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Zorgen over
jouw belastingen?
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ De
slogan van de Belastingdienst, we kennen hem allemaal.
Hoe ‘makkelijk’ de Belastingdienst het ook wil maken, het is
niet leuk en het is zeker niet zo makkelijk.
Aan het begin van het voorjaar valt de welbekende blauwe envelop weer op de
mat. Het is weer tijd om aangifte te doen. Alles is ingevuld, maar je moet het wel
nog even controleren. Controleren? Dat blijft lastig, want je hebt geen idee waar
je naar moet kijken en dat is niet zo gek, want ook de belastingregels worden
continu gewijzigd en uiteindelijk wordt het er dan toch niet makkelijker op.

Mag ik het voor jou
makkelijker maken?
Voor de tarieven voor de
aangiftes inkomstenbelasting
bestaan er verschillende
pakketten, omdat voor mensen
situaties nu eenmaal
verschillend zijn. Kijk op mijn
website welk profiel bij jou past.
De Brabantse Boekhouder is
voornamelijk gericht op:
• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier

Is dit bij jou nu ook het geval? De Brabantse Boekhouder kan je hierbij helpen.
Als particulier kun je onder meer bij mij terecht voor:
• Aangifte inkomstenbelasting
• Verzoeken voorlopige teruggaaf
• Erfbelasting en schenkingsrecht
• Alle fiscale vragen
• Bezwaar- en beroepschriften
• Aanvragen/wijzigingen van de toeslagen

Kun jij
hulp of advies
gebruiken?
Laten we even
bellen!

Ik neem het graag uit handen,
zodat jij kunt doen wat je het liefste doet.

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

Marisca van Gent

Breng sfeer in huis met raamdecoratie! Het is niet alleen sfeervol maar
zorgt ook voor zonwering en de nodige privacy. Jaloezieën, plissé gordijnen,
rolgordijnen, op het gebied van raamdecoratie is ontzettend veel mogelijk.

Meer
sfeer
in
huis?
Mario’s Vloeren heeft óók raamdecoratie
Mario’s Vloeren heeft een uitgebreide collectie raamdecoratie,
in veel verschillende kleuren en uitvoeringen. Bij de keuze voor
raamdecoratie spelen verschillende factoren een rol, zoals de
ruimte en woonstijl. In onze showroom laten we u graag zien wat
er allemaal mogelijk is.
Nieuw bij Mario’s Vloeren in Berlicum (nabij Den Bosch):
gordijnen van het Nederlandse merk Holland Haag! Met de ruime
collectie zijn er altijd gordijnen die passen bij uw wensen en
interieur. Benieuwd naar ons aanbod? Kom langs en breng sfeer
in uw woning!
Bezoek onze showroom
Nieuwsgierig naar wat er allemaal mogelijk is in uw huis?
Bezoek onze showroom! Wij helpen u graag met passend advies.

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Kerkwijk 87a, Berlicum | 073-785 5591
mariosvloeren@outlook.com

Meer zien? WWW.MARIOSVLOEREN.NL

Mario’s Vloeren is een ervaren bedrijf op het gebied van stofferen. De specialist voor al uw pvc-, tapijt-, marmoleumvloeren,
raamdecoratie en behang. Ook voor traprenovatie en vloerschadeherstel bent u bij Mario’s Vloeren aan het juiste adres. Onze
jarenlange ervaring en volledige inzet maakt dat u altijd gegarandeerd bent van een perfect, prachtig en duurzaam resultaat.
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Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist

Een mooi portret
van je geliefde huisdier?
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DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’
achter de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus
in plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich
weer naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Like ons op Facebook.com/rosmalenbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

VAN JOUW HUISDIER
KUN JE TERECHT BIJ

bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

BAAS&BEEST FOTOGRAFIE.
Maak gewoon eens een
afspraak met Eva van
Baas&Beest Fotografie!

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Rosmalen
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave
is met ook
de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Enkelbandjes zijn één van de meest stijlvolle toevoegingen aan jouw sieradencollectie. En
trouwens
Nederland
Bruist
aan iedere outfit die je draagt. In de zomer zie je een enkelbandje heel vaak en past het
ook altijd
erg B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte
die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
goed bij bijvoorbeeld een rokje of jurk. Dan zie je om je enkel zo’n prachtig sieraad glimmen.
Jeschade
kunt ze
aangeboden
K DE
BEKIJ
subtiel dragen bij een skinny
jeans
en sneakers of als stijlvol detail bij een paar mooie
pumps.informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
WEBSITE VOOR
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
INFO!
MEER
KOM
LANGS EN KIES JOUW FAVORIET
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
Baas&Beest fotografie

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.
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Achter de Driesprong 1, Rosmalen
Eigenaresse: Eva Langens | 06 17 286 707
info@evalangens.com | www.baasenbeest.com

www.juwelierschute.nl |

| 073 - 521 88 71
Juwelier Schute |
juwelierschute

ROSMALEN
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st.nl
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l
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of
06-11087563

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...
Veel leesplezier,

Michael Thörig

Inhoud

SINT-MICHIELSGESTEL
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HEESWIJK

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook De Maashorst Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

BRUIST/BODY&MIND

De vijf grote voordelen
FRISDRANK
VERVANGEN DOOR
WATER SCHEELT
VEEL CALORIEËN

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water
is belangrijk voor onze gezondheid.
Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt.
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil
te houden. Alcoholische dranken worden niet als
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist
vocht aan het lichaam onttrekken.

