
We kunnen weer 
naar buiten!
Roosmarijn 
Luyten:
'Dan word ik 
heel gelukkig'
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HET VAKANTIEGEVOEL IN JE EIGEN TUIN

Tarifa
BAMBOE LOUNGEBANK
Waan je op een tropische bestemming 
met de loungemeubelen uit de Tarifa-
serie. Dit zijn tuinmeubelen met een 
natuurlijke look, die helemaal passen 
bij de trend van dit seizoen.

Voor advies, ideeën en inspiratie voor je 
interieur ga je naar Leen Bakker Oosterhout 
om van je huis een thuis te maken.
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LOUNGESTOEL

Rowan
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Formentera

HOME SWEET HOME Alles voor een leuke inrichting

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij   Leen Bakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!

Voor advies, ideeën en inspiratie voor je 
interieur ga je naar Leen Bakker Oosterhout 
om van je huis een thuis te maken.

Damon
BIJZETTAFEL       HET VAKANTIEGEVOEL IN JE EIGEN TUIN

5x
DE HIPSTE
BUITEN-
VLOERKLEDEN

Een vloerkleed alleen 
binnen? Welnee! Om 
je zithoek compleet 
te maken kies je voor 
een buitenvloerkleed. 
Ze zijn zo gemaakt 
dat ze tegen diverse 
weersinvloeden kunnen, 
dus je kan ‘m de hele 
zomer gewoon buiten 
laten liggen.

Meerstoel 18 Oosterhout - 0162 471 715

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij   Leen Bakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!
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Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Koningsdag, Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang 
geleden haar intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke 
voorjaarszon en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? 
Mocht je toch nog wat moeite hebben met de overgang van de 
winter naar de lente, dan geven we je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist wat fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Wouter Visker
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Andress Kools, 
Vanessa Steelhoff
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/oosterhoutbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 
Oosterhout Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

OOSTERHOUT

DE LANGSTRAAT

REESHOF

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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BRUIST/BODY&MIND

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.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten -  een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
sportschool en sport de overtollige winterkilo’s 
eraf. Gooi al je energie in de strijd en zie jezelf in 
gedachten al met een strak lichaam in bikini op het 
strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit. 

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Centrale weg 11b, Geertruidenberg
0162-722021

info@ladieswithstyel.nl
www.ladieswithstyel.nl

draaideuren

schuifdeuren
vouwdeuren
taatsdeuren

Het is de meest voorkomende 
deur in ons huis: de draaideur. 
Standaard opgehangen aan enkele 
scharnieren. De draaideuren van 
Ladies with Styel verbinden twee 
ruimtes optimaal met elkaar dankzij 
het transparante uiterlijk door de 
grote glazen oppervlakken. Zo 
creëer je ruimte en tegelijkertijd 
zorg je ervoor dat beide vertrekken 
apart blijven, mocht je dat willen. 
Draaideuren passen prima in een 
wat neutraler interieur. Ladies with 
Styel levert zowel enkele als dubbele 
draaideuren. Laatstgenoemde zijn 
een nóg sterkere blikvanger en 
zorgen voor extra decoratie: je krijgt 
meer licht en je deur wordt een nog 
sterker middelpunt in de beleving 
van een ruimte.

Maak een afspraak voor onze showroom!

1110



Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

Hallo 
lente!

WRATTENOLIE HELPT!*
Wratten worden veroorzaakt door een hardnekkig 
micro-organisme, dat overmatige celgroei 
stimuleert. Thurana wrattenolie is in staat diep in de 
wrat door te dringen en deze oorzaak weg te nemen. 
Het is een natuurproduct met een diep zuiverende 
werking bij (water)wratten, steenpuist en vetbultje. 
Het tast het gezonde weefsel niet aan. Het is zeer 
geschikt voor kinderen. 100% 'natuurlijke', zonder 
pijn!

Het product is verkrijgbaar bij drogisterij 
en reformhuis. Kijk voor adressen op 
www.aromed.nl/verkoopadressen 

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl
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www.mkbmshop.com TAG #KILLERBODY

LEZERSACTIE * 
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 
haar dieet hebben gevolgd, maar ook 
aan mindset.

SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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LEZERSACTIES*
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. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN

Helemaal van deze tijd zijn 
de industriële schuifdeuren, 
taatsdeuren en scharnier-
deuren met een stoere en 

robuuste uitstraling. 
Industriële schuifdeuren op 
maat komen niet alleen in 
het interieur tot hun recht, 

maar het systeem is 
daarnaast ook zeer geschikt 

voor buiten. Denk hierbij aan 
het ‘afsluiten’ van een 

overkapping of tuinkamer. 
Trek de strakke lijnen en 

industriële uitstraling door 
naar buiten en creëer ook 

hier een geweldige 
functionele blikvanger. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN
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DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefl oor.nl
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Dé autospecialist van Rijen

AUTOHUIS RIJEN
BOSCH CAR SERVICE

BRUISENDE/ZAKEN

De hoge kwaliteit van een dealer, maar dan gecombineerd met het 
gemoedelijke en persoonlijke van een ouderwetse dorpsgarage. Als je 

daarnaar op zoek bent, moet je bij Bosch Car Service Autohuis Rijen zijn. 
“Wij staan altijd voor onze klanten klaar”, aldus eigenaar Rob Kuijten. “En we 
zetten graag dat extra stapje om al onze klanten zo goed mogelijk te helpen.”

Inmiddels doen ze dat bij Autohuis Rijen 
alweer zo’n 37 jaar, een periode waarin het 
bedrijf is uitgegroeid tot dé autospecialist 
van de wijde omgeving. “Wat er ook met je 
auto is, bij ons vind je alles onder één dak 
voor jouw gemak. Wij doen alles behalve 
schade, maar voor de rest is iedereen bij ons 

meer dan welkom. Of je nu op 
zoek bent naar een nieuwe 
of (jong) gebruikte auto of 
komt voor onderhoud, een 
APK-keuring of bijvoorbeeld 
een bandenwissel inclusief 
uitlijnen, maakt wat dat betreft 
niet uit. We nemen voor 
iedereen uitgebreid de tijd om 
te zorgen dat al onze klanten 
naar huis gaan als tevreden 
klanten.”

Kwaliteit & topservice
Overigens kunnen ze je bij Autohuis Rijen ook 
helpen met zaken als het afsluiten van een 
autoverzekering, pechhulp en private lease. 
“En doordat wij in onze werkplaats een speciale 
brug én de benodigde ruimte hebben, kun je 
bij ons ook terecht met je caravan of camper. 
Doordat we continu op de hoogte blijven van de 
nieuwste technieken en ontwikkelingen, weet 
je bij ons zeker dat je auto, camper of caravan 
in deskundige en vertrouwde handen is.” En in 
eerlijke handen, benadrukt Rob. “Bij ons geen 
verrassingen achteraf! We zeggen altijd eerlijk 
waar het op staat en denken altijd met je mee 
over de best mogelijke – en meest betaalbare – 
oplossing. We staan voor kwaliteit en het leveren 
van een topservice en op die vlakken doen wij 
dan ook absoluut geen concessies. Goed moet 
gewoon goed zijn!”

Hoofdstraat 109, Rijen  |  0161-227477  |  www.autohuisrijen.nl

ALLES ONDER ÉÉN DAK
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BINNEN/BUITEN

Tulp Festival Amsterdam brengt 
een saluut aan het voorjaar en zet 
de hoofdstad gedurende de hele 
maand april in bloei. Tienduizenden 
tulpen geven kleur aan het vroege 
voorjaar in de stad en verlevendigen 
woon- en winkelstraten, pleinen en 
winkelcentra van Noord tot 
Zuidoost en van Oost tot Nieuw-
West. In de loop van april bloeien 
de tulpen in de volle grond in 
parken en tuinen van musea en 
hotels. Bovendien plantten ruim 
250 bewoners in het kader van het 
Tulp Festival Amsterdam gratis de 
New Santa tulp in hun geveltuintjes 
of rond bomen in de straat.
Kijk voor meer info op 
www.tulpfestival.com.

D AGJE UIT
TULP FESTIVAL 
AMSTERDAM

FILMPJE KIJKEN
THE LOST CITY
Schrijfster Loretta Sage leidt een 
teruggetrokken leven, maar schrijft over de 
meest exotische plekken. De held van haar 
verhalen wordt op de cover belichaamd 
door Alan die ook in het echt helemaal 
opgaat in zijn rol. Als ze samen op 
promotietoer zijn voor haar nieuwste boek, 
wordt Loretta ontvoerd door een 
excentrieke miljardair die hoopt dat ze 
hem kan leiden naar de oude schat van de 
Verloren Stad uit haar laatste verhaal. Alan 
grijpt zijn kans om te bewijzen dat hij niet 
alleen in de boeken, maar ook in het echte 
leven een held is. THE LOST CITY is 
vanaf 14 april te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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BESTEL ONLINE!

