
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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Wil je kans
maken om jouw foto

in Oosterhout Bruist
terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Oosterhout Oosterhout
Impressie
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Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook 
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje 
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog 
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? 
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu 
in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar 
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat 
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als 
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers. 
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn 
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de 
mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu 
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje 
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook 
een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JUNI
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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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NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN
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BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luiwammes.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en 
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als 
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de 
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt 
ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luiwammes te leven. Dat hoeft per defi nitie 
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks 
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn 
luie stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel?  

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722
sales@christan-timmerwerk.nl  |  www.christan-traprenovatie.nl

Kan jouw trap wel een 
opknapbeurt gebruiken? Kies 

voor kwaliteit, jarenlange 
ervaring en een perfecte 

afwerking met Christan 
Traprenovatie! Het familiebedrijf 
levert al zeven jaar vakwerk als 

het om traprenovaties gaat. 

Het bedrijf werd zesentwintig jaar geleden opgezet door Ellies 
vader Christ die eerst werkte als onderaannemer en allround 
timmerman. Zeven jaar geleden specialiseerde het toenmalige 
timmerbedrijf zich in traprenovaties en zes jaar geleden werd 
het een VOF. Ellie neemt de inkoop en verkoop voor haar 
rekening en Christ verzorgt de uitvoering van de traprenovatie 
tot in de puntjes. Deze samenwerking tussen vader en 
dochter is de sleutel tot het succes van het bedrijf; de 
positieve reviews van de renovaties liegen er niet om. Bij 
Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

HPL / CPL

EIKENHOUT

MATERIAAL EN 
ACCESSOIRES

Wij werken met verschillende soorten 
materialen, zoals eikenhout, pvc 

en HPL/CPL, om je trap weer veilig, 
mooi en slijtvast te maken. Naast 
ledverlichting voor de trap hebben 

we ook bijpassend laminaat en 
trapleuningen in rvs of (blauw)staal. 

PVC

ACCESSOIRES
1110



PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

LEZERSACTIE * 
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een actueel verhaal over liefde en loyaliteit in 
een harde wereld, de weerspiegeling van de 
maatschappij hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in klassen, maar 
vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Sol neemt je mee in een eigentijds realistisch 
liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks.

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00

ZZYYXXWWVV
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden, is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer en insinueert 
zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.com

Doe
mee en 

win

Geniet van 
de zon! 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

BRENG UW HOOFD 
TOT RUST! 
Iedereen heeft er weleens mee te maken, hoofdpijn 

en gespannen nekspieren. Megrana 
hoofdroller werkt pijnverlichtend en zorgt 
ervoor dat de spanning in uw nek op een 
natuurlijke manier verdwijnt. Het helpt de 
doorbloeding te bevorderen waardoor 
afvalstoffen uit de spieren sneller worden 
afgevoerd en vastzittende spieren kunnen 
ontspannen. 

Hoofdroller is verkrijgbaar bij drogisterij en 
reformhuis. Kijk voor adressen op 
www.aromed.nl/verkooppunten

www.aromed.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH
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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!

1514



DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
 Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale 
  temperatuur om te barbecueën.

ZZYYXXWWVV
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Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefl oor.nl

1716



Maak een 
knusse bank met 
verschillende  

SIER-
KUSSENS
Sierkussens, een van 
de dingen die niet 
kunnen ontbreken 
in je huis Een bank 
zonder sierkussen ziet 
er minder gezellig en 
uitnodigend uit dan een 
bank mét kussens. HET GEVOEL VAN DE KUST THUIS 

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij   Leen Bakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!
HOME SWEET HOME Alles voor een leuke inrichting

HET GEVOEL VAN DE KUST THUIS 

Larsen
VAAS
Vaas Larsen is zwart van 
kleur en is gemaakt van 
metaal. Het materiaal en 
de vorm geven de vaas 
een bijzonder uiterlijk. Zet 
‘m op je vensterbank, 
eetkamertafel of dressoir 
en zet er (kunst)bloemen 
of andere decoratie in en 
maak het zo helemaal af!

L
iv

KANDELAAR

Doddy
FAUTEUIL

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

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij   Leen Bakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!
Meerstoel 18 Oosterhout - 0162 471 715

Juul
MAND
Mand Juul is een decoratieve opbergmand 
met een leuke en bijzondere vorm. De mand 
is gemaakt van hyacint, waardoor hij een zeer 
natuurlijke uitstraling heeft. Berg allerlei spullen 
op: van handdoeken tot speelgoed.
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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!