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hierdoor
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.
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Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee
voor een goede aanvulling van het vocht dat je
verliest door het zweten.
Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken.
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het
drinken van een extra glas water geeft bovendien een
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water,
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer.
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Raamdecoratie Strijbosch levert alles op het gebied van interne raambekleding.
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.

‘PRECIES
GEVONDEN
WAT WE
ZOCHTEN!’

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!

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch | 073-2032692 | 06-10090795
info@raamdecoratie-strijbosch.nl | www.raamdecoratie-strijbosch.nl
Volg ons:
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Raamdecoratie Strijbosch

raamdecoratie_strijbosch

s
l
a
e
D

BRUIST

Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.
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SHOPPING/NEWS

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste
duurzame hard seltzer in Nederland. De roze
variant met peer, hibiscus en lavendel is een
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde
peren een tweede leven krijgen. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen
honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar
bovenal verrassend in smaak. Een ware
zomertrend! www.drinkstork.com

LEZERSACTIE

HIPPE BUBBELS

F

Kroatië als wijnland is hip. Deze
bubbels zijn het Kroatisch antwoord
op prosecco en laten zien (en proeven)
dat er inmiddels een jonge generatie
gepassioneerde wijnmakers aan het
roer staat. Beide bubbels zijn verfrissend als aperitief en uitstekend
geschikt voor zomerse wijncocktails.
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.

Ontwikkel jouw eigen killer
body! In haar boek besteedt
Faya niet alleen aandacht aan
voeding, sport en persoonlijke
verhalen van mensen die haa
r
dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset.
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #KIL
LERBODY naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op Musk Extreme .
rlo
parfum van Perris Monte Ca

LEZERSACTIE

ste geuren
Musk Extreme is één van de eer
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cive
vanille, rozen en
www.perrismontecarlo.com.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey.
Het Duo-Intense serum zorgt ervoor
dat het mesje soepel over je huid
glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de
vochtbalans tijdens het scheren om
irritaties te voorkomen. Dat maakt
de Intuition Hi Audrey ideaal voor
de gevoelige huid. Voor een
zorgeloze beautytreatment!
www.wilkinsonsword.nl

magazine
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #PERRIS
o.v.
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r
stuu
Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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HELLO SUNSHINE

Maak kans op een
Hawaiian Tropic Satin
Protection SPF 50.
Deze luxe formule laat
de huid stralen en biedt
tegelijkertijd een effectieve
bescherming tegen de zon.
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. #TROPIC
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet
altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende
witte waas. De verfrissende lotion heeft
een lichte textuur die snel intrekt. Ook
verkrijgbaar in factor 15 en 30.
www.hawaiiantropic.com

Doe
mee en
win
13

WAALWIJK

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl
14
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OUTDOOR FURNITURE

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!

DITJES/DATJES

Alles onder één dak

VERWEN, VERZORG EN
ONTSPAN JEZELF
Dat kan bij Beauty by Irene, de beautysalon
in Rosmalen waar je van top tot teen jezelf
laat verwennen.
Bezoek ons onder andere voor een
gezichtsbehandeling, stralend witte tanden,
permanente make-up en specialistische
behandelingen zoals fillers en botox.

MAAK TIJD
VOOR JEZELF!
GA NAAR
ONZE WEBSITE
EN MAAK EEN
AFSPRAAK

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

Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
Water dat je in een fles koopt, is soms wel
1.000 keer duurder dan kraanwater.
Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien,
omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel,
maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
toekomst er ineens heel anders uitzien.
De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
in hun appjes als mannen. A B C D E F G
H I J K L M N
Bruisend water reinigt de smaakpapillen.
O P Q R
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Roscobouw begeleidt op een persoonlijke
en intensieve wijze gedurende de gehele
verbouwing. Van ontwerpfase tot
oplevering, onze kracht is om uw
zorgen uit handen te nemen.
Voldoet uw woning na een aantal fijne jaren niet
meer aan uw wensen? Het kan zijn dat u graag

Stappenplan.

Maak van uw woning
weer een droomwoning!

Wanneer uw woning niet meer voldoet aan uw wensen, dan is verbouwen een
goede optie. Uzelf goed oriënteren is dan de eerste stap. Waar mist u ruimte,
wat wilt u met de ruimte en wat is uw budget?

