour glas in onze charmante ATYM CIRCUM spiegels 

refl ecteert een zachte weergave van, je omgeving, die er tegelijk op-
tisch door verruimd wordt. Combineer verschillende maten en in een 

handomdraai wordt zelfs de saaiste muur een echte blikvanger. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

90
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SPIEGELS AYTM
 CIRCUM

 BLACK, RO
SÉ, AM

BER O
F TAUPE

70
cm

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND

BLIKVANGERS
Pimp jehuiskamer,slaapkamer of hal.

Wt MW Adv BRUIST 324x162mm editie JUL2020-DEF.indd   1 09-06-2020   16:15
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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

ZYXWV

UTRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

Het is zomer!

SHOPPING/NEWSSHOPPING/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:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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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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’.

15



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.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFECBA

GEZONDHEID 
STAAT 

VOOROP IN 
EEN SCHONE

EN VEILIGE
WERK-

OMGEVING
CSS OMDAT 

SCHOONMAKEN 
EEN VAK IS

WERKEN BIJ 
CSS-SCHOON-

MAAKDIENSTEN
GA JIJ DE 

UITDAGING AAN?
KIJK OP 

WWW.CSS-SCHOONMAAK.NL

Schijfstraat 25, Oisterwijk  |  013-5331985  |  info@css-schoonmaak.nl  |  www.css-schoonmaak.nl
17



iedere morgen fi t je bed uit?
Dat wil jij toch ook...

Kom nu naar 
onze showroom en 

test hem uit!

iedere morgen fi t je bed uit?

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 

U woont in de regio Midden-Brabant en bent op zoek
naar de matrassen en bedmodellen van Auping? Dan is 
Koos Kluytmans Interieurs in Oisterwijk het juiste adres 
om te bezoeken. 

Al meer dan veertig jaar is Koos Kluytmans Interieurs 
dealer van Auping en hebben ze hier de meest uitgebreide 
en up-to-date collectie van Auping gepresenteerd staan in 
de toonzaal. 

De basis zijn de Auping spiraalbodem en het matras. En 
dat is precies wat nodig is voor een goede nachtrust, zodat 
je de volgende dag weer fris en energiek wakker wordt.
Zowel bedbodem als matras zijn ergonomisch volledig af 
te stemmen op jouw lichaam.
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COLUMN TOPSLANK VUGHT

Hoe voorkom
je vakantiekilo’s?

De riem die aan het eind van de vakantie een gaatje losser moet, de broek 
die net iets meer knelt bij de benen. Herken jij dit en baal je ervan? Met deze tips 

pas je ook na de vakantie nog steeds in je kleren.

TopSlank Vught  |  Isabellakazerne gebouw 9, Reutsedijk 9, Vught  |  06 50444079  |  vught@topslank.com  |  www.topslank.com

Tip 1
Drink voldoende water
Heel vaak denk je dat je honger 
hebt, maar als je dan een groot glas 
water drinkt, gaat je hongergevoel 
weg. Zorg dat je minimaal twee 
liter  water drinkt, buiten je koffi e 
en thee om. Veel water drinken is 
goed voor de afvoer van je afval-
stoffen en voor je stofwisseling.

Tip 2
Denk aan je groentes en fruit
Als je zorgt dat je minimaal dertig gram vezels 
eet op een dag, geeft je dat ook een verzadigd 

gevoel. Vezels zitten behalve in 
brood en crackers met name in 
groente en fruit. Zo krijg je ook je 
vitamines binnen.

Tip 3
Geef punten aan wat je
in je mond stopt
Is het minimaal een acht wat je in 
je  mond gaat stoppen, geniet er 
dan ook van. Alles onder de 
acht kun je beter niet in je mond 

stoppen, want dan kun je er ook veel minder 
van genieten en is het het niet waard.
Fijne vakantie!

MET DEZE TIPS 
PAS JE OOK NA
DE VAKANTIE

NOG STEEDS IN
JE KLEREN.

Esther Tops is eigenaresse van TopSlank Vught waar ze mensen begeleid met het afvallen door 
middel van maaltijdvervangers. En uiteindelijk mensen begeleid naar een gezond voedingspatroon.

Vughterstraat 65  ’s-Hertogenbosch  |  073-6990193  |  info@hoedzo.nl  |  www.hoedzo.nl

Loop eens een 
keertje bij ons 
binnen en sta 

versteld van ons 
assortiment

Bescherm uzelf goed tegen de zon en u kunt 
ervan blijven genieten. Wij hebben volop hoeden 
en petten, ook met een uv bescherming. De 
sunbreezers zijn inmiddels ook binnen, met 
een brede of minder brede rand en sommige 
met stormkoordje. Het is dé hoed waar de 
lucht doorheen kan en die toch een goede 
bescherming biedt tegen de zon. Ideaal toch?
KOM EENS EEN KEERTJE KIJKEN.
WIJ ADVISEREN U GRAAG.