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 

Oerol Festival 2022 gaat door. Van 
10 tot en met 19 juni 2022 
verandert Terschelling weer in één 
groot podium voor theater, dans, 
pop-up performances, talks, 
beeldende kunst, wetenschap, 
onderzoek en (live)muziek. Naast 
premières, experimentele 
performances en aanstormend 
talent biedt Oerol ook ruimte voor 
refl ectie. De natuurlijke omgeving 
met brede stranden, het 
duinlandschap en heel veel bos 
helpt daarbij. Veel voorstellingen 
worden ter plekke voor de locaties 
gemaakt of daarop aangepast. 
Maar inspiratie komt ook spontaan 
in de schuur, op de dijk, in een 
tentje op de festivalterreinen of 
gewoon op straat. Kortom, waar je 
ook kijkt, overal gebeuren mooie, 
rare of verbazingwekkende dingen. 
Kijk voor meer info op 
www.oerol.nl.

D AGJE UIT
OEROL

FILMPJE KIJKEN 

FALLING FOR FIGARO

De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) 
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe 
appartement in Londen op om haar grote 
droom om operazangeres te worden na te 
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte operadiva 
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar 
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die 
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de competitie, 
maar wat begint als rivaliteit tussen de 
twee, verandert in iets moois. 
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te 
zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV
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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.

Wij aanvaarden crypto 
als betaling.
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Een dunne haarbos waar 
je doorheen kunt kijken, 

Yvonne Koning uit 
Oosterhout weet uit eigen 

ervaring hoe onzeker je 
daar als vrouw van kunt 
worden. Vandaar dat zij 

een jaar geleden is gestart 
met Hair Tattoo By 

Yvonne. “Daardoor kan ik 
nu andere vrouwen én 

mannen blij maken met 
een voller en natuurlijk 

ogende bos haar.”

Dé oplossing voor dun haar & kale plekken
Hoewel Micro Hair Pigmentation 
(MHP), ook wel bekend als Haar 
Tatoeage, al enige tijd bestaat, is het 
nog niet bij heel veel mensen 
bekend. Iets wat Yvonne ontzettend 
jammer vindt. “Vooral omdat ik dus 
uit eigen ervaring weet hoe goed het 
werkt. Zelf heb ik ook mijn eigen 
hoofd laten tatoeëren met de volume 
behandeling en sindsdien oogt het 
alsof ik een volle bos haar heb en 
hoef ik niet meer in de weer met 
kleurfi bers.” 

Mooi en natuurlijk
Al meteen de eerste keer dat Yvonne 
iets las over deze techniek, was ze 
enthousiast en besloot ze zich er 
verder in te verdiepen. En nu ze ook 
daadwerkelijk zelf de behandeling 
heeft ondergaan, is ze alleen nog 
maar enthousiaster geworden. “Het 
is zo’n geweldige oplossing. Vooral 

Bedrijf: Hair Tattoo By Yvonne  |  Wiekslag 70, Oosterhout
06-47804112  |  Eigenaar: Yvonne Koning  |  www.hairtattoobyyvonne.nl

Wil je graag meer weten over MHP? Neem dan 
een kijkje op www.hairtattoobyyvonne.nl of 

maak meteen een afspraak.

onder vrouwen is het nog steeds 
een soort taboe als je last hebt van 
een dunnere haarbos of kale 
plekken, bijvoorbeeld door alopecia. 
Ik wil dat taboe doorbreken en 
mensen duidelijk maken dat je er 
niet mee rond hoeft blijft te lopen 
als je je daar zelf niet goed bij voelt. 
MHP kan echt helpen! Door met 
natuurlijke pigmenten minuscule 
puntjes op het hoofd aan te 
brengen, vlak onder de hoofdhuid, 
lijkt het net of er stoppels groeien 
waardoor er een vollere 
haardichtheid wordt gesuggereerd 
dan er in werkelijkheid is. De kleur 
wordt daarbij zorgvuldig afgestemd 
op je natuurlijke haarkleur, 
waardoor het verschil met je eigen 
haar niet te zien is. Na gemiddeld 
zo’n vier behandelingen levert dit 
echt een supermooi en natuurlijk 
resultaat op.”

‘UIT EIGEN 
ERVARING 

WEET IK HOE 
GOED HET 

WERKT’

Dé oplossing voor dun haar & kale plekken
BRUISENDE/ZAKEN
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

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

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.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
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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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder."