Heeft u al helemaal voor ogen wat u wilt? Dan kan onze bouwkundig
tekenaar meteen voor u aan de slag. Daarentegen is het ook mogelijk om
samen met onze architect de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.
Wij kijken voor u of het nodig is om een vergunning aan te vragen. Wanneer dit nodig is,
verzorgen wij dit gehele traject voor u. Verder wordt de verbouw met u doorgesproken
en op basis daarvan wordt een passende offerte voor u opgesteld. Wanneer de
aannemingsovereenkomst getekend is, kan uw verbouwing worden gepland.
De werkvoorbereider maakt de werktekeningen, plaatst de bestellingen en maakt
een planning, voordat de bouw start. Wij doen er tijdens het bouwen alles aan om de
stof- en lawaaioverlast voor u te beperken. Zo worden er stofschotten geplaatst en
zorgen we in overleg ook voor een keet en dixi. En het belangrijkste: we houden ons
aan de planning, zodat u zo snel mogelijk kunt genieten.
Nu kan het genieten van uw verbouwde/verruimde woning gaan beginnen!

mee wilt bewegen met de veranderende trends
of dat er meer leefruimte gewenst is door een
gewijzigde gezinssituatie. Roscobouw begrijpt
als geen ander dat een woning na verloop van tijd
niet meer volledig voldoet aan uw wensenlijstje.
Het kan een optie zijn om te verhuizen,
maar dit is in de huidige woningmarkt niet altijd
de gemakkelijkste optie. Wilt u graag het
veilige en vertrouwde gevoel van uw eigen
woning behouden? Dan is het verbouwen van uw
huidige woning een goede optie. Zo kunt u ervoor
kiezen om uw woning in een compleet nieuw jasje
te steken, maar ook te verruimen door middel van
een uitbouw!

www.roscobouw.nl
18

0412 455 501
info@roscobouw.nl

Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs
onderstrepen we graag de veelzijdige
Leolux collectie die u een brede keuze
biedt in designmeubelen. In elke
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds
tot avant-garde design.

Leolux Rego
Design: Gino Carollo, 2020

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat
uw Leolux designmeubel een heel
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het
aan de verfijnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!
We zijn er dan ook trots op dat we ons
een Leolux Select Store mogen noemen.
Wij tonen u een ruime collectie in een
herkenbare Leolux studio. U bent hier
beland bij een specialist, met de
nieuwste modellen en actuele kennis
van zaken.

ALLURE EN UITSTRALING

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk | info@kooskluytmans.nl | www.kooskluytmans.nl | 013 - 5284815
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AGJE UIT
OVER HET IJ
FESTIVAL

Van 9 tot en met 18 juli vindt
alweer de 29e editie van het Over
het IJ Festival plaats: tien dagen
lang worden zo’n 25 theatershows
opgevoerd door nieuwe en
gevestigde makers op spraakmakende binnen- en buitenlocaties
op de NDSM-werf, aan de oevers
van het IJ en op diverse locaties
dieper in Amsterdam-Noord. Het
Over het IJ Festival laat je de stad
met nieuwe ogen bezien. Inspireer,
verrijk en verwonder jezelf, leer
nieuwe plekken, mensen én hun
verhalen kennen. Voor iedereen die
erin gelooft dat kunst, verbinding
en ontmoeting zorgen voor een
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.overhetij.nl

FILMPJE KIJKEN
TINA
De documentaire Tina is de ultieme ode aan
een superster en een intiem portret over een
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen
om haar carrière, identiteit en nalatenschap
op haar eigen manier vorm te geven. Tina
Turner vertelt in de documentaire haar eigen
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen
en meest persoonlijke momenten deelt. Een
inspirerende documentaire over een van de
grootste iconen van de moderne muziekindustrie. Met nooit eerder vertoonde beelden.
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.
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BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten
mening met meer dan vijf miljoen
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller
Bernie die live een spelletje wil spelen.
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s.
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten
uitrukken en het aantal slachtoffers oploopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo
begint een klopjacht op een onzichtbare,
volledig losgeslagen moordenaar, live
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.
23

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op leuke
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
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Ga samen met jouw
persoonlijke reisadviseur
op zoek naar de
perfecte vakantie!

The place to be!

Get your kick ...
in the klik!
Zeer uitgebreid ontbijt, lunch
en diner. Ook strandbediening.
Mooie studio’s te huur
boven de zaak.
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Grand Cafe De Klikspaan

E.NL/MIRIAM-VANEEKELEN
WWW.TUIATHOME.NL/MIRIAM-VANEEKELEN
WWW.TUIATHOME.NL/MIRIAM-VANEEKELEN

Tel. 06
06 46801543
46801543 miriam.van.eekelen@tui.nl
1543 Rosmalen
miriam.van.eekelen@tui.nl
Rosmalen
Tel.
miriam.van.eekelen@tui.nl
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Strandcafé de Klikspaan heeft boven de zaak zeven
studio’s tot zijn beschikking. Ze zijn voorzien van balkon,
handdoeken, airco, Nederlandse televisie en wifi.

Paseo Maritimo 53, 29620 Torremolinos
(Málaga) | +34 647 097 957
info@deklikspaan.com

www.costasolholidayrentals.com
www.deklikspaan.com

Het strandcafé heeft uitzicht op zee, een uitgebreide kaart
met onder andere diverse broodjes, salades, pannenkoeken,
huisgemaakte soepen en overheerlijke maaltijden. De
gerechten van onze kaart kun je ook op ons strand bestellen.
Hier kun je eveneens genieten van een heerlijke massage. Of
wat dacht je van een lekkere cocktail of een ijskoud biertje?
Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.

Tot snel!