Hello sunshineHello sunshine

WIJ ADVISEREN U GRAAG.

ervan blijven genieten. Wij hebben volop hoeden 

een brede of minder brede rand en sommige 

bescherming biedt tegen de zon. Ideaal toch?



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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IT’S ALL ABOUT COLOUR!

Eigenaresse: Joyce van Overdijk-Trum
Erasmusstraat 22 ’s-Hertogenbosch  |  073 614 83 12
info@joysforhair.nl  |  www.joysforhair.nl

Onze kleuring bestaat uit plantaardige keratine inclusief een mix van 
achtien vetzuren die:
• Helpen de haarconditie te verbeteren, voor zacht glanzend en gezond haar.
• Helpen de hydratatie en elasticiteit te verbeteren.
• Helpen vervaging te voorkomen en te beschermen tegen schadelijke 

invloeden van buitenaf.

Ook werken wij niet met blondering: we kunnen het haar oplichten met onze 
lift en load inkleuren en oplichten tegelijkertijd waardoor we ongewenste 
pigmenten al kunnen wegwerken tijdens het kleurproces.
Geen onnodige schade aan het haar.

Voor een vrijblijvend en gratis kleuradvies kunt u 
bellen met 073-6148312. Dan plannen wij tijd voor 
u vrij om een passend kleuradvies voor u te maken!

‘Life isn’t perfect,
but your hair can be’

Deze maand vertellen wij u graag over onze geweldige kleurlijn van Bhave. Wist u al dat 
onze kleuring maar 15 minuten inwerktijd heeft en toch een prachtige grijsdekking geeft?!
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Dorpsstraat 69, Rosmalen  |  073-5221193
info@rosmaelen.nl  |  www.rosmaelen.nl  ||  info@penningsoz.nl  |  www.penningsoz.nl

Mooie dubbele bestemming voor Villa 69Mooie dubbele bestemming voor Mooie dubbele bestemming voor Mooie dubbele bestemming voor 

GRAND CAFÉ ROSMAELEN: 
LUNCH, MAALTIJD, 
BORRELEN, FEESTEN 
EN PARTIJEN EN 
VERGADERINGEN

Rosmalen kan nog altijd genieten van Villa 69. Na een grondige renovatie 
verrees er een prachtige horecagelegenheid waar iedereen welkom is: 

Grand Café Rosmaelen. Daarnaast is aan de andere zijde - aan 
de Dorpsstraat - het makelaarskantoor van 

Pennings Onroerende Zaken te vinden.

PENNINGS 
ONROERENDE ZAKEN: 

AANKOOP, VERKOOP, 
TAXATIES, HUUR/

VERHUUR 
EN MEER…

Mooie dubbele bestemming voor Villa 69
Met name de onder architectuur gebouwde moderne serre 
aan het Harry Coppensplein is een eyecatcher. Grand Café 
Rosmaelen is gelegen midden in centrum Rosmalen op een 
unieke locatie centraal gelegen in het nieuwe winkelcentrum 
de ‘Mael’ in het hart van Rosmalen. In Grand Café 
Rosmaelen bent u welkom voor uw lunch en diner. Ook zijn 
er verschillende mogelijkheden voor vergaderingen en 
diverse andere activiteiten en evenementen.

Overweegt u de verkoop van uw woning of bedrijf 
door ons kantoor, dan kunt u ons vrijblijvend uitnodigen om 
een waardebepaling te doen. Door ons wordt bekeken wat 
wij inschatten wat uw woning bij verkoop zal gaan 
opleveren. Mondeling geven wij dan deze waarde aan u 
door en tevens adviseren wij u wat een goede vraagprijs is. 
Voor een waardebepaling worden geen kosten berekend. 
Wilt u meer informatie? We komen graag bij u langs.
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Ben je zoek naar een huidinstituut in de 
omgeving van Vught? Met veel kennis van de 
huid, krachtige huidbehandelingen en 
intensieve semi-medische producten geeft 
BE YOU Huidinstituut je huid de aandacht 
die ze verdient. Met liefde voor het vak en 
oog voor jouw persoonlijke wensen. Maar 
vooral met oplossingen die de huid zelf haar 
werk laten doen, gericht op een blijvend 
stralend en natuurlijk resultaat.

Vanuit je huidconditie nu kijken 
wij naar de benodigde stappen 
voor een mooie huid straks 
en later. Iedere huid is 
anders en heeft een andere 
aanpak nodig. Hier helpen 
we je graag bij.

Met vriendelijke groet,

Moleneindplein 2 Vught  |  073 - 656 656 1
info@beyouhuidinstituut.nl

www.beyouhuidinstituut.nl

Venus Swan: Een pijnloze en natuurlijke facelift 
Wil jij meer volume en een strakkere huid? Minder rimpels en een strakkere kaaklijn, 
maar gaat een cosmetische ingreep je net een stap te ver? Onze Venus Treatments 
bieden een natuurlijke en pijnloze facelift zonder hersteltijd. De behandeling ervaar je 
als een heerlijke hotstonemassage.