Onze drie topwijnen!

Kijk op www.secretsbytaboe.nl | Bel 06 10 44 34 09 of mail post@secretsbytaboe.nl voor vragen over onze wijn.

BESTEL ONLINE!

Onze drie topwijnen!Onze drie topwijnen!

BESTEL ONLINE!

Onze drie topwijnen!

Wij aanvaarden crypto 
als betaling.
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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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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. 
Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en angst/narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings, kronen en bruggen. 
De specialist kan adviseren over de beste ingreep 
of combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie is er om zeer 
beschadigde gebitten weer gezond en mooi te 
maken met onder andere protheses, klikprotheses 
en compleet vaste brugconstructies. Daarnaast 
zijn er narcosebehandelingen waarbij de tandarts 
samenwerkt met de anesthesioloog. 

Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder in 
één dak. Ook het laboratorium. Zij luisteren naar
je wensen en denken graag mee over een 
passende oplossing. Samen met jou doorlopen 
ze het behandeltraject en begeleiden ze je
bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan.

Jouw lach, onze pass ie

Kiespijn: 
zowel letterlijk
als fi guurlijk

Scan me!

Iedereen is wel ergens bang voor. Sommigen zijn bang voor spinnen, 
anderen weer voor kikkers en er zijn zelfs mensen die een angst 
hebben voor lange woorden. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie 
wordt dat laatste ook wel genoemd. Best ironisch, of niet? Wat ook wel 
ironisch is, is dat we ook bang kunnen zijn voor dingen die eigenlijk 
goed voor ons zijn, zoals naar de tandarts gaan.

Het is desondanks niet gek dat veel mensen 
bang zijn om naar hun halfjaarlijkse controle te 
gaan. Dit kan namelijk aan verschillende dingen 
liggen. Zo kan iemand bang zijn dat het erg pijn 
gaat doen, maar ook het geluid van een boortje 
kan al tot lichte paniek leiden. Wat de reden 
ook is, als de angst te groot wordt, kan het voor 
sommigen onmogelijk lijken om naar de tandarts 
te gaan. Gelukkig bestaat er een manier waarop 
je de angst helemaal niet hoeft te voelen. 

Angsttandarts
Bang zijn om een afspraak bij de tandarts te 
maken is vervelend, maar als je problemen krijgt 
met je gebit, sta je toch voor een dilemma. Dan 
heb je zowel letterlijk als fi guurlijk kiespijn: kies 
je ervoor om naar de tandarts te gaan, of is die 
stap je te groot? Een lastige keuze… Maar wist 

je dat er ook een andere optie is? Je kunt namelijk ook naar 
de angsttandarts gaan. Daar kun je je hele verhaal kwijt en 
wordt er alles aan gedaan om jou op je gemak te stellen. Zo 
hoef je de angst niet van tevoren zelf te overwinnen, maar 
helpt de tandarts je om het samen weer prettig te maken.

Narcosezorg
Voor sommige mensen is zelfs de angsttandarts niet de 
oplossing, omdat ze op geen enkele manier iets van de 
behandeling willen meemaken. Maar zelfs dan is er nog 
een andere mogelijkheid, namelijk een behandeling onder 
narcose. Je denkt misschien dat dit alleen mogelijk is 
voor grote tandheelkundige ingrepen, maar dat is niet 
het geval. Ook voor kleine ingrepen kun je namelijk een 
narcosebehandeling krijgen. Vaak wordt hierdoor zelfs de 
angst minder, waardoor er daarna meestal geen narcose 
meer nodig is. Hierdoor kunnen mensen die anders geen 
mondzorg krijgen toch geholpen worden.

Tandartsangst?
Kies voor hulp!

