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Een mooi portret 
van je geliefde huisdier?

Baas&Beest fotografi e
Eigenaresse: Eva Langens  |  06 17 286 707
info@evalangens.com  |  www.baasenbeest.com

VOOR EEN PORTRET

VAN JOUW HUISDIER

KUN JE TERECHT BIJ
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BEKIJK DE 

WEBSITE VOOR 

MEER INFO!
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Markant Zonwering 
is dé specialist uit 

Den Bosch in zonwering, 
rolluiken, veranda’s 

en aanverwante 
productgroepen.

ZONWERING, ROLLUIKEN & BUITENLEVEN BV

Orthen 40-42 ’s-Hertogenbosch  |  www.markantzonwering.nl   |   Meer informatie? Bel 073 641 97 34 of mail naar info@markantzonwering.nl



ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons betreft meer 
dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan weer in bloei ziet 
staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen 
samen het beste van zien te maken, want bij de pakken neer 
gaan zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel 
zelf de slingers ophangen!

Michael Thörig

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 

GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID
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Ben je op zoek naar een mooie bos bloemen?  
Verras je geliefde met Valentijn.

Naast bloemen en planten kun je bij ons ook terecht 
voor leuke cadeauartikelen. Denk aan geurkaarsen, 

badartikelen, wenskaarten en nog veel meer. Voor het 
mooiste assortiment kom je naar Greenstyling!

vier de 
liefde!

Burgemeesters Godschalxstraat 28A ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 - 611 11 74  |       06-57126624
E bloemen@greenstyling.nl  |  I greenstyling.nl

Wij hebben voor 
ieder wat wils...
Simone van Zandvliet

Ben je op zoek naar een mooie bos bloemen?  
Verras je geliefde met Valentijn.

Naast bloemen en planten kun je bij ons ook terecht 
voor leuke cadeauartikelen. Denk aan geurkaarsen, 

badartikelen, wenskaarten en nog veel meer. Voor het 
mooiste assortiment kom je naar Greenstyling!

vier de 
liefde!

Burgemeesters Godschalxstraat 28A ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 - 611 11 74  |       06-57126624
E bloemen@greenstyling.nl  |  I greenstyling.nl

vier de
lente!

Ben je op zoek naar een mooie bos bloemen?
Breng het voorjaar bij jou thuis
Naast bloemen en planten kun je bij ons ook terecht 
voor leuke cadeauartikelen. Denk aan geurkaarsen,

badartikelen, wenskaarten en nog veel meer. Voor het 
mooiste assortiment kom je naar Greenstyling!



   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio. 

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.
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SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

SHOPPING/NEWS

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker

 van Nederland Bruist en van het magazineuit jouw regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

PROEF DE ZON
Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen maakt Pinkyrose het 

verschil tussen een gewoon drankje en een superieure limonade of 
cocktail. Drink Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & 

Orange direct gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl.
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Gelukkige ouders, gelukkige 
 kinderen

Mandy Arens werkt al ruim zes jaar in de 
kinderopvang. “Op een gegeven moment merkte 
ik  dat ik meer wilde betekenen voor de kinderen, 
los van het ‘zorgende’ aspect. Om die reden ben ik 
onder de naam MMOON Coaching als kinder- en 
gezinscoach aan de slag gegaan. Ik wil de gezinnen 
die bij mij komen vooral in hun kracht zetten zodat 
ze zelf weer verder kunnen. Het hele systeem om 
het kind heen wordt in de coaching betrokken. Ik 
denk mee met jou, je kind en je gezin en samen 
werken we aan een oplossing.”

Op ontdekkingstocht
“Kinderen zijn feitelijk spiegels. Ze vertonen 
bepaald gedrag omdat dit voortkomt uit hun 
systeem. Ze trekken zich terug, worden boos of 
ontwikkelen fysieke klachten. Het is een 
uitdaging voorbij dat gedrag te kijken en 
samen op zoek te gaan naar de onderliggende 

boodschap: waar komt het vandaan en wat is er 
nodig om te zorgen dat ze terugkomen bij hun eigen 
‘ik’. Ik stimuleer ouders om daarbij ook kritisch naar 
zichzelf te kijken. Gedrag van kinderen is namelijk 
vaak terug te voeren op pijn die zij zelf ervaren. Dat 
kan heel confronterend zijn.”