Microneedling: Wil jij jouw huid weer laten stralen, verbeteren en verjongen?
Of wallen, littekens, grove poriën, kraaienpootjes of rimpels behandelen? En dat 
allemaal het liefst op een natuurlijke manier? Microneedling is een veilige methode die 
huidverbetering, anti-aging, hydratatie en herstel combineert in één concept. Tevens 
verfi jnt het de structuur van de huid wat zorgt voor een mooie, stevige en egale huid. 

Peelings: Zacht voor de huid, krachtig resultaat
Wil jij een mooie, gezonde en gladde huid? Je huid verjongen of verbeteren? 
Een peeling biedt uitkomst. Onze huidvriendelijke en toch zeer effectieve peelings zijn 
geschikt voor verschillende huidtypes, maar zonder het ongemak en de tijd die je kwijt 
bent aan de traditionele peelings.

Bindweefselmassage: Een perfecte anti-aging behandeling! 
Naarmate je ouder wordt verlies je steeds meer collageen, het stofje in je lichaam dat 
je huid elastisch en rimpelvrij houdt. Bindweefselmassage is een diepe massage 
uitgevoerd op de bindweefsellaag met als uiteindelijk doel verbetering van de 
huidconditie. Deze massage is eigenlijk een soort fi tness voor de huid.

De eerste stap naar een mooie en stralende huid begint met een uitgebreide 
huidscan. Om te achterhalen wat je wensen en behoeften zijn, zullen wij je bij 
de eerste afspraak veel vragen stellen om je zo goed mogelijk te adviseren. Een 
persoonlijk huidadvies wordt bij BE YOU aan het einde van dat gesprek gegeven. 
Samen met jou gaan we bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.

Wil jij ook een mooie 
en stralende huid?

BEHANDELINGEN
• Acne 
• Huidverjonging 
• Anti-aging 
• Pigmentvlekken  
• Couperose & bloedvaatjes 
• Ontharen
• Permanente make-up 
• Gevoelige huid
• Injectables

BE YOU
• Gezichtsbehandelingen 
• Bindweefselmassage 
• Huidverstrakking 
• Laserbehandelingen 
• Aqua-dermabrasie 
• PCA skin 
• Peelings 
• Mineralen make-up

KIJK OOK EENS IN 
ONZE WEBSHOP

www.beyouhuidinstituut.nl

daarom 
kies je voor
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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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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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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?

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

Jan van der Linden, 
eigenaar van Kristallen 
Wereld in Breda, 
heeft een uitgebreide 
collectie natuurstenen. 
Veel mensen komen 
naar de Nieuwe 
Ginnekenstraat om 
stenen te kopen 
voor decoratief 
gebruik, maar 
vooral ook voor 
de heling van 
lichamelijke
kwalen. 

Hout, aardewerk, planten en natuurlijk kristallen.
Seleniet, wat stukjes Rozenkwarts en als topstuk een prachtig 

cluster van Bergkristal.

Een waar sieraad voor in huis met zo’n heerlijke en super krachtige energie.
Volop en iedere dag genieten van al dit moois.

Wilt u ook een of meerdere topstukken in uw huis en iets wat ook in 
waarde zal groeien? Dit kan ook als een belegging gezien worden.

Wij van Kristallen Wereld hebben altijd mooie topstukken in onze winkel 
staan en kijken graag met u mee wanneer u wat moois zoekt.

Kom eens langs en haal zo’n pronkstuk in huis!

‘Oohhh, wat ben ik blij met dit heerlijke hoekje in huis vol 
allerlei waardevolle schatten uit en van Moeder Aarde’

natuurlijke kunst
van Moeder Aarde?

Op zoek naar de
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Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past!

Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kast-
oplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast, 
een luxe inloopkast, een boekenkast of een tv-meubel. In 
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en 
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots op 
zijn en waar jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past!
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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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  Oog voor 
jouw nagels

Goed verzorgde handen met mooie 
nagels springen net zo in het oog 
als een mooi opgemaakt gezicht. 
Daar zijn ze zich bij Designer Nails 
in Drunen maar al te goed van 
bewust. “Daarom gaan wij altijd 
voor kwaliteit”, aldus eigenaresse 
Natascha van Gorkom.

  “Naast de lessen en workshops die ik 
verzorg, heb ik een online groothandel 
in nagelproducten en werk ik zelf nog 
regel matig als nagelstyliste. Ik ben 
weliswaar niet de goedkoopste, maar als 
ik de mensen uitleg waarom mijn tarieven 
wat hoger zijn, snappen ze het meteen. 
Aan kwaliteit hangt nu eenmaal een 
prijskaartje. 

Ik neem echt uitgebreid de tijd voor al mijn 
klanten zodat ze in veel gevallen ook langer 
plezier hebben van het eindresultaat dan 
wanneer ze kiezen voor  ‘goedkoop’.”

Wil jij ook mooi verzorgde nagels of 
misschien wel zelf het vak leren? Neem 
dan een kijkje op www.designernails.nl. 
De website is onlangs volledig vernieuwd. 