THEATER.NL

Frits Sissing

‘EEN GROOT
HART VOOR
CULTUUR’

‘Ik heb theater altijd een
spannend medium gevonden’
Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen.
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naarreeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”,
vertelt Frits aan Theater.nl.
De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al
een spannend medium gevonden. De magie van
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit,
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op
toneel word je echt even meegenomen naar een
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit.

Cultuurambassadeur

Extra dimensie

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk.
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

AVROTROS - Fotograaf Ruud Baan

Voor de presentator is een theaterbezoek een echte
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de
auto te stappen, het land door te rijden en de hele
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”
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Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek
concert of een museum gaan.”

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

Typeles is nu
veel leuker dan vroeger

BRUISENDE/ZAKEN

Angelique Vorstenbosch-Gitz begon vijf jaar geleden met het geven van typeles. Ze startte aan
de keukentafel met haar eigen kids, daarna sloten vriendjes en vriendinnetjes aan. Dat beviel
zo goed dat ze besloot er haar werk van te maken en zie daar: Type-Uniek was geboren. Sinds
2016 geeft Angelique typeles in groepsverband op diverse basisscholen in Rosmalen e.o., bij
haar thuis in de Groote Wielen of op locatie bij Windkracht 5, Wijkcentrum.

TYPE-UNIEK
AL 5 JAAR
EEN BEGRIP
IN ROSMALEN WINACTIE
5 CURSISTEN
MAKEN KANS OP EEN
BIOSCOOPPAKKET.
Schrijf je vóór
1 augustus in én like
mijn Facebookpagina.
Snel, goed en spelenderwijs
blind leren typen met
persoonlijke begeleiding in
kleine groepen.

Er zijn typescholen die ook lesgeven aan
volwassenen, maar Angelique koos ervoor om
zich alleen op kinderen te richten: “Dat vind
ik het leukste. Het is belangrijk dat kinderen
goed en snel leren typen. Bij Type-Uniek zijn
ze verzekerd van persoonlijke begeleiding in
een groep van maximaal twaalf kinderen.
Dat vinden ouders ook prettig. Daarbij maken
ze gebruik van chromebooks die ter plekke
aanwezig zijn. Bijkomend voordeel is dat
mijn typelessen goedkoper zijn dan bij grote
landelijke instituten.”
DYSLEXIE
De typelessen bij Angelique thuis, op diverse
basisscholen of andere locaties duren altijd één
uur en kennen een cyclus van tien tot twaalf
weken. “Natuurlijk moet er daarnaast ook nog
thuis geoefend worden. Aan het einde sluiten
we af met een type-examen en een feestelijke

diploma-uitreiking. Voor
kinderen met dyslexie is er
een aangepast programma
mogelijk.”
TYPEWORLD
Type-Uniek werkt met het
kindvriendelijke programma
TypeWorld. “Veel leuker dan
hoe we vroeger typeles
kregen! De kinderen hoppen
van eiland naar eiland. Telkens als een opdracht voldoende is
afgerond spelen ze een slotje vrij en mogen ze naar het volgende
eiland. Dat werkt enorm motiverend, ”aldus Angelique die ook
online typecursussen aanbiedt. “Maar mijn ervaring is toch dat
het werken in groepsverband de beste resultaten oplevert.”

Type-Uniek | Coupletweg 46, Rosmalen | 06-30789989
info@type-uniek.nl | www.type-uniek.nl |
Type-Uniek

KLAAR VOOR DE ZOMER MET

Met de enkelbandjes van Zinzi kun je alle kanten op. Ze zijn er
in goud, zilver, rosé verguld of geel verguld.

Enkelbandjes zijn één van de meest stijlvolle toevoegingen aan jouw sieradencollectie. En trouwens ook
aan iedere outfit die je draagt. In de zomer zie je een enkelbandje heel vaak en past het ook altijd erg
goed bij bijvoorbeeld een rokje of jurk. Dan zie je om je enkel zo’n prachtig sieraad glimmen. Je kunt ze
subtiel dragen bij een skinny jeans en sneakers of als stijlvol detail bij een paar mooie pumps.

KOM LANGS EN KIES JOUW FAVORIET

Achter de Driesprong 1, Rosmalen | 073 - 521 88 71
www.juwelierschute.nl |
Juwelier Schute |
juwelierschute
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BEAUTY/NEWS
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En dan is het zomer!

Wat hebben we lang moeten wachten op
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!

1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95 www.douglas.nl
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75 www.debijenkorf.nl
3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,- 4. Nagellak van essie, € 9,99 www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,- www.debijenkorf.nl
6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99 www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99 www.zenner.nl

8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,- www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75 www.clarins.nl
10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95 www.douglas.nl
11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,- www.douglas.nl
12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50 www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95 www.skins.nl

34

35

Durf jeze l f
te zijn!
#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
BU T
your hair can be!

VOOR EEN GEZONDE LEEFSTIJL...