Jouw lach, onze pass ie De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
Wist je dat... één op de vijf 

Nederlanders bang is voor de 

tandarts? En dat zo’n 800.000 

Nederlanders zelfs een tandarts-

fobie hebben? Bang zijn voor 

de tandarts is dus niet iets waar 

je je voor hoeft te schamen, 

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

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

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

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

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

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

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

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

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

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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“Na de middelbare school stond ik voor de keuze: 
ga ik een dansopleiding volgen of maak ik toch een 
andere keuze”, vertelt Aniek, die op dat moment 
ook zelf al een aantal jaar dansles gaf. Het werd 
uiteindelijk de opleiding Marketing, Communicatie 
en Evenementen waarvoor ze stage ging lopen bij… 
Eigenwijzer Dans Akademie. “Tijdens die stage heb 
ik alles achter de schermen geleerd. Op een gegeven 
moment vertelde Renske, de vorige eigenaresse, mij 
echter dat ze de dansschool wilde verkopen en dat 
ze in mij de perfecte opvolger zag.” Aniek was op dat 
moment weliswaar pas achttien, maar besloot: “Dit 
ga ik gewoon doen!”

Verschillende stijlen
En inmiddels doet ze het dus nog steeds, samen met 
haar team van zeven dansdocenten. “Bij ons in de 
dansschool kan jong en oud terecht voor een breed 
scala aan danslessen: van dancehall tot jazzballet 

 06-39859977   |   info@eigenwijz-r.nl   |   www.eigenwijz-r.nl
Mathildastraat 21B, Oosterhout  |  Zuringveld 1, Teteringen

DANSEN DOE JE BIJ…
EIGENWIJZER DANS AKADEMIE

Dansen is haar lust en haar leven. Al op zevenjarige leeftijd startte Aniek 
Schrauwen met haar eerste danslessen bij Eigenwijzer Dans Akademie in 
Oosterhout. “En als kind dacht ik al: ooit wil ik hetzelfde doen als juffrouw 

Renske.” Een droom die 1 augustus 2019 uitkwam toen, ze de dansschool 
overnam van haar oude docent.

en van zumba tot contemporary fusion of female 
hip-hop. We hebben zelfs al lessen voor kinderen 
vanaf een jaar of 1,5. Bij al onze lessen staat het 
plezier voorop. Het gaat er niet om wie de beste 
is, maar om heerlijk te dansen en daar volop van 
te genieten.”

Dansen en meer
Haar opleiding komt Aniek nu ook bijzonder goed 
van pas. “Naast alle danslessen, organiseren 
wij namelijk ook vrijwel elke maand wel een 
evenement zoals een danskamp, lessen met 
gastdocenten, workshops, disco’s of bijvoorbeeld 
een ladies night. Daarnaast kunnen kids ook bij 
ons terecht voor een superleuk kinderfeestje 
met de meest uiteenlopende thema’s. We zijn 
weliswaar de gezelligste en leukste dansschool 
in de omgeving, maar doen daarnaast dus nog 
ontzettend veel meer!”

BRUISENDE/ZAKEN
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MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

landgoedbergvliet.nl
SALESDREEF 2  I  4904 SW  I  OOSTERHOUT  I  076-5795666

MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

SALESDREEF 2  I   4904 SW  I   OOSTERHOUT  I   076-5795666   

landgoedbergvliet.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MAAK KENNIS MET GOLF 
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

landgoedbergvliet.nl

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met 

BRUIST een 
speciaal arrangement 
samengesteld, waar 

u gewoon niet 
omheen kunt.

€ 125,-
PER TWEE PERSONEN

PROMOCODE: BRUIST

RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

Deal

BRUIST ARRANGEMENT
• Ontvangst

met Koffi e Bergvliet
• 3 uur durende golfclinic
• 2-gangen maandmenu
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Topservice en verstand van drankzaken

De Goede Gall & Gall 
Eigenaar: Ben de Goede 
Arkendonk 66, Oosterhout
0162-469460  |  www.gall.nl

Topservice en verstand van drankzaken

De Goede Gall & Gall 
Eigenaar: Ben de Goede 
Arkendonk 66, Oosterhout

www.gall.nl

Topservice

www.gall.nl

Topservice en verstand van drankzaken
Een fl esje wijn kun je natuurlijk 

gewoon bij de supermarkt halen. 
Maar ben je op zoek naar de 

perfecte wijn-spijscombinatie en 
kun je daarvoor wel wat advies 

gebruiken, dan kun je beter eens 
binnenlopen bij De Goede Gall & 

Gall. “Dan weet je zeker dat je 
met de juiste wijn naar huis gaat”, 

vertelt eigenaar Ben de Goede. 
“En zo zie je meteen de rest van 

ons zeer uitgebreide assortiment.”