Natascha van Gorkom 
Wilhelminastraat 51, Drunen
06-52688053  |  www.designernails.nl

Natascha mag zich met 
recht een expert noemen 
als het om nagelstyling 
gaat. Ooit zelf begonnen 
als nagelstyliste verzorgt ze 
inmiddels al heel wat jaren 
lessen en workshops om 
anderen het vak te leren. 
Die perfectie wil ze graag 
doorgeven om mensen 
met dezelfde passie voor 
nagels het vak écht goed 
te leren. Of je nu komt voor 
een eenmalige workshop, 
bijscholing of een complete 
opleiding tot allround 
nagelstylist, Natascha 
streeft naar het hoogst 
haalbare.

Neem een 
kijkje op 

de volledig 
vernieuwde 

website
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Rembrandt – Royal Talens.
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Rembrandt – Royal Talens.

Breng eens een bezoek aan KaJa Tekenwinkel met een 
verrassend aanbod in teken- en schildermaterialen!

Naast bekende merken als Winsor & Newton, 
Rembrandt, Caran d’Ache en Faber Castell kunt u hier 
ook terecht voor de hoogstaande merken als Blockx, 
Sennelier en Escoda.

Nu al 
nieuwsgierig?
We hebben 

ook een 
webwinkel!
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Rembrandt – Royal Talens.



WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!
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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.

We krijgen vaak vragen als: ‘Wat zijn die rode plekken of schilfers op mijn hoofd? ‘Het jeukt 
zo en heel mijn kleren zitten onder, ik heb roos! Kan daar niks aan gedaan worden?’

MEDISCOPE
Wanneer we de hoofdhuid goed bekijken of een diagnose stellen met de Mediscope 
zien we steeds vaker dat het geen roos is, maar juist een uitdroging van de 
hoofdhuid. Dan is een antiroosshampoo niet de beste keus om te gebruiken. 
Dus vraag altijd na bij je salon wat het nu daadwerkelijk is en wat je het best kunt 
gebruiken.

Salons die met Mediceuticals werken kunnen ook in het bezit zijn van de 
Mediscope. Ook Marciano’s haarstyling is in de unieke gelegenheid om een 
professionele diagnose te maken van de hoofdhuid en het haar. Tevens krijg je 
een deskundig advies.

Dus heb je last van haaruitval, dunner wordend haar, roos, 
droge hoofdhuid, vette hooofdhuid of een gevoelige hoofdhuid?
Maak een afspraak of bel voor een diagnose 
met de Mediscope!

Is het roos of uitdroging van
de hoofdhuid?

MARCIANO'S HAARSTYLING/HAARTIPS

Breng voor een goed advies een bezoek aan Marciano's 
Haarstyling in Engelen. Je kunt daar rekenen op vakmanschap, 
kwaliteit en passie voor het kappersvak.

Zonneweide 18 Den Bosch  |  073-8882899 / 06-15439983
www.marcianoshaarstyling.nl

Haarstyling in Engelen. Je kunt daar rekenen op vakmanschap, 

Zonneweide 18 Den Bosch  |  073-8882899 / 06-15439983
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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 

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!

4342



Luister eens wat anders
Bij Babel kun je meer dan alleen 
boeken lenen. Naast boeken, 
workshops en cursussen kun je 
ook luisteren naar Podcasts, 
E-books en luisterboeken.

Ben je gek op mooie verhalen? Download dan de gratis LuisterBieb-app. Hiermee 
geniet je altijd en overal van de mooiste luisterboeken. Je kunt kiezen uit luisterboe-
ken in alle genres. De luisterbieb-app download je in de Apple app-store of in de 
Google Play-store.   

Luisterboeken & E-books

Ben je fan van podcasts? Ga naar 
www.soundcloud.com/babelden-
bosch en luister naar verschillen-
de verhalen. Leuk voor thuis en 
onderweg!  

Podcasts
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ook luisteren naar Podcasts, 
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ken in alle genres. De luisterbieb-app download je in de Apple app-store of in de 
Google Play-store.   

Luisterboeken & E-books

Ben je fan van podcasts? Ga naar 
www.soundcloud.com/babelden-
bosch en luister naar verschillen-
de verhalen. Leuk voor thuis en 
onderweg!  

Podcasts
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Bij sommige mensen is er sprake van overmatig zweten van oksels, handen 
en/of voeten, dusdanig dat men hiervan hinder ondervindt in het dagelijkse 
leven. Wanneer zweten als onaangenaam wordt ervaren, spreken we over 
hyperhidrosis. De oorzaak van hyperhidrosis is meestal niet bekend.

Veel mensen gebruiken deodorant om de geur te verdoezelen of 
antitranspirant om het zweten plaatselijk te remmen. Indien dat niet 
voldoende is, kan gekozen worden voor Botox-injecties. Botox blokkeert 
de zenuwuiteinden van de zweetklier. Door de zenuwblokkade houden 
de zweetklieren op met het aanmaken van zweet. Het gunstige effect van 
botox op de zweetsecretie kan tot zes maanden aanhouden.