Power Walking
lessen volgen?
In onze praktijk vinden wij een gezonde leefstijl erg
belangrijk, daarom kunt u vanaf nu ook bij ons terecht
voor PowerWalking lessen.
Power Walking is krachtig wandelen, het wordt ook wel conditioneel
wandelen genoemd. Dit komt doordat het tempo doorgaans rond 7 km
per uur ligt. Door dit tempo, waarbij je ook je armen krachtig beweegt,
worden veel spieren tegelijkertijd actief. Je hartslag gaat hierdoor
omhoog waardoor je conditie beter wordt. Je ademhaling wordt
dieper, de zuurstoftoevoer vergroot en de bloedsomloop wordt
geactiveerd. Het calorieverbruik kan hierdoor oplopen tot wel 500
calorieën per uur.
Deze sportieve training duurt doorgaans 60 minuten en wordt
afgewisseld met kracht-, balans- of mobiliteitoefeningen die ervoor
zorgen dat je meer vet verbrandt en een strakker figuur krijgt.
Power Walking is een simpele manier om meer te bewegen, af te
slanken en gezond te blijven. Het wordt gezien als de perfecte
work-out om fit te blijven. Iedereen kan meedoen, het geeft geen
overbelasting aan de gewrichten, waardoor blessures uiterst
zeldzaam zijn. Power Walking is de oplossing voor mensen die op
een natuurlijke manier hun gezondheid willen verbeteren en weer
slank en fit willen worden.
Alle voordelen van Power Walking hier nog eens op een rijtje
• Geschikt voor alle leeftijden • Vermindert de kans op hart- & vaatziekten • Heeft een bloeddrukverlagend effect • Helpt het lichaamsgewicht gezond te houden • Verbetert het algemene uithoudingsvermogen en de fitheid • Versterkt de spieren • Vermindert de kans
op diabetes • Vermindert depressies • Het is laagdrempelig.

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

yolokapper

COLUMN/YOLANDA

Er is een beginners en gevorderden groep. Heb je interesse
en wil je meer weten? Neem dan contact met me op.

Met de juiste voeding, je lichamelijke
gezondheid optimaliseren.
Voeding is niets anders dan informatie
voor je cellen en genen. Na iedere
maaltijd past jouw lichaam zich aan op
basis van de voeding die het krijgt
aangeboden. Voeding kan afbreken of
opbouwen, ondersteunen of irriteren.
Wil je met de juiste
balans in je voeding,
je lichamelijke
gezondheid
optimaliseren? Ik
geef je allerlei tips,
om een gezond
leven lekker te
maken.

stronghealth
ROSMALEN

Praktijk voor Orthomoleculaire
Voeding & Bioresonantie
Bruggen 8-A, Rosmalen | 06-46114345
info@stronghealthrosmalen.nl
www.stronghealthrosmalen.nl

BRUIST/SPORT

Eindelijk! Wij hebben zin
in de sportzomer!
Nadat vorig jaar bijna alles werd afgelast, kunnen we nu eindelijk weer genieten.
Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen in Tokio vormen
de hoofdmoot van een heerlijke sportzomer.
Dit jaar dus nieuwe ronde, nieuwe kansen! De
sportzomer van 2021 is veelbelovend en kan weleens
de boeken in gaan als de grootste ooit!
Het Europees Kampioenschap voetbal duurt nog tot
en met 11 juli. Het speciale aan deze editie is dat er
geen gastland is waar het toernooi wordt gespeeld.
Het toernooi wordt in twaalf stadions en in even
zoveel landen gespeeld. Nog nooit waren er zoveel
landen gastheer. De openingswedstrijd is gespeeld
in Rome, de finale zal plaatsvinden in Londen.

ZIT JIJ AL
KLAAR VOOR DE
SPORTZOMER
VAN 2021?

Tour de France
Op 26 juni startte de 108e editie van de Tour de
France in de Franse kustplaats Brest om ruim drie
weken later op de Champs-Elysées in de hoofdstad
Parijs te finishen. Binnen dit tijdsbestek zal er een
prachtig parcours afgelegd worden met klauterwerk
in het Centraal Massief, de Pyreneeën, de Provence,
de Jura en de Alpen.

Olympische Spelen sluiten deze
sportzomer af
Het IOC denkt vooralsnog dat de Spelen met tal van
veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier
gehouden kunnen worden. Door het coronavirus is
er deze keer geen Holland Heineken House in Tokio
waar medaillewinnaars worden gehuldigd. Als een
Nederlander een medaille wint, vliegt hij of zij zelfs
meteen naar huis. Iedereen die de Olympische
Spelen van Tokio optimaal wil beleven vanuit eigen
land, kan terecht bij het ‘Olympic Festival’ op het
strand van Scheveningen. Bezoekers kunnen hier
een Olympische experience beleven en allerlei
sporten beoefenen. Waarschijnlijk komen hier ook
alle medaillewinnaars op bezoek.
De televisiekijker kan zich wederom verheugen op
een sportzomer met voor- en nabeschouwingen en
gezellige avondprogramma’s. Wij wensen alle oranje
supporters een veilige en bruisende sportzomer toe.

Wil je de sportzomer volgen op een nieuwe en extra grote televisie? Op www.nederlandbruist.nl
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Goedkoop je kleding
laten bedrukken?
Dan ben je bij We.Flexx aan het juiste adres.

Naast scherpe prijzen
staan wij bekend om
de uitstekende kwaliteit
van onze producten en
bedrukkingen, snelle
levertijden en goede
service.
Bij We.Flexx personaliseren
we diverse items. Dit is al
mogelijk vanaf één stuk!