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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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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1. Invictus Platinum Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 82,90 www.iciparisxl.nl
2. Menmalist Gezichts- en Baardreiniger van Nivea Men, € 10,99 www.nivea.nl

3. Energizing Gel van Clarins Men, € 53,- www.clarins.com
4. Golf Eau de Toilette van Tutto Tondo, € 42,-  www.thecofcosmetics.com 

5. Duurzaam scheermes van Waar, € 25,- (inclusief 10 mesjes) www.waarenhuis.nl
6. Nourishing Shaving Gel Arctic Wolf van Natura Siberica Men, € 8,99 www.hollandandbarrett.nl

7. Weekendtas van Guess Handbags, € 180,-  www.guess.eu   Cr
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Je vader in zomerse sfeer
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8. Bro Mask van Jaxon Lane,  €28,- www.thecofcosmetics.com
9. Eco Printed Watershort van Speedo, € 32,- www.speedo.com 

10. Uomo Born in Roma Coral Fantasy van Valentino,  vanaf € 70,- www.douglas.nl
11. Havaianas Brasil Tech, € 29,-   www.havaianas-store.com 

12. Natuurlijke Deodorant Spray Men Protect van Happy Earth, € 8,49 www.happyearthcare.com
13. Sneakers L002 van Lacoste, € 110,- www.lacoste.nl

11

Je vader in zomerse sfeer

8

Juni staat in het teken van Vaderdag. 
Met deze zonnige producten komt hij, 
in stijl, de zomer wel door!

12

13

BEAUTY/NEWS

9

10

3534



BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Luieren
is ook een
werkwoord

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken, maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn?

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

www.meditationmoments.nl

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
diverse mogelijkheden voor 
inloopkasten ook een groot 
aanbod aan kleding kasten. 

Deze kasten zijn verkrijgbaar 
in alle soorten en maten, 

waardoor wij altijd de 
geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of een meer 

traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 
Het resultaat is een kast 

waar wij trots op zijn en waar 
jij straks jarenlang plezier 
van hebt, elke dag weer. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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Ben jij op zoek naar een (bij)baan 
voor DE EERSTE volle week in de maand?

 
Word dan nu BEZORGER van onze 

Belgische bruisende magazines in de regio 

BELGISCHE GRENSSTREEK

óf SCHILDE-SCHOTEN

óf DE KEMPEN

BEZORGER
Gezocht

WAT WIJ ZOEKEN:
Een gemotiveerde man of vrouw die 

1 week aan het begin van elke maand 
onze magazines wil gaan bezorgen. 

Ben jij die actieve thuismoeder of vitale, actieve 

oudere man of vrouw, GEPENSIONEERD, die er 

voor wil gaan om elke maand bedrijven te 

bezoeken om daar magazines af te geven?

INTERESSE? 

Stuur voor meer informatie een mail 

met je CV naar Frans Pijnenburg 

via vacature@nederlandbruist.nl. 

Of bel 076-7115340 voor meer informatie.

LOOKING/GOOD

Tips tegen 
zonverbranding

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE Hierdoor gaan de 
poriën van je huid openstaan en kan de warmte eruit. 
Gebruik vooral geen zeep, want dan droogt je huid nog 
meer uit.

ALOË VERA Smeer je verbrande huid in met een 
verkoelende aftersun of bodylotion, het liefst met aloë 
vera erin. Dit plantenextract heeft een kalmerende en 
herstellende werking op de huid.

KAMILLE Maak een pot kamillethee. Laat de thee 
afkoelen en zet deze in de koelkast. Drenk een paar 
watjes in de koude kamillethee en leg die op je 
verbrande huid.

YOGHURT, KARNEMELK, KOMKOMMER OF RAUWE 
AARDAPPEL kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te 
koelen.

BLIJF UIT DE ZON Als je de volgende dag toch weer in 
de zon gaat, bedek je beschadigde huid dan goed. Draag 
een grote hoed of een T-shirt en smeer je heel goed in, 
bij voorkeur minimaal met factor 30 of 50.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus is het verstandig om je altijd goed in te 
smeren voordat je de zon in gaat. Maar wat doe je als je toch te veel zon op je huid hebt 

gehad?
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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. 

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Heerlijke ondermode om in af te koelen.

Heerlijke sokken voor 
hem en haar

De allermooiste zomerpanty 
die koel draagt

Falke: Cool Kick voetjes en sneakersokken. Voor ons de meest 
verkochte voorjaar/zomer sokken. 

Oroblu is hét Italiaanse 
legwear en bodywear 

merk voor de elegante, 
zelfbewuste vrouw.

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Heerlijke ondermode om in af te koelen.

Ondergoed 
voor 

optimaal 
comfort

Lekker gek!
Ontdek nu de collectie met superkracht. De 

shorties bekoren door hun humoristische frisse look 
en maken jou een echte superheld.