New Beginnings
Mandy gebruikt diverse methodieken. Met het New 
Beginnings programma richt de kinder- en gezins-
coach zich specifi ek op ouders die gescheiden zijn. 
“Een scheiding is een behoorlijk heftige gebeurtenis 
in het leven van een kind, zo heb ik ook zelf ervaren. 
Met de training hoop ik de balans en het plezier 
weer terug te brengen in het nieuwe gezin.” Bij alles 

wat ze doet, hanteert Mandy een praktische 
werkwijze. “Niet urenlang praten, maar 
vooral oefeningen doen die ervoor zorgen 
dat je echt de diepte ingaat.”

“Ouders hebben vaak het idee dat ze het allemaal goed moeten doen. Het is echter 
niet erg als je het even niet meer weet. In onze sessies geef ik je de juiste tools en 
handvaten om je weer op weg te helpen. Soms zijn enkele sessies al voldoende”, 

vertelt Mandy Arens van MMOON Coaching.

06-11030649  |  info@mmoon-coaching.nl  |  www.mmoon-coaching.nl

BRUISENDE/ZAKEN

systeem. Ze trekken zich terug, worden boos of 
ontwikkelen fysieke klachten. Het is een 
uitdaging voorbij dat gedrag te kijken en 
samen op zoek te gaan naar de onderliggende 

wat ze doet, hanteert Mandy een praktische 
werkwijze. “Niet urenlang praten, maar 
vooral oefeningen doen die ervoor zorgen 
dat je echt de diepte ingaat.”

‘Ik werk vanuit
mijn hart ’



DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!
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Voor elke stijl
Raamdecoratie

WAT PAST BIJ 
JOUW STIJL?
• Vouwgordijnen
• Verticale jaloezieën
• Blinds
• Rolgordijnen
• Multishades
• Duettes
• Plisse’s
• Shutters
• Folds
• Horizontale jaloezieën

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES BIJ JOU THUIS! 

Prins Bernhardplein 12 Nuland  |  073 532 4767  |  info@meijernuland.nl  |  www.meijernuland.nlwww.meijernuland.nl

20%
KORTING 

RAAMDECORATIE 
Geldig van

12 t/m 25 april

17



Alles op het gebied 
van beauty

 “Doordat ik samenwerk met o.a. een schoon-
heidsspecialiste, pedicure en masseur zijn we in 
staat een enorme diversiteit aan beauty-
behandelingen onder één dak aan te bieden”, 
vertelt Irene.
  
 Defi nitief ontharen
  Voor het defi nitief ontharen maakt Irene gebruik 
van Asclepion laserapparatuur. “Overbeharing is 
voor veel mensen echt een probleem. Gelukkig 
kunnen we daar iets aan doen. Ons lasersysteem is 
medisch gecertifi ceerd en daarmee volledig veilig. 
Omdat het zo krachtig is, kun je ook grotere zones 
in heel korte tijd behandelen. Gemiddeld zijn vijf 
tot acht behandelingen nodig. Je kunt er 
ontzettend mooie resultaten mee behalen.”

  En meer!
  Je kunt bij Beauty by Irene ook aan het goede 
adres voor het bleken van je tanden, nagelstyling 
(gel-lak), wimperextensions, permanent make-up 
en ontspanningsmassages. “Met onze schoon-
heids behandelingen - met producten van mooie 
merken als Marc Inbane, Klapp en Perfect Age -
richten we ons op huidverbetering. Ook 
micro dermobrasie behoort tot de mogelijkheden. 
Daarnaast hebben we een van de nieuwste 
zonnebanken, de megasun P9, staan.”
 
 Vol ambitie
  En daar blijft het niet bij als het aan Irene ligt. 
“Een kapsalon staat nog op het wensenlijstje en 
botox en fi llers. Ik heb meer dan genoeg ideeën!”
 
 Wil jij je ook in de watten laten leggen 
bij Beauty by Irene?
  Neem vooral contact met ons op! 

Na jaren in de detailhandel te hebben gewerkt, was Irene van Hezik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ze volgde een opleiding tot laserspecialist en opende in december 2019 haar 

eigen salon aan de Dorpsstraat in Rosmalen: Beauty by Irene. De salon is gespecialiseerd in 
defi nitief ontharen maar je kunt er ook terecht voor allerlei andere schoonheidsbehandelingen.