BEL NU
06-53252001
VOOR DE
MOGELIJKHEDEN

LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar
doe het veilig
Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker.
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon.
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags,
de zon is dan het sterkst.

TEXTIEL BEDRUKKING

STICKERS

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf
controleren door de stof tegen het licht te houden.
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek
te voorkomen.

jouw partner in signing!

Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème.
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere
huid minstens factor 30.

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001
we.flexx@outlook.com
We.Flexx

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril
aan te schaffen!

BELETTERING
VLAGGEN & BANIEREN
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BRUIST/MODE

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!
Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen
van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?

MET EEN
ZONNEBRIL
VERMINDER JE
DE KANS OP
KRAAIENPOOTJES

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede
bescherming kan uv-straling namelijk permanente
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen,
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen
opmeten. Daarna kan de opticien bepalen of je

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en
grijze glazen verminderen de felheid van het licht.
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel
buiten bent. Ze zijn kleurneutraal en voorkomen
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outfit!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes.
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje
met uv-filter.

Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

C'BiebApp
NIEUW: BIEBAPP

Lenen met je smartphone
zonder abonnement
Ben je geen lid van de bibliotheek,
maar wil je wel af en toe een
boek of film lenen? Dan is de
BiebApp iets voor jou. Je betaalt
alleen voor wat je leent.

Wat heb jij dit jaar met je tijd
gedaan? Het is niet dat je te weinig
tijd hebt, maar misschien weet je er
niet goed mee om te gaan. Kun je
geen prioriteiten stellen, kun je niet
de juiste keuzes maken, durf je geen
‘nee’ te zeggen?

Snel en Simpel

Download de BiebApp gratis via de App Store of de Google Play Store.
Je betaalt € 2,- per uitlening lvia IDEAL].
Tijdens de actieperiode ljuni t/m augustus 2021] krijg je de eerste
uitlening van ons cadeau!

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?
Neem eens een paar minuten de tijd om er met
aandacht over na te denken. Wat heb jij het
afgelopen jaar gedaan met je tijd?
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd.
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment.

M i c h a e l Pi l a r c z

Hasta la proxima.
VOOR BIBLIOTHEEK EN CULTUUR

Kijk voor meer informatie op www.huis73.nl/biebapp
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www.meditationmoments.nl

yk

Een mooi portret
van je geliefde huisdier?
VOOR EEN PORTRET
VAN JOUW HUISDIER
KUN JE TERECHT BIJ
BAAS&BEEST FOTOGRAFIE.
Maak gewoon eens een
afspraak met Eva van
Baas&Beest Fotografie!

BEKIJK DE
WEBSITE VOOR
MEER INFO!

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

PEDAGOGISCHE COLUMN/KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE
Na een jaar lang hard werken of naar school gaan, willen we er even helemaal uit.
Kinderen zijn aan het einde van het schooljaar echt toe aan vakantie. We zijn toe
aan quality-time met het gezin.

Vakantie!

In de vakantie is er vaak een andere structuur: later naar bed, elke
dag ijsjes eten en lekker uitslapen. Het vakantieritme is heerlijk,
maar als het einde van de vakantie in zicht komt is het ook fijn om
het ‘normale’ ritme weer op te pakken. Vooral als kinderen ook
weer naar de kinderopvang of naar school gaan.
Hoe kom je het beste terug in het ritme?
Wij geven je een aantal tips die je kunnen helpen.
• Opnieuw structuur aanbrengen in de dag.
Zet je wekker weer. Doordat je vroeger uit de veren bent, ben
je ’s avonds eerder moe en kun je lekker op tijd naar bed.
• Pas de gebruikelijke rituelen weer toe.
Het ochtendritueel: opstaan, aankleden, eten,
tandenpoetsen. Maar zeker zo belangrijk is het avondritueel. Dagelijkse
dingen die kinderen duidelijkheid verschaffen. Na het avondeten even
een rustmoment pakken en vervolgens douchen, tandenpoetsen,
lezen, onderstoppen en gaan slapen. Ieder ritueel is goed natuurlijk.
• Terug naar het normale eetpatroon
Structuur en ritme zit hem ook in het eetpatroon. In de vakantie
eet je vaak wat later en extra lekkere dingen. Na de vakantie pak je
de vaste momenten en maaltijden weer op en zo kom je weer terug
in het ritme. Het is goed om de gezonde eetgewoontes weer op te
pakken; zo krijg je weer voldoende vitamines en mineralen binnen.
Naast het terugbrengen van structuur en ritme is het goed om de vaste
regels, die in de vakantie wat losser waren, weer te verduidelijken. Regels over
spelen, schermtijd, bedtijd en maaltijden. Neem er de tijd voor en doe het de eerste
weken na de vakantie rustig aan! Zo blijf je nog een beetje in de vakantiemodus.

