
Ben jij al klaar 
voor de zomer?

Albert Verlinde:
 'Het is zeg maar 
 ons verhaal'

JULI 2022 GRATIS MEENEMEN!
WWW.SHERTOGENBOSCHBRUIST.NL’S-HERTOGENBOSCH



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

Markant Zonwering 
is dé specialist uit 

Den Bosch in zonwering, 
rolluiken, veranda’s 

en aanverwante 
productgroepen.

ZONWERING, ROLLUIKEN & BUITENLEVEN BV
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Meer sfeer in huis?
Mario’s Vloeren heeft een uitgebreide collectie raamdecoratie, 
in veel verschillende kleuren en uitvoeringen. Bij de keuze voor 
raamdecoratie spelen verschillende factoren een rol, zoals de 
ruimte en woonstijl. In onze showroom laten we u graag zien wat 
er allemaal mogelijk is.

Ook gordijnen van het Nederlandse topmerk Holland Haag! 
Dankzij de ruime collectie zijn er altijd gordijnen die passen bij 
uw wensen en interieur. Benieuwd naar ons aanbod? Kom langs 
en breng sfeer in uw woning.

Bezoek onze showroom
Nieuwsgierig naar wat er allemaal mogelijk is in uw huis? 
Bezoek onze showroom! Wij helpen u graag met passend advies.

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

Mario’s Vloeren heeft óók raamdecoratie

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Kerkwijk 87a, Berlicum  |  073-785 5591
mariosvloeren@outlook.com
Meer zien? WWW.MARIOSVLOEREN.NL

Meer sfeer in huis?
Mario’s Vloeren heeft óók raamdecoratie

Mario’s Vloeren is een ervaren bedrijf op het gebied van stofferen. De specialist voor al uw pvc-, tapijt- en marmoleumvloeren, 
raamdecoratie en behang. Ook voor traprenovatie en vloerschadeherstel bent u bij Mario’s Vloeren aan het juiste adres. Onze 
jarenlange ervaring en volledige inzet maken dat u altijd gegarandeerd bent van een perfect, prachtig en duurzaam resultaat.



 

U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze villa in aanbouw ligt op slechts vier 
minuten afstand van San Carlos, in de rustige 

urbanisatie Es Figueral. Halverwege de berg 
heeft het een uitstekend uitzicht tot aan Cala 
San Vicente. Voor liefhebbers van natuur en 

het noorden is dit de juiste plek!

De stijl van het huis zal zeer eigentijds zijn met 
een groot zwembad, vele zonnige terrassen, 

vier slaap- en badkamers, een enorme 
woonkamer met open haard, hoge 

schuifdeuren die naar het zwembad leiden, 
een kelder, een ruime garage en een berging.

Deze woning is uitstekend geschikt voor al 
diegenen die de rust en stilte van het noorden 

zoeken. Rondom deze geweldige villa, zal er 
genoeg ruimte zijn om een mooie tuin aan te 

leggen en een off-road parking.
Aangezien de villa nog in aanbouw is, zou u 

nog steeds in staat zijn om de gebruikte 
materialen te kiezen, na eigen smaak. 
Eigentijds design maakt deze Villa een 

top-property hier op Ibiza en een geweldig huis 
om je thuis te voelen tijdens je vakanties maar 
ook geschikt als permanent verblijf of tweede 

residentie.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Villa in aanbouw met mooi uitzicht 
in Es Figueral

REFERENTIE KP1724
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 430 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.770 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD JA 

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.900.000,-
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Bruisende lezer,

Eindelijk, de zomer is begonnen! En hoe… Voor de één kan het 
deze maanden niet warm genoeg zijn, terwijl de ander stiekem 
alweer verlangt naar de wat koelere maanden. Helemaal nu we in 
Nederland steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. Vooral 
die tweede groep zal dan ook blij zijn met de tips die we deze editie 
geven voor de nodige verkoeling.

Veel mensen blijven met de ergste warmte het liefst gewoon 
binnen. Dan kun je natuurlijk thuis blijven zitten, maar is het niet 
veel leuker om ook eens ergens anders heen te gaan, waar je 
niet alleen binnen zit, maar ook nog eens wordt vermaakt? 
Ga bijvoorbeeld naar de musical Dagboek van een Herdershond 
die in ieder geval nog tot en met 17 juli op de planken staat. 
Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je het interview 
dat wij hierover hadden met theaterproducent Albert Verlinde. 