Bent u benieuwd wat Mooi Medisch Sportief Helvoirt voor u kan 
betekenen? Kom gerust langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.   

Botox tegen zweten?!
We doen het allemaal: zweten. Zweten is een normale 
lichaamsfunctie waardoor overmatige warmte aan het lichaam 
wordt onttrokken. Door verdamping van het zweet wordt de huid 
afgekoeld. Het zweten neemt toe bij lichamelijke inspanning, 
emoties of bij het eten van sterk gekruid voedsel. 

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

Bij Mooi Medisch Sportief 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

met Botox® of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.
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Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131

info@mooimedischsportief-denbosch.nl 
www.mooimedischsportief.nl/helvoirt

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling te 
geven. Met subtiele veranderingen kunt u 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

doen. Gelukkig zien we dat het taboe op 
cosmetische ingrepen steeds meer verdwijnt 
en dat mensen de stap durven te zetten om 

eens langs te komen voor advies.”

 Als u er goed uitziet, voelt u zich 
goed en straalt u dit ook uit.

Drs. Alice van der Linden
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Coupletweg 46 Rosmalen  |  06-30789989
 info@type-uniek.nl  |  www.type-uniek.nl

GOED LEREN TYPEN IS 
EEN INVESTERING VOOR 

DE TOEKOMST!

ROS
+ 

DBO

Leren typen
   op de
  basisschool
Bij Angelique van Type-Uniek leren kinderen uit de 
groepen 6, 7 en 8 efficiënt blind typen in slechts 
tien tot twaalf weken. Angelique geeft typeles in 
groepsverband op basisscholen in de regio 
Rosmalen, ook wordt er typeles gegeven bij 
Angelique thuis in huiselijke sferen.

Thuis oefenen de kinderen hun lesstof op een 
laptop. Het zijn mooie, nieuwe onderwijsmaterialen 
waar kinderen graag mee aan de slag gaan.

Een goede typecursus 
op de basisschool onder en 
na schooltijd is niet alleen 
belangrijk voor de toekomst 
van kinderen, maar ook 
tijdens de schoolcarrière 
kan het goed van pas 
komen.

‘Werken vanuit je talent 
is het beste wat je voor 

jezelf kunt doen’

Voel je weinig energie? 
Voelt je werk niet meer zinvol? 
Wil je het anders, maar weet 
je niet hoe? Weet je niet meer 
hoe je nu verder moet 
in werk en leven? 

NEEM DIE BELANGRIJKE 
STAP IN JE LOOPBAAN!

Bij burn-out klachten en 
het vinden van een 
nieuwe balans werk/privé 
zet Coach Caro haar expertise 
als natuurcoach en 
mindfulness trainer in.

Carolina van Rooy  |  06 52633681 
info@coachcaro.nl  |  coachcaro.nl  

Carolina 
van RooyVRAAG EEN

ONLINE
GESPREK AAN

info@coachcaro.nl 
06 52633681

Markant Zonwering is dé 
specialist uit Den Bosch in 

zonwering, rolluiken, veranda’s 
en aanverwante productgroepen.

In onze sfeervolle en complete 
showroom in Den Bosch met uitgebreide 
presentaties kunt u op uw gemak onze 
gehele collectie bekijken. Hier kunnen 
wij u optimaal adviseren en zoeken we 
samen met u naar de beste oplossing. 

Indien gewenst komen we bij u thuis de 
situatie bekijken.

Bel voor meer informatie naar 
073 641 97 34 of stuur een e-mail 

naar info@markantzonwering.nl
Ons team zal uw vraag dan zo spoedig 

mogelijk beantwoorden.

ZONWERING, ROLLUIKEN & BUITENLEVEN BV

Bel voor meer informatie naar 
073 641 97 34 of stuur een e-mail 

info@markantzonwering.nl
Ons team zal uw vraag dan zo spoedig 

mogelijk beantwoorden.

ZONWERING, ROLLUIKEN & BUITENLEVEN BV

Orthen 40-42  ’s-Hertogenbosch
073-6419734

info@markantzonwering.nl
www.markantzonwering.nl

Manfred van Erp

ZONWERING

ROLLUIKEN

VERANDA’S

Voor een comfortabel 

binnen- en 
buitenleven

Markant zonwering heeft een 
ruime collectie veranda’s.
De veranda’s en terrasoverkappingen 
van Markant zonwering zijn ideaal om 
vanaf het vroege voorjaar tot diep in het 
najaar lange avonden op uw terras door 
te brengen. Kies samen met ons de juiste 
veranda die bij uw situatie past.

Bezoek onze ruime showroom voor informatie en prijzen.