Dorpsstraat 26, Rosmalen  |  06-22033213  |  info@beautybyirene.nl  |  www.beautybyirene.nl

BRUISENDE/ZAKEN
‘DE SFEER IS 
GEMOEDELIJK EN 
INFORMEEL’

18



De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
de diverse mogelijkheden 
voor inloopkasten ook een 
groot aanbod in kleding-
kasten. Deze kasten zijn 

verkrijgbaar in alle soorten 
en maten, waardoor wij altijd 
de geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of om een meer 
traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 
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• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN VOGELEILAND
De opstandige Marianne haat haar ouders, 
school en de maatschappij. Ze loopt van 
huis weg en gaat met de oudere Berend 
op het onbewoonde Vogeleiland wonen. 
Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne 
zwanger raakt en moet bevallen. Ze raakt 
in paniek en wil terug naar de bewoonde 
wereld. Berend realiseert zich dat hij in de 
cel zal belanden als hun verhaal naar buiten 
komt. Vanaf dat moment wordt Marianne 
zijn gevangene. Jaren later kampt Nicole, 
het zusje van Marianne, nog steeds met 
het trauma van haar verdwijning. Een 
schokkende gebeurtenis doet de hoop 
oplaaien dat haar zus nog leeft.
VOGELEILAND van Marion Pauw is vanaf 
8 april verkrijgbaar.

Nederland staat niet voor niets 
bekend als fi etsland. Veilige, 
comfortabele fi etspaden, lekker 
vlak en je fi etst zo van het ene 
landschap in het andere. Neem 
bijvoorbeeld de Giethoorn de 
Wieden fi etsroute. Deze fi etsroute 
vanuit Giethoorn voert dwars door 
Nationaal Park Wieden-Weerribben. 
Dit moerasgebied is ontstaan door 
turfwinning rond de dertiende eeuw. 
Het overgebleven land viel ten prooi 
aan overstromingen. Zo ontstonden 
de meren die je onderweg volop 
tegenkomt. Plassen die door 
vervening ontstaan zijn, noemt men 
hier ‘wieden’. Naast Giethoorn rijd 
je ook langs Belt-Schutsloot, een 
pittoresk waterdorp. De plaatselijke 
bevolking leefde er jarenlang van 
turfwinning. Toen de turf op raakte, 
schakelden ze over op rietteelt.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandfi etsland.nl

D AGJE UIT
GIETHOORN DE 
WIEDEN FIETSROUTE

Na het tragische verlies van hun zoon 
verlaten de gepensioneerde sheriff George 
Blackledge en zijn vrouw Margaret hun 
ranch in Montana. Ze willen hun jonge 
kleinzoon redden uit de klauwen van een 
zeer gevaarlijke criminele familie, geleid door 
matriarch Blanche Weboy. Als ze ontdekken 
dat de Weboys niet van plan zijn het kind te 
laten gaan, hebben George en Margaret 
geen andere keus dan te vechten voor hun 
gezin tot het bittere einde. Deze thriller en 
misdaadfi lm is geregisseerd door Thomas 
Bezucha (bekend van de fi lms Big Eden en 
Monte Carlo). LET HIM GO is vanaf 2 april 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
LET HIM GO
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UTSRQPO

NMLKJIH

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDCBA

Spoorstraat 1 Rosmalen  |  www.air-tronic.nl  |  www.sun-tronic.nl
Airtronic T. 06-48716425  |  Suntronic T. 06-51705833

GOED VOOR DE WERELD
ÉN VOOR UW PORTEMONNEE!

AIRCO NODIG?
Wist u dat een airco ook kan verwarmen,

zodat u bespaart op gas?

Wist u ook dat het heel interessant is om
voor een airco én zonnepanelen te kiezen?

23



VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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U gaat toch ook voor
een echte Ensuite!

Ensuite is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
maken en plaatsen van traditionele 

kamer en suite kasten met schuifdeuren. 
Hiermee kunt u op een prachtige 

manier de functionaliteit van uw woning 
verhogen. Stijlvol in de jaren 30 sfeer,

maar volgens de normen van nu.
Onze inbouwkasten en deuren kunnen 

volledig naar uw specifi eke wensen worden 
gemaakt en worden gecomplementeerd 
met passende accessoires zoals fraaie 

scharnieren en authentieke handgrepen 
van porselein, gietijzer of hout.