En als je dan toch aan het lezen bent… lees dan vooral ook de 
rest van alle bruisende verhalen. De perfecte manier om even te 
ontspannen tijdens zo’n heerlijke zomerse dag!

Geniet van de zon en van Bruist!
Michael Thörig

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-11087563.
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BRUIST/BODY&MIND

Steeds vaker hebben we er in ons land mee te maken: een hittegolf. Sommigen 
vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 

zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch de 
zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

KOEL HUIS Veel mensen blijven tijdens een 
hittegolf het liefste thuis, mits ze het daar een beetje 
koel kunnen houden. Onze tips: houd ramen en 
deuren overdag gesloten en doe de gordijnen dicht 
om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. 
Pas als het buiten afkoelt, zet je alles tegen elkaar 
open zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 
Ga overdag niet uitgebreid binnenshuis koken of 
bakken en vermijd het gebruik van elektrische 
apparaten, want ook die geven warmte af, zelfs als 
ze in de slaapstand staan. Trek dus zoveel mogelijk 
stekkers uit de stopcontacten. Met uitzondering 
van de stekker van de ventilator natuurlijk. Als je 
die op de juiste manier gebruikt, met een bakje (ijs)
water ervoor, produceert die een heerlijk verkoelend 
windje.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst, drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker? Als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Jouw persoonlijke 
hitteplan

Ook op zoek naar verkoelideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

HOUD JE 
HOOFD KOEL!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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HAWAIIAN TROPIC 
AFTER SUN 
COOLING ALOE GEL
Na een dag heerlijk liggen zonnen, is een 
goede naverzorging natuurlijk belangrijk. 
Met dit nieuwe product van Hawaiian Tropic 
verzorg je je huid en houd je je kleurtje wat 
langer vast. Deze nieuwe after sun cooling 
aloë gel verzorgt en hydrateert je huid met 
een verfrissende formule. Precies wat je 
nodig hebt na een zonnige dag. 
hawaiiantropic.com

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

LOWLANDER 
TROPICAL ALE
Met de stijgende temperaturen is de Lowlander 
Tropical Ale een perfecte tropische dorstlesser 
op warme zomerdagen. Geïnspireerd op reizen 
naar Curaçao is de 3,8% Tropical Ale 
gebrouwen met sappige sinaasappel en 
tropisch dragonfruit, waardoor het bier heerlijk 
verfrissend is en bomvol smaak zit. Als lid van 
1% For The Planet, wordt 1% van de opbrengst 
aan het WNF gedoneerd om de natuurlijke 
leefomgeving van de zeeschildpad te herstellen. 
Geniet van deze tropische explosie in een fl esje!
www.lowlander-beer.com

Scan 
de 

QR-code Vier de
zomer!www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWS

Vier de
zomer!

SCHELDEBROUWERIJ 
ZEEZUIPER
Tijdens een dagje aan zee kan een heerlijk koud 
biertje natuurlijk niet ontbreken. En wat is dan 
een betere optie dan de Zeezuiper van 
Scheldebrouwerij? Deze goudblonde tripel heeft 
subtiele tonen van koriander en een aroma van 
geel fruit met een fris droge tot licht zoete 
afdronk. Deze favoriet heeft onlangs nog een 
bronzen medaille op de zeer prestigieuze World 
Beer Cup ’22 (VS) gewonnen en werd in 2020 al 
verkozen tot ‘Beste Belgische Tripel’ bij de 
Londense World Beer Awards. De Zeezuiper is 
onmisbaar voor een sprankelende zomer! 
www.scheldebrouwerij.com

Doe
mee en 

win
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

HALLMARK
Hallmark versterkt waardevolle relaties door jou te inspireren 
je hart te laten spreken, iedere dag opnieuw. Een kaartje kan 
namelijk ook op de kleine 
momenten, zoals om je 
vriendinnen te laten weten dat 
ze er goed uitzien, lief zijn of 
trots op zichzelf mogen zijn. 
Juist in de zomerperiode 
wanneer mensen 
onzeker zijn over hun 
uiterlijk. Want iedereen 
is mooi zoals die is! 
www.hallmark.nl

LEZERSACTIE* 
Bruisende strandbal
Met een strandbal kies je voor gegarandeerd 
plezier thuis in de tuin, bij het 
zwembad of aan het 
strand. Zowel jong 
als oud kan er uren 
speelplezier mee 
hebben. Ga je een 
dagje naar het 
strand of 
zwembad, dan is 
deze bal altijd leuk!