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)



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

De Kreeft is deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Jouw onzekerheid kan een 
gevoel van onbehagen geven, dus probeer 

Kreeft
Jouw 

onzekerheid 
kan een 

gevoel van 
onbehagen 

geven.
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BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Zomer:
tijd om iemand
uit zijn tent

te lokken

Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie

Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling

Ooglidcorrectie    
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift - Halslift
Contourverbetering

Oorcorrectie
Labiacorrectie

Betrouwbare en betaalbare ooglidcorrectie.
Voor meer info024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Frans Straten

 Bovenooglidcorrectie 
 Door het slapper worden van de huid gaan je 
oogleden hangen. Hierdoor beperken ze je 
zicht en geven ze een vermoeide of een 
verouderde uitstraling. Verslapping van 
het bovenooglid kan worden gecorrigeerd 
tijdens een bovenooglidcorrectie. 

 Onderooglidcorrectie 
 Ook de huid onder je ogen kan gaan hangen, zo 
ontstaan de zogenoemde wallen. Stoor je je hieraan? 
Dan kun je een onderooglidcorrectie overwegen. 
Deze behandeling geeft je een uitgeruste en frisse 
uitstraling. Deze ingreep kan eventueel gecombineerd 
worden met een bovenooglidcorrectie. 

 Overweeg je een ooglidcorrectie? 
 Tijdens een persoonlijk consult met onze plastisch 
chirurg worden je wensen uitgebreid besproken en al 
je vragen beantwoord.

Neem gerust contact op met onze consulente voor 
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 024 - 845 05 06 of door middel 
van ons contactformulier. 

Ooglid-
correctie?

Stoor jij je aan je oogleden? Heb je bijvoorbeeld een vermoeide 
uitstraling of hoofdpijnklachten? Een ooglidcorrectie kan 
dan een goede oplossing zijn. Na een ooglidcorrectie
heb je weer een open en frisse blik.

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



Ik stel orde
op jouw zaken
Marisca van Gent is boekhouder. En niet zomaar één. Nee, Marisca 
verzorgt als De Brabantse Boekhouder met veel plezier de fi nanciële 
administratie van vele - veelal kleinere - ondernemers. Naast het 
werk dat ze verricht voor zzp’ers, eenmanszaken en vof-eigenaren 
kun je Marisca ook inhuren als interim-boekhouder en is ze ook 
particulieren van dienst. 

Daarbij richt ze zich zoals de bedrijfsnaam al impliceert op klanten uit 
voornamelijk Brabant, maar in principe zou De Brabantse Boekhouder ook 
landelijk kunnen opereren omdat het contact met klanten door het gebruik van 
speciale software voornamelijk via internet verloopt. Zonder daarbij het 
persoonlijke contact uit het oog te verliezen. 

Marisca heeft een duidelijke verklaring waarom kleinere ondernemers 
zich zo bij haar bedrijf thuis voelen: “Zij voelen zich vaak niet 
serieus genomen door grotere administratiekantoren. Dat is wat 
De Brabantse Boekhouder anders maakt: klanten kunnen mij 
altijd bereiken en waarderen het persoonlijke contact, de 
laagdrempelige manier van werken en de gunstige tarieven.” 

Ik neem de boekhouding graag uit handen, zodat 
de ondernemer kan doen wat hij of zij het liefste doet: 
ondernemen!

Adriaen Willaertstraat 55, Den Bosch
06-52673345 
info@debrabantseboekhouder.nl 
www.debrabantseboekhouder.nl

Ben jij op zoek naar 
een boekhouder waar 
je op kan rekenen?

De ondernemer ontzorgen, 
die uitdaging neem ik graag 
met beide handen aan. Met 
als doel voor ogen de kostbare 
ondernemerstijd vrij te maken 
door de administratieve en 
fi scale taken (deels) over te 
nemen.

De Brabantse Boekhouder is 
voornamelijk gericht op:
• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier
• Interim opdrachten

Marisca heeft een duidelijke verklaring waarom kleinere ondernemers 

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

landelijk kunnen opereren omdat het contact met klanten door het gebruik van 

• Interim opdrachten

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Marisca van Gent

      

Wat mooi dat je het suppen al ontdekt hebt. Maak nu 
met onze gepassioneerde trainers van SubTraining  
de volgende stap door te werken aan je techniek, 
kracht, uithoudingsvermogen, balans en coördinatie. 
Door te suppen ben je bezig met een total body 
workout. Zo kun je maximaal genieten van deze 
fantastische sport. 

Wij vertrekken wekelijks vanuit ’s-Hertogenbosch 
op verschillende, mooie locaties zodat je elke keer 
weer wordt uitgedaagd om te leren over plaatselijke 
stromingen en omgevingsomstandigheden. Niets is 
standaard, net als het weer!

IETS VOOR JOU?
Neem dan contact met ons op. We geven zeker ook 
losse lessen maar om echt aan je techniek en conditie 
te werken is het beter om een van onze clinics te 
volgen zodat dit ook echt jouw sport kan gaan worden. 

SUPPERS 
ONTWIKKEL 
JE TECHNIEK!