Ook kunnen de schuifdeuren worden 
voorzien van glas-in-lood in diverse 

kleuren, patronen en motieven.

Interesse? 
Neem contact met ons op

 of vraag een prijsindicatie op via de site! 

Paul Ligtvoet helpt je graag!

 Nijverheidsweg 8  Oisterwijk (NL)
+31 (0)13 - 521 06 33 

info@ensuite.nl  |  www.ensuite.nl

Welke Ensuite
past bij u?

Maak gewoon een 

afspraak! 

   Moderne robuuste uitstraling

We make you feel at home!
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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

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

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

THEATER.NL

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’

Lenette van Dongen:
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Zoek  jij MAATWERK?

‘PRECIES 
GEVONDEN 

WAT WE 
ZOCHTEN!’

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Raamdecoratie Strijbosch levert alles op het gebied van interne raam-
bekleding. Denk hierbij aan overgordijnen, inbetweens, vouwgordijnen, 
houten jaloezieën, aluminium jaloezieën, plissés/duettes en rolgordijnen. 
Je vindt bij Raamdecoratie Strijbosch een ruim assortiment aan maatwerk, 
waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.

Zoek  jij MAATWERK?
Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt 
veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier 
weken geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. 
Daarbij is het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen 
die geld opeisen waardoor je verzekerd bent van lage prijzen.

Ben jij op zoek naar maatwerk raamdecoratie?
En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 

ROBIN HELPT JE GRAAG!

Volg ons:      Raamdecoratie Strijbosch        raamdecoratie_strijbosch

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt 
veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier 
weken geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. 
Daarbij is het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen 

En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 
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Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71
www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute

U boekt de gewenste dag en tijd op onze  website

Maak een afspraak met ons!

Het mag eindelijk weer, winkelen bij uw favoriete winkel!
Daarom hebben wij ‘Private Shopping’ sessies, zodat u rustig de 
tijd kunt nemen om de mooiste sieraden te bekijken. Ga naar
www.juwelierschute.nl/private-shopping. We zien u graag weer 
in onze winkel. Maar... u kunt ook online uw sieraden bestellen! 

U boekt de gewenste dag en tijd op onze  website

Of ontdek
én bestel ons 
assortiment 

online!

Maak een afspraak met ons!
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1. Beautiful Magnolia van Estée Lauder, vanaf € 61,-  www.debijenkorf.nl
2. Treat love & color van essie, € 12,99  www.essie.nl

3. Caring shimmer lip oil van essence, € 2,39  www.essence.eu
4. La Vie est Belle Soleil Cristal van Lancôme, vanaf € 86,30  www.lancome.nl

5. Hydrating Liquid Marseille Soap van Compagnie de Provence, vanaf € 22,80  www.babassu.nl
6. 52 vragen card deck van a Beautiful Story, € 19,95  www.abeautifulstory.nl

7. Couture Color Clutch Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 100,-  www.ysl.com
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Frisse pastels!
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8. Rose Lilly of the Valley Bath Bomb van Only You, € 3,50  www.iciparisxl.nl
9. Clean it Zero 3-in-1 Cleansing Balm + Pore Clarifying, € 25,95  www.douglas.nl 

10. Ecatasy Balm van Armani Beauty, € 30,-  www.debijenkorf.nl
11. Olympéa Florale van Paco Rabanne, vanaf € 61,30  www.douglas.nl

12. Flora Salvaggia van Guerlain, vanaf € 88,-  www.guerlain.nl
13. Fermented Skincare Reinigingsmelk van Florena, € 12,99  www.fl orena.nl

14. Squalan Rose Quartz Face Roller, € 39,-  www.squalan.com

BEAUTY/NEWS

Frisse pastels! In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!
In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!
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RESHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

WAALWIJK

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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5144NP Waalwijk
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@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

WAALWIJK

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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Ultiem slaap- en zitgenot  op afspraak!
Maak
nu een 
afspraak
nu een 
afspraak
nu een 
afspraak

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

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

Bel 013-5284815
of mail naar:

info@kooskluytmans.nl

en wij ontvangen je graag
weer in onze winkel.