Gall & Gall is inmiddels een meer dan gevestigde naam als het om wijn en 
andere dranksoorten gaat. Ben doet daar met zijn winkel graag nog een 
schepje bovenop. “Het mooie van de Gall & Gall formule is dat we naast 
hun toch al zo brede assortiment vrij zijn om ook eigen producten hieraan 
toe te voegen. Bij ons vind je daardoor ook heel wat bijzonderheden in de 
schappen, zoals een ruime selectie speciaalbieren, speciale whisky’s en 
bijvoorbeeld gins. Daardoor weten wij ons echt te onderscheiden van 
andere zaken hier in de omgeving.”

ALLES VOOR DE KLANT
Wat eveneens onderscheidend is aan De Goede Gall & Gall, is volgens Ben 
de topservice die ze bieden. “Wij zijn super klantgericht. Iedereen is bij 
ons welkom, en waar je ook naar op zoek bent, we zullen je altijd zo goed 
mogelijk adviseren. Bovendien kun je hier als klant ook heel veel proeven, 
zodat je precies weet wat je mee naar huis neemt.” Dat proeven hebben 
ook Ben en zijn medewerkers volop gedaan. “Vrijwel alles hebben we zelf 
geproefd, zodat we precies weten waar we het over hebben en onze 
klanten optimaal kunnen adviseren.” Overigens stopt de service niet bij 
dat advies. “Mocht het nodig zijn, dan lopen we gewoon met je mee naar 
je auto en zelfs je bestelling door ons persoonlijk bij je thuis laten 
bezorgen, behoort tot de mogelijkheden. Want pas als de klant blij en 
tevreden is, dan zijn wij dat ook.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Nieuwsgier ig? 
bekijk meer op

www.svensophie.com

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

Aandacht voor 
been- en ondermode is
 aandacht voor jezelf. 

Bij Sven & Sophie beseffen 

wij dat als geen ander. 

Daarom biedt onze winkel 

meer dan alleen een ruim 

assortiment eersteklas 

producten van toonaangevende 

merken. LANG LEVE DE LENTEKRIEBELS

Gewoon 
lekker 

eigenwijs!

De vrolijkste en 
hipste sokken

Alfredo Gonzales 
presenteerde in 2011 zijn 
eerste collectie. Gonzales’ 
positieve and opstandige 

houding hebben geleid naar 
een unieke positie in de 

mode industrie. 

LANG LEVE DE LENTEKRIEBELS

Frisse
voorjaarskleuren

Lekker in je vel met goede ondermode bij Sven & Sophie

Frisse
voorjaarskleuren

Lekker in je vel met goede ondermode bij Sven & Sophiebij Sven & Sophie

Calvin Klein lingerie voor dames 
is iconisch en staat gelijk aan 
een klassiek ontwerp en een 

onevenaarbare kwaliteit.

Scotch & Soda laat zich 
inspireren door de vrije 
geest van Amsterdam. 

Authenticiteit en de kracht 
van zelfexpressie om het 

unieke te creëren. 

Ze zitten perfect

Scotch & Soda laat zich 
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Zuiderhout 75, Oosterhout
0162-456732 
www.inezforfashion.nl

ONZE MERKEN:
ENJOY -  GEISHA - HELENA HART - ANGELS 
- C&S - YEST - BINDI - RED BUTTON - 

RAGWEAR - GIPSY - FOS

SHOP NU DE VOORJAARSCOLLECTIE!



Pro Repairs  |  Catharinastraat 42, Oosterhout  
info@prorepairs.nl  |  0162-229664  |  www.prorepairs.nl

WATER-
SCHADE?

BLIJF 
BEREIKBAAR!

WELKOM bij AEDEN OOSTERHOUT
De meest betrouwbare kapper bij jou in de buurt. Voor iedereen, altijd! 
Bij Aeden hebben wij 4 garanties voor u.
- Prijs = Prijs
- 14 dagen tevredenheidsgarantie
- Afspraak = Afspraak
- Wij werken alleen met de allerbeste producten

Afspraak maken?
AEDEN Oosterhout
Keiweg 14, 4901 JA
Tel: (016) 282 09 91 / Instagram: @aedenoosterhout / www.aeden.nl 

Openingstijden 
Maandag 09.00/18.00
Dinsdag 09.00/18.00
Woensdag 09.00/18.00
Donderdag 09.00/18.00
Vrijdag 09.00/19.00
Zaterdag 09.00/17.00

50% korting
op een 

knipbehandeling

Kom je voor de 
eerste keer bij ons?
Knip dan deze kortingsbon uit en 

neem deze mee naar onze kapsalon.