PERSONAL - OUTDOOR - PROFESSIONAL - STRENGTH - TRAINING 

WWW.SUBTRAINING.NL
INFO@SUBTRAINING.NL 
06.437 577 96

S U B T R A I N I N G

fotografie: fotodennis.com
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WEGENS ONS 
35-JARIG JUBILEUM 

IN ROSMALEN KRIJGT 
U EEN DEEL VAN 

DE DIAMANT VAN 
ONS CADEAU!

Het is feest bij Juwelier Schute!

IN ROSMALEN KRIJGT 

Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71
www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute

Kijk op Facebook voor onze acties of kom bij ons langs in de 
winkel, want aan elke 35ste betalende klant geven wij een 

cadeaubon ter waarde van € 35,- weg (actie geldig t/m 4 juli 2020). 
Ook hebben we de gehele maand juli vele andere 

leuke prijzen en kortingen!

www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute

Het is feest bij Juwelier Schute!
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Impuls
AANKOPEN, WE HEBBEN ER ALLEMAAL ERVARING MEE. IK 
MOET ALTIJD LACHEN ALS IK ONZE JEUGD ZIE RONDLOPEN MET 
ENORM VEEL TASSEN VAN DE GROTE WINKELKETENS. ZIJ 
WILLEN HEEL GRAAG MEELOPEN MET DE TRENDS EN HOE 
MEER JE VAN JE BUDGET KUNT KOPEN, DES TE BETER IS DE 
‘KWALITEIT’ VAN DE KLEDINGKAST. 

En wij weten uit ervaring dat als je ooit je jeugdfoto’s ziet je 
jezelf af gaat vragen waarom ze je niet gewaarschuwd 
hebben voor fashion fouten! 

Naarmate we ouder worden nemen de impulsaankopen af, 
maar ook wij blijven vrouwen met hormonen en die hebben  
af en toe een goede emotie aankoop nodig. Shoppen zit bij 
de meesten van ons in de genen. We worden er blij van en 
voelen ons mooier met een nieuw kledingstuk aan.

Ga vandaag eens even voor de kast staan. Herken je jouw 
stijl, ben je fan van een bepaalde kleur of een bepaald item? 
Of moet je toch bekennen dat jouw kast te vol hangt met te 
veel impulsaankopen? Als dat laatste het geval is, wordt het 
misschien toch eens tijd voor een beetje hulp!

WWW.HETMODEMEISJE.NL

COLUMN/HET MODE MEISJE

Smile!
Vindt u een stralende lach ook 

belangrijk? Bij Mint staan we voor 
transparante mondzorg en 

persoonlijke aandacht. Ook bij
het bleken van uw tanden!

Mint Your Dental Hygienist 
Eigenaresse: Melek Atas 
Verwersstraat 45 ‘s-Hertogenbosch  |  073-8500945 
info@mint-ydh.com  |  www.mint-ydh.com  

Volg ons op instagram #mintyourdentalhygienist

Maak direct 
een afspraak 
voor een 
stralende 
lach!

Boek dan een massage en laat die spieren onder 
handen nemen of geniet gewoon even van de 

ontspanning! Plan zelf je afspraak online in via de 
website of mail/app mij.

Voor € 30,- kun je als nieuwe cliënt(e) de 
kennismakingsmassage van 1 uur ondergaan en zo 

kennismaken met mij en mijn manier van masseren.

Last van stress of 
vastzittende spieren 

door het thuiswerken?

Massagepraktijk Moment van rust  
Kempenlandstraat 9R, Vught  |  06-34552582 

 info@moment-van-rust.nl  |  www.moment-van-rust.nl

 Ria van der Lee
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‘VOOR BABY’S
VAN 0 TOT 6 
MAANDEN’

Nederhof 3b, Berlicum  |  06-41767164  |  info@bubbelsbabyspa.nl  |  www.bubbelsbabyspa.nl
  Bubbels Baby Spa  |  Bubbels Baby Spa is alleen geopend op afspraak.

Floaten en
babymassage

Nederhof 3b, Berlicum  |  
Bubbels Baby Spa  |  

Tijdens het fl oaten drijft je baby door middel van een drijfring in de babyjacuzzi. De 
tegendruk van het warme water zorgt voor verlichting bij krampjes en obstipatie, maar 
ook bij refl ux en overstrekken. Het is een echte work-out voor je baby die een half uur 
intensief beweegt. Dat versterkt de spieren en botten en helpt je kindje beter ontspannen. 
Aansluitend volgt de babymassage. Voorgedaan door mij op een massagepop en 
gegeven door de ouders zelf. Na afl oop van de sessie zijn de kleintjes vaak zo moe dat 
ze langer en dieper slapen. Iedere sessie in onze spa is een privésessie waardoor je 
kleintje in alle rust kan ontspannen.

Michelle Verzandvoort

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail mkolkman@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED

De visie van Bruist! De visie van Bruist!



NIETS ZO 
ROMANTISCH ALS 
EEN PICKNICK BIJ 

ZONSONDERGANG

Het mooie van een picknick is dat je het zo simpel 
of uitgebreid kunt maken als je zelf maar wilt. Van 
een gewone boterham en wat te drinken op een 
kleedje in het park tot een romantisch picknick-
diner voor twee bij de ondergaande zon. Picknicken 
is altijd een goed idee!