Open
op afspraak

Ultiem slaap- en zitgenot  op afspraak!

en wij ontvangen je graag

Open

De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 
De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 
De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 
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LOOKING/GOOD

Voorjaarsschoonmaak
voor je uiterlijk

Vooral je gezichtshuid heeft het de afgelopen winter zwaar 
te verduren gehad. Kou, wind en centrale verwarming 
hebben een uitdrogend effect. Een fris lentehuidje begint 
met een scrub. Laat die kleine korreltjes hun werk doen en 
je huid ziet er weer als herboren uit. Verwen je huid daarna 
met een vochtinbrengend masker en breng iedere dag 
een vocht inbrengende crème aan. Je zult zien dat droogte- 
lijntjes verdwijnen en dat je huid er weer fris uitziet.

Professionele hulp
Laat je huid elk seizoen tenminste één keer grondig 
reinigen door de schoonheidsspecialiste. Heb je het gevoel 
dat je huid slapper wordt of meer rimpels krijgt, informeer 
dan bij haar ook eens naar een collageenbehandeling.

Lente make-up
Vervang donkere kleuren door zachte, liefl ijke pastels. 
Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos en 
maak je ogen op met zachte pastels. Vervang je zwarte 
mascara door een bruine of een paarse mascara. Kies 
zachte, crème achtige tinten voor je lippen. Hiermee maak 
je iedere lentelook af. 

Zet je wintergeur in de kast en pas je parfum aan op het 
voorjaar! Ga voor een frisse, bloemige fragrance. Laat 
geen zintuig onbenut en geniet van je nieuwe, frisse ik.

Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris en licht is. Versterk het luchtige 
lentegevoel door extra aandacht aan je uiterlijk te besteden na de lange, gure winter.

!

Word ook
een Alphaholic!
Ms More werkt met het exclusieve en professionele merk 
Alpha-H Concentraded Skincare. Het is een meervoudig award 
winning cosmeceutical merk uit Australië dat zich specifi ek richt 
op huidverbetering, voor zowel de korte als de lange termijn.

 Alpha-H heeft alles in huis om ieder huidtype en iedere huidconditie te behandelen. 
Het onderscheidt zich van andere merken door de grens op te zoeken tussen 
cosmetische producten en cosmeceuticals. 
Cosmeceuticals bevatten meer actieve ingrediënten in hogere 
concentraties die dieper in de huid doordringen 
en duurzame veranderingen teweegbrengen in de huid. 
Ze zijn effectief in de behandeling van verschillende 
huidaandoeningen zoals onder andere acné, 
pigmentatie, veroudering, rosacea en littekens. 

  Welke veranderingen kan ik verwachten?
  Alpha-H werkt met uitsluitend hoge 
percentages van de meest gewaardeerde 
ingrediënten zoals glycolzuur, retinol, 
melkzuur, hyaluronzuur, peptiden en 
vitamine A, B, C en E. Hierdoor kun je 
merkbare veranderingen verwachten in 
textuur, teint, helderheid, poriegrootte, 
stevigheid en hydratatie.
 
 Ben je benieuwd wat onze behandelingen 
en producten van Alpha-H voor jouw huid kunnen betekenen? 
Neem dan  gerust contact met ons op, wij adviseren je graag over onze producten. 
Want voor een optimaal resultaat is thuisverzorging minstens zo belangrijk. 
 WORD JIJ NET ALS WIJ OOK EEN ALPHAHOLIC?!

Ms More is een 
professionele 

schoonheidssalon en 
nagelsalon gespecialiseerd 

in behandelingen voor 
gezicht, lichaam en handen 

en voeten. De zaak van 
Vera Hensen, Sonja van 
Dijken en Jill van Eijk is 

gevestigd aan 
de Burgemeester 

Godschalxstraat 39 
in Den Bosch. 

Je bent van harte welkom!

Burgemeester Godschalxstraat 39
Den Bosch (Empel)

073-2110010
info@msmore.nl
www.msmore.nl

Voor een
optimaal

resultaat is 
thuisverzorging 

minstens zo 
belangrijk.
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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,
is Marisca ook particulieren van dienst. 