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

Beste ondernemer,
acrisis
n
o
r
o
c
e
d
r
o
hoe gaat het? Doenkt u na over de
d

Desirée Keller, eigenaresse van
de winkel Lardes Wonen in onze
Bossche binnenstad is enthousiast
over de ondernemertafels:

“Door Corona heb ik mijn woonwinkel vier maanden
moeten sluiten. En toen mijn winkel op afspraak
open mocht, had ik niet de aanloop die ik normaal
heb. Ik heb het gered door creatief te zijn met
mijn aanbod. Ik ben me naast mijn winkel ook gaan
richten op volledig interieuradvies en ontzorg
hiermee klanten.”

toekomst
w
en die van u
onderneming

Weener XL, het werk en ontwikkelbedrijf van de
Gemeente ’s-Hertogenbosch en ZZPBoost, een
community van zelfstandig ondernemers, organiseren
sinds kort ondernemertafels voor ondernemers uit de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Ondernemers schuiven aan om kennis en
ervaringen te delen en elkaar verder te helpen met vragen.

• Hoe kom ik aan nieuwe klanten in deze tijd?
• Hoe kan ik het beste ondernemen onder de huidige omstandigheden?
Op onder andere deze vragen wordt met elkaar antwoord gegeven.
Daarnaast is er ook ruimte voor het persoonlijke verhaal. Velen hebben door
Corona een zwaar jaar achter de rug en ook de komende tijd wachten een aantal
uitdagingen.

Wist u dat Weener XL naast deze ondernemertafels nog meer ondersteuning
biedt? Denk aan coaching bij het vinden van nieuwe opdrachten of werk in
loondienst. Ook wordt ondersteuning gegeven bij het op orde brengen van
financiën. De ondersteuning is voor alle ondernemers uit ‘s-Hertogenbosch
(met of zonder Tozo uitkering).
meer informatie op:

www.s-hertogenbosch.nl/tozo-ondersteuning

“Het is fijn dat je bij deze bijeenkomsten elkaars
verhalen herkent en kunt delen. Daarnaast helpt
het om creatiever te kijken naar mogelijkheden.”

Tanéa Tajiri, als ZZP’er
projectcoördinator in de
creatieve sector:

“Het is fijn om tijdens de
ondernemertafels met ondernemers
uit andere disciplines te sparren.”
“Hoe zoek jij naar alternatieven in
deze tijd? Ik werk veel samen met
culturele organisaties en kunstenaars aan
projecten en evenementen. Door de coronamaatregelen werden we gedwongen om dit
op een andere manier invulling te geven.
Het is fijn om dan met gelijkgestemden te
sparren.”

Mode

VOOR IEDERE

VROUW

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

NED

U kunt bij ons terecht
voor maat 34 t/m 46 en voor
de +lijn 46 t/m 54.

BELGIE

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

Zomerse
actie

De

20% KORTING
OP EEN
NIEUWE SET
ACRYLNAGELS

visie van Bruist!

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

[OPEN]

Maak
snel je
afspraak!

De

visie van Bruist!

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

Lisa Robbins
Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen
nagelstudionailit@gmail.com
06-39211983 |
nagelstudionailit

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

Ook opvallend adverteren?
Bel +31 647 885 009
of mail rjongerden@nederlandbruist.nl
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Een droomscooter

COLUMN/KITTY WOLF

voor jou!

Wij zijn officieel dealer van
SYM, Peugeot, AGM en
Ecooter.

Kom geze
llig
langs bij
Jasper Vos
Scooters!

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

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
U als eigenaar maakt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren,
ondanks dat uw dierenarts een samenwerking heeft bij een ander crematorium.
U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid
van uw geliefde huisdier heeft genomen.

Ook bij uw
dierenarts

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen zorgen dat u en uw geliefde
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

EIGEN
OPHAALDIENST

Wielevenweg 22, Tilburg | 013-5907716 | welkom@dierencrematorium-memoria.nl | www.dierencrematorium-memoria.nl
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EEN GOEDE DARMWERKING
HOUDT ONS GEZOND
Kitty Wolf is al zestien jaar
darmexpert.
Zij is de grondlegger van
het combineren van
darmspoelingen met emoties.
Zij wilde iets betekenen voor de
mensen op gezondheidsvlak.
Na het volgen van de Mastery
University van Anthony
Robbins en de opleiding tot
darmtherapeut is zij begonnen
met haar eigen praktijk.
Al zestien jaar heeft zij een
bloeiende praktijk en leidt
zij het merendeel van de
darmtherapeuten op
in Nederland en de rest
van Europa.

Zandstraat 13
5391 AL Nuland
06 - 52 06 36 42
www.coloninbalance.com

Er wordt tegenwoordig extra veel aandacht besteed aan
de darmbacteriën, de bouwstenen van de darmflora die
‘microbioom’ wordt genoemd. Er worden steeds nieuwe
verbanden ontdekt die aantonen dat onze gemoedstoestand
erdoor bepaald wordt.
Een stralende gezondheid is de weerkaatsing van een
goedwerkende dikke darm, wat het risico op darmkanker verkleint.
Meer dan een biljoen bacteriën leven in onze dikke darm waar zich
het grootste deel van de darmflora bevindt. Ze zorgen ervoor dat
voedingsresten verteerd worden zodat er geen gisting en rotting in
de darmen plaatsvindt. De darmflora bepaalt voor een groot deel
onze immuniteit en vernietigt schadelijke bacteriën.
Een gezonde darmwerking verkleint het risico op
suikerziekte type 2, overgewicht, reumatische
aandoeningen, darmkanker, darmgassen,
depressie en nog vele andere aandoeningen.
Vooral overgewicht wordt gemakkelijk in verband
gebracht met een verstoorde darmflora.