Benodigdheden
Wat heb je nodig voor een goede picknick? Om te 
beginnen natuurlijk een kleed en misschien wat 
kussentjes zodat je heerlijk relaxed kunt zitten 
of  liggen. En dan uiteraard die goedgevulde 
picknickmand (of koeltas) met borden, (kunststof) 
glazen, bestek, servetten en, het allerbelangrijkste, 
allerlei heerlijkheden om te eten en te drinken. 
Het makkelijkst is als je een deel van het eten thuis 
al voorbereid, broodjes kun je dan weer het best ter 
plekke beleggen om te voorkomen dat ze klef 
worden.

Eten op een kleedje
Wat is er nu fi jner met mooi weer dan heerlijk buiten eten?! Dat kan natuurlijk op 
een van de vele terrassen die Nederland rijk is, of in je eigen tuin. Maar is een 

picknick niet minstens even leuk?

Aanraders
Schijnt de zon volop, gebruik dan bij voorkeur geen 
rauw vlees voor je hapjes, tenzij je een koelbox 
meeneemt. En ook zoetigheden als jam zijn bij warm 
weer niet echt een aanrader. Suiker trekt bovendien 
ongenode gasten aan, waar je waarschijnlijk niet 
op zit te wachten. Wat wel aanraders zijn? Salades, 
gevulde wraps, cupcakes... Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of het kan mee in je  picknickmand. En 
vergeet ook het drinken niet. Water is altijd slim om 
mee te nemen, maar verder doen smoothies en 
vruchtensappen het altijd goed en wat dacht je van 
een heerlijk voorgekoeld fl esje wijn (vergeet de 
kurkentrekker niet!)? Dat mag bij een romantische 
picknick bij zons ondergang sowieso niet ontbreken. 
En als je dan toch bezig bent... vergeet de kaarsjes 
niet voor dat extra beetje romantiek en een kleine 
speaker voor wat fi jne achtergrondmuziek...
Romantischer kun je het bijna niet maken!

BRUIST/HORECA

Klinkt dat picknicken voor jou als te veel gedoe? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je als goed alternatief de leukste terrassen bij jou in de regio.
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Prijzen:
Proefbehandeling € 79,-  |  Losse behandeling € 119,-
Kuur van 3 behandelingen € 299,-
Kuur van 6 behandelingen € 549,-

Voor een op-en-top
behandeling

Ondernemers: Samanta, Jikke en Marèse  |  Graafseweg 68 ’s-Hertogenbosch  |  073 850 64 61 
info@justbeyouty.nl  |  www.justbeyouty.nl  |    justbeyouty1

Voor meer
informatie kun 
je terecht op

www.justbeyouty.nl
maar bellen of 

mailen kan ook!

Just Be-You-Ty is geen ‘gewone’ schoonheidssalon, 
maar een Health- en Beautysalon. Samanta, Jikke en Marèse 
zijn ervaren en zorgen er samen voor dat jij de salon op-en-top verlaat. 
Denk daarbij aan kappersbehandelingen, ontspannende en huidverbeterende 
gezichtsbehandelingen, pedicuren, manicuren, tandenbleken, microderma-
brasie, Quadrivas-therapie, botox en fi llers en sinds januari 2020 ook TC 
Lipolyse-behandelingen!

NIEUW IN DE SALON TC LIPOLYSE!
• Gericht afslanken op specifi eke plaatsen
• Met één kuur kan al 3 tot 10 cm omvangsverlies gerealiseerd 

worden. In combinatie met meer bewegen en de juiste voeding 
kan dit oplopen tot 20 cm (buikomvang).

• Veilige temperaturen; 6°C, dus geen vriezen!
• Behandeling van grote oppervlaktes met behulp van speciale wraps
• Armen, benen, buik en onderkin
• Versneld afvoeren van afvalstoffen en snel omvangverlies 
 door middel van Thermo Contrast Therapie

Boetiek Gaya  |  Schoolstraat 14, Rosmalen  |  073-6897723  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl

Mode
Summersale

VOOR IEDERE 
VROUW

U kunt bij ons terecht
voor de maten

34 t/m 46 
+lijn

46 t/m 54

Goede service
 voor jou...
en jouw scooter! Wij repareren alle 
merken scooters, brommers en 
snorfi etsen. De werkplaats beschikt 
over al het A kwaliteit gereedschap 
dat nodig is om je scooter te 
repareren of te onderhouden.

Kasteeldreef 38K ’s-Hertogenbosch  |  06 822 644 17   |  info@jaspervosscooters.nl  |  www.jaspervosscooters.nl

Kom gezellig langs bij 
Jasper Vos 
Scooters!



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

7170



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.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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,-

g j a v o n t u u r s 

rugzak
van Gaastra,

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.shertogenboschbruist.nl

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

au
gu

st
us

 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.s
he

rt
og

en
bo

sc
hb

ru
is

t.
nl

7372



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.
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