Daarbij richt ze zich, zoals de bedrijfsnaam al impliceert, voornamelijk 
op klanten uit 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

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Marisca van Gent

Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411  |  info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl  |   yolokapper

#hair #instagood #love #fashion
#yolo #color #yolokapper #haircuts

#products #cool #followme 
#girl #instagramers #style #hairstyle 

#fun #festivalhair #haircoloring 
#balayage #foilage #rosmalen

#haircare #kishaircare #beautiful 
#mermaidhair #haircolor
#galaxyhair #awesome

Life isn’ t perfect
BUT

your hair can be!

Durf jezelf
  te zijn!
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Voor jonge kinderen is het nog best moeilijk om op minder leuke 
situaties te reageren of om voor zichzelf te kiezen in plaats van een 
ander voor te laten gaan. Zij mogen nog leren hoe ze het beste voor 
zichzelf kunnen opkomen met respect voor de mening van anderen. 

Wanneer ben je weerbaar? Als je op sociaal, motorisch en emotioneel 
gebied voor jezelf op kunt komen, weet waar je grenzen 

liggen en deze kunt aangeven en bewaken! Dan ben je 
weerbaar. Een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen dragen 

positief bij aan je weerbaarheid. 

Hoe maak je je kind weerbaarder?
• Laat je kind veel zelf doen, daarmee 

stimuleer je zelfstandigheid en dat geeft meer zelfvertrouwen;
• Geef regelmatig een compliment voor wat je kind doet; 
prijs niet alleen de prestatie; 
• Laat je kind zijn eigen mening vormen door te vragen 
wat hij of zij ergens van vindt;
• Laat je kind, samen met jou, oplossingen bedenken en 
oefenen met situaties waarin hij of zij niet goed wist hoe 

te reageren;
• Leer je kind gevoelens te herkennen en erkennen en uit 

te spreken.

Ook hoe je kind overkomt op anderen, zijn uitstraling en 
houding, helpen mee bij het weerbaar maken. Je kunt hiervoor 

allerlei oefeningen doen. Je kunt ook kiezen voor een weerbaarheids-
training die bij jou én bij je kind past. 

073-5221670  |  info@goudvisje.nl  |  www.goudvisje.nl

PEDAGOGISCHE COLUMN/KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

Als ouder doe je je best om je kind gelukkig te maken en zelfvertrouwen te geven. 
Je wilt dat je kind sterk en stevig in het leven staat. Kinderen maken toffe dingen 
mee, op de opvang, op school of bij de sportclub. Mooie vriendschappen ontstaan. 
Maar hoe ga je om met de situaties die niet fi jn zijn? Durft jouw kind voor zichzelf 
op te komen, zijn mening te uiten of om hulp te vragen?

Weerbaarheid

Cursus Cello?
Wij hebben het in huis!

Huis73 is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. 
We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.
Wil jij jezelf ontwikkelen? kijk dan op www.cursussen.huis73.nl.
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Boetiek Gaya  |  Schoolstraat 14, Rosmalen  |  073-6897723  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl

Onze merken
Elsewhere - Foil - Kenny S - Masai - Sani Blu

Simclan - Vetono - Yellow Label - Zeitlos - Zilch
Basic

Anna Montana - BF-jeans - Kunert - Slippely - Stehmann
Sieraden - Zsiska

U kunt bij ons terecht 
voor maat 34 t/m 46 en voor 

de +lijn 46 t/m 54.

Mode VOOR IEDERE 
VROUWModeModeMode

WWW.TUIATHOME.NL/MIRIAM-VANEEKELEN
Rosmalen Tel. 06 46801543  miriam.van.eekelen@tui.nl

2e plaats

Beste Mobiel 

Reisadviseur van

Noord-Brabant 

2020

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, 
zoals een hoger energieniveau, betere focus, meer rust 
in je hoofd, beter slapen, minder stress en het is ook nog 
eens goed voor je lichaam. En het kost je maar twee keer 
tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 
mensen in Nederland en België elke dag de Meditation 
Moments-app. Met tienduizend top reviews. Probeer het 
zelf tien dagen en ontdek wat het met jou doet. Download 
hem gratis in de app stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

Het
magische
medicijn
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BIOLOGISCHE 
SINAASAPPELS 

BEVATTEN 
GEMIDDELD 
27% MEER 

VITAMINE C
Bij de productie van biologisch voedsel wordt 
namelijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met 
het welzijn van milieu, dier en mens. Zo mogen vee-
houders alleen biologisch voer gebruiken voor hun 
dieren en mogen er geen chemische bestrijdings-
middelen worden gebruikt. Tal van regels waar streng 
op wordt gecontroleerd. Voldoet een product aan alle 
eisen om biologisch te worden genoemd, dan is het 
te herkennen aan het EU bio keurmerk.