Björn Borg biedt één van 
de meest toonaangevende 

boxershorts en slips collecties. 
De Björn Borg boxers met de 

iconische logoband is bij menig 
man geliefd!
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mooi verzorgd decolleté

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 huidverbeterende 

gezichts- en 
lichaamsbehandelingen

”Lekker in je vel geeft een 
stralend uiterlijk”

Pastoriestraat 4, Made
  06-24316949

 |  | www.miramibeauty.nl

Miriam Duijvestijn

Tips voor een   
mooi verzorgd decolleté

Wist jij dat de huid op je decolleté 
dunner is dan op je gezicht en de 
rest van je lichaam?
Omdat de huid dunner is, is deze 
ook gevoeliger voor vroegtijdige 
huidveroudering, denk aan 
pigmentvlekjes (zonbeschadiging) en 
rimpels. Hij is snel vochtarm en heeft 
dan een craquelé effect. 
Misschien heb je het wel eens horen 
zeggen: Het decolleté, de hals en de 
handen verraden de ware leeftijd.
Dus als je wilt dat je gezicht, hals en 
je decolleté mooi stralen dan is een 
goede verzorging cruciaal. 
Vergeet daarom nooit de hals en 
het decolleté mee te nemen in je 
ochtend en avondroutine. De beste 
huidverzorgingsroutine bestaat uit 2x 
daags reinigen, tonifi ëren, hydrateren 
en voeden. En 1 à 2 keer per week 
een peeling en een extra voedend 
masker. 

Wil je je decolleté een 
extra beautyboost geven? 
Gebruik dan een masker en een crème 
die speciaal voor de delicate huid van 
het decolleté gemaakt zijn. En vergeet 
vooral de zonbescherming niet.  
Bij voorkeur een zonbescherming met 
een natuurlijke en minerale fi lter. 

Ben jij nieuwsgierig welke crème 
het beste bij de huidconditie van 
jouw decolleté past?

Of wil je eerst een keer ervaren 
wat een goed product voor je huid 
kan betekenen?

Boek dan een Meet & 

Treat Facial Advanced 

en ontvang de hele maand 

juni een extra decolleté 

treatment (ter waarde van 

€ 40,-) cadeau. 
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BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN 
OP ONZE WEBSITE

incassomarkt
Sterk in de

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z

Heb jij ook openstaande vorderingen 

of een juridische vraag? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

INCASSO VOOR MKB-ONDERNEMERS

HUURINCASSO

PRÉ INCASSO

DEBITEURENBEHEER

JURIDISCH ADVIES

GERECHTSDEURWAARDER

Bouwlingplein 44, Oosterhout  |  088-0106555  |  info@vandongenenpartners.nl  |  www.vandongenenpartners.nl

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen. 

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

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.

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
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BRUIST/LIFESTYLE

Kom je ‘s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar weekend en 
kun je je het moment waarop je honderd procent ontspannen was niet meer 
herinneren? Dan is het hoog tijd voor een welverdiende vakantie. Eens even 

helemaal niets doen en moeten.

RELAX Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel belangrijk 
om daar iets aan te doen. Neem op tijd rust en zorg 
goed voor jezelf. Zowel privé als op je werk is het 
belangrijk om je grenzen aan te geven. Het is niet 
erg om af en toe te zeggen dat je iets niet aankunt. 
We blijven per slot van rekening ook maar mensen. 
Je zult zien dat je na een paar dagen rust al een 
ander mens bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat.

ONTSTRESS Hoe doe je dat nu eigenlijk, 
ontstressen? Iedereen doet dit op haar manier. De 
een komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van een 
weekje in de zon op het strand, de ander gaat drie 
keer per week sporten en ligt ’s avonds het liefst 
met een goed boek op de bank, weer een ander is 
na een dagje badderen in een wellness-centrum 
weer helemaal de oude. Kortom: de manier waarop 
we ontstressen is zeer persoonlijk. Feit blijft wel dat 
rust iedereen goed doet.

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: 
stress. De een kan er goed mee omgaan, bij de 
ander kan het leiden tot disfunctioneren, uitslag 
of zelfs psychische klachten. Stress kan allerlei 
oorzaken hebben. Een nieuwe baan waarin je 
moet bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen en een 
toenemende werkdruk kunnen ertoe leiden dat 
mensen door de bomen het bos niet meer zien. 
Waar de stress ook door veroorzaakt wordt, de 
gevolgen zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

KWAALTJES Heb je vaak last van hoofdpijn, een 
vastzittende nek of maag- en darmklachten en 
ben je chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan is 
het hoog tijd om even pas op de plaats te maken. 
Als de situatie op je werk onhoudbaar is, kan een 
vakantie nieuwe inzichten brengen. Niets moet, 
alles mag. Pas als jij van een stresskip verandert 
in iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. 