Bij Aeden hebben wij 4 
garanties voor u:

14 dagen
tevredenheids

garantie

Afspraak
= 

Afspraak

De allerbeste 
producten

Prijs 
= 

Prijs

WELKOM BIJ 
AEDEN OOSTERHOUT
De meest betrouwbare kapper bij jou in 
de buurt. Voor iedereen, altijd! 

WELKOM 
BIJ AEDEN 
OOSTERHOUT

• Maandag  t/m donderdag 09.00 - 18.00 • Vrijdag van 09.00 - 19.00 • Zaterdag  09.00 - 17.00

De meest betrouwbare 
kapper bij jou in de buurt. 
Voor iedereen, altijd! 

Afspraak maken? 
Keiweg 14, 4901 JA (016) 282 09 91

aedenoosterhout 

WWW.FAIRYTALE-FESTIVAL.NL   |   BESTEL JE TICKETS ONLINE

De Fairytale Festival vrij dagmiddag-
bedrij venborrel op 6 mei 2022 in 
Kaatsheuvel! Ook zo klaar met corona en zin 
om samen met je personeel de vrij dagborrel eens 
niet op kantoor te houden?  Wij  nodigen jou met 
je gehele personeel uit om van muziek te komen 
genieten op ons festival! 

• Gratis entree voor jou en je personeel tussen 
14u en 16u!

• Gezellig samen zij n met diverse andere 
bedrij ven uit de regio!

• Drankjes drinken terwij l onze dj de muziek 
verzorgt!

• De middag gaat vanaf 18u over in onze 
Nederlandse avond, geen aparte entree meer 
nodig!

• Django Wagner, Frank van Etten, Jan Biggel, 
Thom Craane en Rob Grij sbach..Een top 
line-up!

• Diverse promotie- en muntenpakketten 
beschikbaar. Koop je munten vooraf en laat 
je personeel zonder zorgen genieten van de 
borrel en het feest!

Ben jij  erbij ? Mail dan je gegevens en aantal 
personeelsleden dat meekomt naar 
stephan@blueoceanevents.nl 



CLIËNTENERVARINGEN

‘‘Ik voel mij altijd als herboren 
na een gezichtsbehandeling, 
Mijn huid is enorm opgeknapt 
sinds ik de adviezen die ik heb 
gekregen ben gaan uitvoeren.’’

Praktijk voor natuurlijke 
huid verbeterende gezichts- 
en lichaamsbehandelingen.

”Lekker in je vel geeft een 
stralend uiterlijk”

Pastoriestraat 4, Made
  06-24316949

 |  | www.miramibeauty.nl

Maak je huid

  lente klaar,
Het is weer langer licht, de bomen krijgen weer bladeren 
en bloemen en de temperatuur loopt langzaam op. 
Heerlijk, deze tijd van het jaar. 

Miriam Duijvestijn

Lente staat voor een frisse start, denk maar aan de grote 
lenteschoonmaak in huis of lekker de tuin in orde maken, maar 
wat dacht je van jouw huid? Met een goede huidverzorging en 
-bescherming houd je jouw huid mooi en fris en heb je straks in de 
zomer een mooiere kleur.

Wat kan je doen om dit te bereiken?
1. Houd een lenteschoonmaak. Verzamel al je verzorgingsproducten 

en check de vervaldatum. Als het langer dan zes 
maanden open, is gooi het dan weg. Vergeet vooral de 
zonbeschermingsproducten niet want een SPF neemt altijd af in 
sterkte.  

2. Houd je huid soepel en zacht met een scrub. Overtollige 
huidcellen worden hiermee verwijderd en de verzorgende 
producten worden beter opgenomen, je huid kleurt straks mooier 
in de zon.

3. Pas je huidverzorging aan. In de winter heeft je huid andere 
behoeften dan in de lente en de zomer. 

4. Vergeet niet een goede SPF te gebruiken. Onze voorkeur gaat uit 
naar een fysische fi lter. 

Wil jij weten welke verzorging het beste bij jou huid en jouw wensen 
past? Neem contact met ons op of boek een gratis advies gesprek.

Eigenaren: Nicolay en Esther van Duuren
Bakkerstraat 21, Oosterhout  |  0162-438336  |  www.denbal.nl

Niet alleen in Oosterhout zijn de 
gerechten een begrip, maar ook in verre 
omstreken. We nodigen je graag uit voor 
een avond genieten in onze gezellige 
huiskamersfeer met goede bediening.