BOEK NU

een detoxkuur

voor € 325,i.p.v. € 365,-

Heb je klachten, bovenstaande of misschien andere?
Ben jij toe aan een lekkere frisse start van de zomer? Boek dan nu via
coloninbalance.com en ontvang een kuur voor € 325,- i.p.v. € 365,-.
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Rundvlees

Vleespakketten van het Blonde d’Aquitaine rund

5 & 10 kilogram

Diveresteten
pakk

Werken vanuit je talent
is het beste dat je
voor jezelf kunt doen
Wil jij werk dat jij
als zinvol ervaart?
Wil je met energie
thuiskomen vanuit je
werk? Wil jij plezier
in je werk en leven?
Wil jij je verder
ontwikkelen?
Neem die belangrijke
stap in je loopbaan!

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

Vraag een gesprek aan.

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

Nu ook:
KANT-EN-KLARE
HACHEE ÉN
WORSTENBROODJES
van onze eigen
runderen!

Neem contact
op met:

Carolina
van Rooy

www.coachcaro.nl
06 52633681
info@coachcaro.nl

Vlees van de beste kwaliteit
w.vepetvosre.n

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

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

HOROSCOOP

Maak je niet teveel zorgen in juli

Kreeft
Je zult deze
maand
uitblinken in
je werk.

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Juli wordt voor de Ram een van de meest
positieve maanden dit jaar. Je zult het
goed doen in alles wat je aanpakt.

In juli zal alles kalm en vlot verlopen en
je zult het gevoel hebben dat je alles goed
begrijpt.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

De Stier zal in staat zijn om zijn doelen
en ambities te bereiken. Dit vertrouwen
zul je ook overdragen op het gebied van
de liefde.

Hoe zit het met het nadenken over het
project dat al een tijdje door je hoofd
speelt? Weet dat met genoeg wil alles
mogelijk is.

[OPEN]

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Houd je ogen goed open in juli, want je
kunt de liefde van je leven ontmoeten. Een
gebeurtenis die je leven op zijn kop zet.

Heb je nagedacht over het veranderen
van baan? Juli is een ideaal moment om
op zoek te gaan naar een betere positie.

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Je zult uitblinken in je werk. Je collega's
zullen jouw energie voelen. Vergeet echter
ook niet om voor je gezondheid te zorgen.

Steenbok moet rusten en tot andere
gedachten komen. Juli zal dan een maand
vol vreugde en nieuwe ervaringen worden.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Je zult dankbaar gebruikmaken van de
capaciteit om nieuwe relaties aan te
knopen om zo interessante mensen te
leren kennen.

Jammer genoeg zul je nog impulsiever en
rustelozer zijn dan anders, wat dan weer
tot vele conflicten leidt met anderen die je
niet altijd kunnen volgen.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

Deze periode zal vrij vredig zijn en Maagd
zal aandacht kunnen besteden aan
praktische zaken. Je zult veel plezier
beleven en vriendschappen versterken.

Pas op voor depressie en angst. Als je
wilt kalmeren, raden we kruidenthee aan,
maar ook meditatie of ademhalingsoefeningen zullen je tot rust brengen.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

LEEFTIJD
66 JAAR

OGEN
BLAUWGRIJS

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

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.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.
“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo
mijn leven en mijn passies met iemand anders te
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies
mijn leven kan verrijken. In mijn eentje
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen,
vermaak ik mij in principe prima, dus
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en Annelies zoekt een man moet echt een aanvulling zijn.
lezen, om maar een paar voorbeelden te
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk,
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden
dus dat verwacht ik ook terug van een
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een
parfumeursassistente gewerkt – heb ik
wat langere man van ongeveer mijn
nog steeds meer dan genoeg om handen.
leeftijd. En laten we humor niet
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik
vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer
andere mensen aan het lachen maak...”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken.
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.
59

BRUIST/RECEPT

Couscoussalade
met gerookte zalm

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme
zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken.

4 PERSONEN - 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
30 ml boter
250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon
60 ml peterselie
1 eetlepel dille
60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie
zout en peper
1 kleine rode ui
500 ml rucola
100 gr fetakaas
1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de
parelcouscous in 1 minuut bruin.
Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook.
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is
opgenomen.
Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de
peterselie en de dille en meng deze samen met het
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak
zout en peper toe.
Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous,
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

pakket

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij
weer lekker kunt puzzelen. Op je
balkon, in de tuin of heerlijk op je
ligbedje aan het strand.
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Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
2
6
8
3
1
2
5

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yzomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.
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bloesem
zacht
perzik
zeep

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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schuim
wassen
lichaam
aroma
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 augustus
de oplossing in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
fijne product van O’right.

NÚ IN DE SHOWROOM

Ford Mustang Mach-E • 100% elektrisch • tot 610 km rijbereik

www.vanmossel.nl/ford