Weg met de stress, 

relaxmodus aan!

Hulp nodig om je relaxmodus aan te zetten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

GA ER MINIMAAL 
TWEE WEKEN 
TUSSENUIT!
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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

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

SCHERM 
KAPOT?

BLIJF ER 
NIET MEE RONDLOPEN, MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!

5% korting
bij aankoop van 1 product

15% korting
bij aankoop van 2 product

30% korting
bij aankoop van 3 product

Bij een behandeling:

Wist je dat? Je bij iedere behandeling 
oplopende korting krijgt op ALLE producten!

14 dagen
tevredenheids

garantie

Afspraak
= 

Afspraak

De allerbeste 
producten

Prijs 
= 

Prijs
WELKOM BIJ 
KAPSALON AEDEN 
OOSTERHOUT

• Maandag gesloten    • Dinsdag, Woensdag  09.00 - 17.00  
• Donderdag, Vrijdag  09.00 - 19.00    • Zaterdag  09.00 - 16.00

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

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

Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje 
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht 
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De 
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats 
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw 
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je 
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed 
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien. 

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig 
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit 
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je 
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te 
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. 

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je 
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een 
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets 
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke 
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

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

De gezelligste en leukste dansschool van 
Oosterhout en Teteringen

• Peuterdans 1,5 - 3 jaar

• Kids Swing vanaf 3 jaar

• Hiphop/Streetdance

• Contemporay Fusion/Urban

• Dance Bootcamp

• Breakdance

• Female Hiphop

• Dancehall

• Moderne Jazz

Ben jij op zoek naar een uur moderne dans, hiphop, dancehall of 
wil je gewoon zwingen tijdens een zumba les? Dan ben je bij E.D.A. 

aan het juiste adres. Wij bieden de volgende dansstijlen aan:

Naast danslessen organiseren wij ook veel events, workshops, 
danskampen, kinderfeestjes en nog veel meer. Ga naar de website 

en bekijk de mogelijkheden. 

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

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

Dit verhaal is vooral voor de mensen die hieraan mee resoneren. Wat er in de 
toekomst kan gebeuren? Alles stopt, winkels dicht, gasprobleem, chemtrails weg, 
vervoersproblemen, bio boeren, inrichting planeet aarde, blikwerk eten, banken en 
systemen gaan plat, internet-starlink, geldsysteem gesara-nesara, lobster account, 
MSM plat. 

Dit is het eindspel van de grote verandering, Er is niks zoals het je voorgespiegeld 
is. Alles komt uit een soort van hypnose, daarop volgt een grote rouwverwerking. De 
waarheid komt nu in het licht. Het is nu de bedoeling dat vooral de lichtwerkers de 
mensen door deze periode heen gaan helpen. Gewoon voor je buren en de mensen 
die je na staan en/of je hulp nodig hebben. 

Blijf ze troost bieden, veiligheid bieden. Wij lichtwerkers zijn op dit moment op aarde 
om juist die mensen te helpen. Door deze positieve transformatie heen de verandering 
voor de aarde te volbrengen. De positieve manifestatie vast te houden en je niet mee 
laten gaan in de lagere trilling, gaan we met de aarde en de eerste verlichte mensen 
naar de verhoogde trilling. Die nu de aarde positief mag laten draaien zodat de lage 
trilling weg gaat. Zodat je weer omringd wordt door mooie dingen. Dat kan in de 
huiselijke kring zijn. Maar dat kan ook op zakelijk of liefdesgebied zijn. Je zal wat er op 
je pad komt als een nieuw geschenk ervaren en verwelkomt het met open armen. Het 
kan symbolisch zijn dat het lijkt alsof je iets verliest. Maar dat het uiteindelijk positief 
voor je als een cadeau zal uitpakken. 

Heb geduld! Petra Busio.

Stappenplan eindspel
We hebben een onsterfelijke ziel die al honderden levens 
meegaat. In onze blauwdruk staat beschreven wat we 
nodig hebben om naast onze laatste stukjes trauma 
van dit leven en oude levens ook je oude vier familie 
generaties in je lichaam op te lossen. Het laatste stuk 
proces waar nu de gehele wereld mee bezig is.
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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.

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.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

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
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ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

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 in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing in 
op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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