Voel je thuis en geniet
van de lekkerste Spareribs 
van Oosterhout,  Brabant en de rest van de wereld!

Ga naar onze 
website en 
plaats uw 
bestelling

5150



GOLFEN EN CULINAIR GENIETEN MET 
HET BOURGONDISCH ARRANGEMENT 
OP LANDGOED BERGVLIET!

' '

landgoedbergvliet.nl

 Sa dree 2  | ho t  |   | contact andgoedber et.n

Golf & Culinair

Bourgondisch
Genieten

Wil je blind leren typen?

INTERESSE? 

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Je leert in de les online typen, maar de cursusleider 
geeft ook persoonlijke begeleiding. Per les (1x per 
week 45 minuten) leren we een aantal letters te typen 
met de vingers die daarbij horen. We letten erop of de 
vingers goed worden neergezet, je niet teveel op het 
toetsenbord kijkt en je de juiste zithouding hebt (om 
RSI te voorkomen). Tijdens de wekelijkse les oefenen 
we niet alleen het blind typen met 10 vingers, maar 
ook het typen van teksten in Word én doen we leuke 
typespelletjes.

Omdat er ook thuis geoefend moet worden, heb je 
een computer/laptop met internetverbinding nodig. 
De cursusleider kijkt online mee en kan op die manier 
zien of je geoefend hebt en vooruitgang boekt.

LES VAN CLASIN BIEDT EEN
TYPECURSUS VAN DEZE TIJD!

Gigakids typeprogramma
•  Online tijdens de les en thuis oefenen
• Leuke typespelletjes op de computer, 
 tijdens de les en thuis
• Examen met diploma of certifi caat!

06-430 808 32
www.lesvanclasin.nl

Bij Les van Clasin 
leer je blind typen met 

10 vingers!

Het online oefenen 
wordt afgewisseld met 

fysieke lessen.

CLASIN DEHING



Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

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

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

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

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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

www.gordijncentrum.nl

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

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Belcrumweg 30 Breda - www.stofenwol.nl
Stoffen, wol, fournituren en workshops

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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Meerberg 41  I  4847 NA  I  TETERINGEN I 076 886 0680  I  www.tfrietluik.nl

T A K E  A W A Y
K I J K  V O O R  O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN
OP WWW.TFRIETLUIK.NL

rietL   ikF‘t b o u r g o n d i s c h  g e n i e t e n

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  welkom@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met een ander crematorium.

U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid 
van uw geliefde huisdier heeft genomen. 

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

JORN VAN TILBURG LAS & CONSTRUCTIE

Benieuwd?

Vraag naar de 

mogelijkheden!

Bel 06-55562884

Eigenaar: Jorn van Tilburg  
Visserijweg 1D, Oosterhout

06-55562884
www.jvt-laswereld.nl

Specialist in las- en constructiewerkzaamheden
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Petra Busio
Zandheuvel 59, Oosterhout   

06-10564703  
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl

CLIËNTENERVARINGEN

Petra is een hele fi jne 
magnetiseur. Ik heb heel 

veel aan de afspraken, ik zit 
een stuk beter in mijn vel en 

heb veel meer energie gekregen.

Praktijk voor 
natuurgeneeskundige, 

energetische en 
paranormale therapie.

"Magnetiseren is vrede 
mogen brengen in het 

lichaam."

Vergoeding via de meeste 
aanvullende verzekeraars

Ik heb Floww Stralingsdeskundige 1 en 2 gedaan. Bij lichte stralingsziekte 
zijn de klachten vooral: vermoeidheid, soort griepverschijnselen. 
Imploderen van vaten, klachten van hart- en vaatziekten, onbalans in het 
lichaam, longproblemen en beroerte enz.

En het Morfogenetisch veld raakt daar ook vooral door ontregeld. 
Vogelsterfte en vereenzaming bij jongeren ”het niet meer met elkaar 
verbonden kunnen voelen” is daar ook een hoofdzaak van.

Daarom, als je klaar bent met straling en zo met al je beeldschermen, 
altijd daarna heel goed gronden. Door je voeten te aarden en je 
ademhaling naar je onderbuik toe te brengen, je navel gaat naar buiten 
als je inademt. Zeker 3 tot 5 ademhalingen diep volhouden. Dan kan 
straling, elektriciteit- trilling en lichaamsspanning weer vrij de grond in. 
Dat komt anders tot stilstand in je lichaam. Dat kan vermoeidheid en 
krachtverlies of een burn-out tot gevolg hebben.