Reden om voor biologisch te kiezen is voor veel 
mensen de wens om verantwoord bezig te zijn. 
Sommigen kiezen echter ook voor biologisch omdat 
ze denken dan veel gezonder bezig te zijn. Dit gaat 
helaas niet altijd op, want in principe zijn biologische 
producten vrijwel net zo gezond als niet-biologische 
producten. Echter, sommige biologische producten 
bevatten hogere gehaltes vitamine C en mineralen. 
Bovendien zitten er geen chemische hulpstoffen in. 
Dus iets gezonder is het in sommige gevallen wel!

Ook lekker en gezond biologisch eten? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Duurzaam, verantwoord... Die termen vliegen je hoe langer hoe meer om de oren. Restaurants 
gebruiken deze woorden zelfs als hun paradepaardjes. Maar hoe kun je zelf eigenlijk duurzaam 

en verantwoord bezig zijn? Een goede eerste stap hierbij is: kies voor biologisch!

Apen kiezen voor onbespoten
Ook apen blijken in veel gevallen liever biologisch te 
eten. In de dierentuin van Kopenhagen kregen de 
apen namelijk tegelijkertijd zowel gewoon geteelde 
bananen als biologisch geteelde bananen voor-
geschoteld. Het overgrote merendeel koos voor de 
biologische variant die vervolgens met schil en al 
werd opgepeuzeld.

Prijs-verantwoord
De prijs is vaak een van de doorslaggevende redenen 
om een product wel of niet te kopen. Dit geldt ook 
voor biologische producten die helaas over het 
algemeen net iets duurder zijn dan de huismerken 
van supermarkten (de prijs is vergelijkbaar met die 
van de A-merken). Dit is overigens verklaarbaar. Zo 
is  biologisch boeren arbeidsintensiever en is de 
opbrengst per vierkante meter kleiner... Maar je 
weet tenminste wel zeker dat je iets verantwoords in 
huis haalt!

BRUIST/LIFESTYLE

Biologisch... 
wel zo logisch!

Duurzaam, verantwoord... Die termen vliegen je hoe langer hoe meer om de oren. Restaurants 
gebruiken deze woorden zelfs als hun paradepaardjes. Maar hoe kun je zelf eigenlijk duurzaam 
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 PUUR, MALS

     
& SMAAKVOL

100%
Rundvlees

Diverse

pakketten

Vleespakketten van het Blonde d’Aquitaine rund

5 & 10 kilogram

Vlees van de beste kwaliteit
w.vepetvosre.n

Nu ook:
KANT-EN-KLARE 

HACHEE ÉN
WORSTEN-
BROODJES

van onze eigen
runderen!

Kruisstraat 52  •  Rosmalen  •  info@inonsstraatje.nl
Jan van Schaijk 06-122 083 46  •  Ellen van Schaijk 06-189 00 777    

Kijk op vleespakkettenvanonsstraatje.nl
voor het volledige overzicht van
onze pakketten.

Weinig tijd maar toch gezond eten? 
Wij hebben de lekkerste maaltijden al voor je 
klaar gemaakt. Zodat jij binnen no-time 
kan genieten van de heerlijkste 
voorjaarsmaaltijden in
diverse smaken!

Voorjaars-
maaltijden

Femke's Groente en Fruit  
Molenhoekpassage 9 Rosmalen 

073-5230170  |    Femke’s Groente en Fruit
Rosmalensedijk 10 | ‘s-Hertogenbosch | T 073 521 37 15 | www.swanenberg.nu

Na tuursteen   -   Kerami ek   -   Straatbaks teen   -   S ierbeton   -   Spl i t  &  gr in d   -   Tu i n decorat ie

   Keramische terrastegels al vanaf 29,95 per m2!*

                                                    60x60x2 cm / 75x75x2 cm vanaf 29,95*
                                          60x60x3 cm / 40x80x3 cm vanaf 34,50*

                                                                                                                           * Restpartijen
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Natasja Buster-Teulings werkt al 30 jaar in de gezondheidszorg, specifi ek de ouderenzorg. 
Ze was op zoek naar meer diepgang in het verlenen van ondersteuning en vond die in 
voetrefl extherapie. “Vanuit mijn eigen praktijk wil ik ook andere mensen laten ervaren 
wat voetrefl extherapie voor je kan betekenen, mits je er voor open staat.”