Wij bestaan voor een groot gedeelte uit vocht. En als de spanning de 
grond in gaat worden wij mensen daar een heel stuk rustiger van. Het is o 
zo belangrijk. We blijven er een heel stuk gezonder door.  

Geniet van het voorjaar. Groetjes Petra Busio.

Havana Syndroom
Er zijn meer dan 1.300 ziektes en een ervan is 
het Havana-syndroom. Dit komt veel voor bij Corps 
Diplomatiek. In vergaderingen die belangrijk zijn 
voor de wereld. Wordt er door overmaat aan straling 
heftige ziektebeelden waargenomen. Daar is 
plotselinge doofheid er een van. 

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

Allround Pedicure/Schoonheidsspecialiste 
Pede Ad zo

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Vanwege uitbreiding van onze Salon zijn wij op 
zoek naar een pedicure/schoonheidsspecialiste 
niveau 3 of  4. Onze Salon staat voor kwaliteit, 
kennis en innovatie. Service en klantgerichtheid 
staan bij ons voorop. 

Wil je graag een nieuwe uitdaging waarin jij jezelf 
verder kunt ontwikkelen, ben je ambitieus en 
leergierig én wil je graag het optimale uit je vak 
halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Spreekt deze vacature jou aan?
Neem contact met ons op:
Pedicure Adinda 
0615388484
Oosterhout

WORKSHOP
CREATIEVE ARMBANDEN

Je maakt 3 armbandjes p.p.,helemaal naar 
eigen creativiteit.

Er zijn vele kralen & bedels, zodat er voor 
ieder een ruime keuze is.

Locatie: Eigen locatie of mijn beschikbare 
locatie in het centrum van Oosterhout.

Duur: 1,5/2 uur - Kosten tot  4 pers. € 25,--
en vanaf 4 personen € 20,--p.p.

www.selfidentity.nl

Het programma biedt kansen aan kinderen 
die een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De kinderen vergroten 
hun zelfvertrouwen, ontdekken 
talenten, ontmoeten nieuwe 
mensen en verbreden hun 
perspectief op de toekomst.

Neem contact op of kijk op 
de website voor meer info.

Bij petje af ontdekken nieuwsgierige 
kinderen van 10 tot en met 14 jaar 
op zondag de wereld.

088 33 0 11 00 
post@petjeaf.nl
www.petjeaf.nl
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR
IJE

 TI
JD

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark op je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
HET MUSEUM VAN NEDERLAND

Een historisch museum waar altijd iets nieuws te 
ontdekken is. Het Rijksmuseum kijkt met de blik van nu 
naar de kunst van toen. Zo verzeker je jezelf steeds weer 
van een bijzonder bezoek. Dat het Rijksmuseum tot de 
beroemdste musea van de wereld behoort, komt vooral 
door de faam van de meesterwerken uit de collectie.

Het Zelfportret van Van Gogh, Het Straatje van Vermeer, 
het Huishouden van Jan Steen en Rembrandts 

Nachtwacht. Maar ook het werk van Breitner en het 
Aziatisch Paviljoen zorgen ervoor dat het Rijksmuseum 
tot de verbeelding blijft spreken van nieuwe generaties 

bezoekers. Juist daarom is er in het museum altijd iets te 
doen, voor iedereen, jong tot oud, van over de hele wereld.

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

Bestel 
hier 

je tickets

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.  

Nu een uniek product beschikbaar: een combiticket voor 
de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

KEUKENHOF
KEUKENHOF 2022: FLOWER CLASSICS 

Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen bij ons 
leven, al eeuwenlang. Bloemen worden als klassieke 
symbolen gebruikt in kunst, architectuur en design. 

De roos voor de liefde en de tulp voor de nieuwe lente! 
In Keukenhof brengen ze deze klassiekers samen, met 

de tulp als stralend middelpunt!

Keukenhof is dit jaar geopend vanaf 24 maart t/m 
15 mei 2022. Binnen deze periode is het dus 

mogelijk om tickets te bestellen.

EFTELING
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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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

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

PUZZELPAGINA
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.

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

h e p n v b d b r k g

Gusteau t.w.v. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing in 
op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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Hybride of elektrisch? 
Ontdek wat het voordeligste is voor u, scan de QR-code! 

VS.

SCAN MEwww.vanmossel.nl/fi at
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