COLUMN/NATASJA

by Taske Voetrefl extherapie  |  Koningstraat 82 Rosmalen  |  06-53269404  |  info@bytaske.nl  |  www.bytaske.nl

De lente is begonnen, we staan voor een nieuwe start waarin alles mag gaan groeien 
en bloeien. Ervaar jij dat ook zo voor jezelf? Voel je de sprankeling van verwachting 
of voel je nog vermoeidheid en wil je energie nog niet op gang komen?

Er zijn veel manieren om je energie weer op gang te brengen; letten op 
goede volwaardige voeding, zorg voor voldoende beweging waar je energie 
van krijgt, laat beweging achterwege als het je geen fi jne energie geeft, 
neem voldoende rust... of gun jezelf een voetrefl extherapie behandeling.

Tijdens zo’n behandeling wordt de energiestroom in je lichaam weer op 
gang gebracht. Afvalstoffen worden losgemaakt zodat deze je lichaam 
makkelijker kunnen verlaten en het geeft je een kennismaking met een 
weldadige ontspanning die je jezelf vaker zou mogen gunnen. 

Dankzij de hectiek waarin we leven hebben velen niet in de gaten hoe 
diepe ontspanning aan kan voelen. Voetrefl extherapie laat je dit weer 
ervaren waardoor je hopelijk uitgedaagd wordt om je leven 
een draai te geven zodat deze momenten vaker 
ervaren kunnen worden. Sta jij open voor 
andere keuzes en mooie inzichten, 
voel je dan welkom…

Een moment voor jezelf is geen luxe maar een 
noodzaak waar je met regelmaat behoefte aan hebt
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@immedicaltravel.com

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Onlangs zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

5554



Een droomscooter
  voor jou!
Je vindt hem bij Jasper Vos 
Scooters! Zowel nieuw als 
tweedehands.

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

Kom gezellig langs bij 
Jasper Vos 
Scooters!

SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Lente!
Doe als een tulp

en ga
uit je bol

Oeps! Waren
die eitjes

om te
verstoppen...

Last van lente-
kriebels?

Gewoon
terugkriebelen!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Scheid de eieren en klop de eidooiers met de poedersuiker schuimig. 
Voeg de geraspte sinaasappelschil, de kaneel en het merg van het 
vanillestokje toe aan het suiker-eimengsel en roer alles goed door elkaar.

Spatel daarna de geraspte amandelen en de gesmolten boter erdoor.
Klop nu het eiwit stijf en spatel dit ook voorzichtig door het amandel- 
eimengsel.

Vet de springvorm in en giet daar het deeg in. Bestrooi het geheel met 
de amandelschilfers. Bak ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde 
oven op 180 graden.

Meng ondertussen het sinaasappelsap met de likeur. 

Prik met een vork een paar gaatjes in de warme cake en besprenkel 
deze met het gealcoholiseerde sinaasappelsap.
Laat de cake afkoelen en bestuif met poedersuiker.

INGREDIËNTEN
8 eieren

250 g poedersuiker
1 sinaasappel (sap en schil)

een mespuntje kaneel
1 vanillestokje

250 g geraspte amandelen
50 g vloeibare boter

90 g amandelschilfers
2 cl sinaasappellikeur

springvorm 26 cm

8 PERSONEN - 15 MIN + 45 MIN OVENTIJD

Een feestje vieren, daar zijn we allemaal wel aan toe.
Deze sinaasappeltaart met amandelen zorgt altijd voor feestvreugde.

Een lekkerder Oranjegevoel zul je deze Koningsdag niet krijgen.

Een koninklijke 
sinaasappeltaart
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PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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PRACTICAL
BEAUTY
 DE NIEUWE OPEL CROSSLAND

RIJKLAAR VANAF

€21.999

WWW.VANMOSSEL.NL
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