www.nederlandbruist.nl TAG #BAL

HELPT NA 
INSECTENSTEKEN 

www.aromed.nl

Picadura na-de-beet roller (100% natuurlijk) 
verkoelt en verzacht direct bij muggen- en 
insectenbeten en/of -steken, evenals bij kwallen-
beten en aanraking van brandnetels. Het 
vermindert het jeukerige gevoel, waardoor men er 
makkelijker vanaf kan blijven en daardoor voor-
komt het een kapotte huid, roodheid en nog meer 
jeuk en pijn. Geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf zes. Ingrediënten: tea tree, citroen, 
eucalyptus, lavendel, geranium, cipres, menthol.

Picadura Na-de-beet roller is verkrijgbaar bij 
drogisterij en reformhuis. Kijk voor adressen 
op www.aromed.nl/verkoopadressen  

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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DITJES/DATJES

Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een snipperdag!
 Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en 
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,  
 waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart. 
 Op nummer één van de top drie om stress te verminderen  
staat muziek luisteren. Tv kijken en een warm bad 
  of warme douche nemen staan op twee en drie.
Vakantie is niet meer weten welke dag het is 
 en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 Ontstressen gaat automatisch op een 
trampoline of springkussen en tijdens spelletjes 
of hilarische situaties. Dus neem je leven minder 
serieus en speel meer!
Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie  
  opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Betonciré
UNIEK, STIJLVOL  &  EIGENTIJDS  
badkamers - vloeren - wanden - trappen - tafels - keukens

06-38 77 97 06

info@dewerkplaatsrosmalen.nl

betoncirerosmalen.nl

Bel of mail voor meer informatie of kijk 
op onze website voor de mogelijkheden.

1716



Eens in de zoveel tijd is jouw interieur toe aan een nieuwe invulling. Je wilt er 
een eigentijdse draai aan geven, maar tegelijkertijd wil je ook je vertrouwde 
huiselijke sfeer behouden. In onze winkel staan we voor je klaar om je te adviseren. 
We denken graag met je mee en zoeken binnen de vele mogelijkheden naar de 
items die bij jouw interieurwensen passen.

 Bij Mari Frunt Woning- en Projectinrichting in 
Rosmalen hebben we een groot assortiment aan 
raamdecoratie. Van jaloezieën tot lamellen, van 
plissé gordijnen tot rolgordijnen en van gordijnen 
tot vouwgordijnen. Dit assortiment bestaat uit 
verschillende kleuren, dessins en transparanten. 
Naast raamdecoratie verkopen we ook zonwering 
en horren.

Ook beschikken we over een uitgebreid assortiment 
aan vloeren, onder andere pvc, tapijt, vloerkleden, 
vinyl en marmoleum. De vloer kan nog verder 
afgewerkt worden met een plint en je houdt hem 
schoon en mooi met een van onze matten. 

 Onze interieurstylisten volgen altijd de laatste trends. 
  Ook zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
en blijven we onze collecties vernieuwen. Uiteraard 
kunnen onze stylisten je helpen met het kiezen van de 
juiste raamdecoratie of vloer die goed aansluit bij het 
interieur van je woning en jouw persoonlijke smaak. Door 
ons brede aanbod van merken en collecties is er altijd 
iets wat op jouw wensen aansluit.

Kortom: je kunt bij Mari Frunt Woning- en Project-
inrichting terecht voor de gehele aankleding van je 
woning en voor een persoonlijk en deskundig advies. 
Maak een afspraak, kom langs in onze showroom en 
ervaar alle producten. 

voor jouw raamdecoratie en vloeren

Graafsebaan 7, Rosmalen  |  073-5213980  |  winkel@marifrunt.nl  |  www.marifrunt.nl  |   marifrunt

Mari Frunt Woning- en Projectinrichting

Wil je persoonlijk 
interieuradvies?
MAAK DAN EEN AFSPRAAK!

voor jouw raamdecoratie en vloeren

BRUISENDE/ZAKEN

Mari Frunt Woning- en Projectinrichting

1918



‘IK BEN ALTIJD OP 
ZOEK NAAR DE BESTE 
PRODUCTEN EN 
BEHANDELINGEN’

Huidverbetering 
 en huidverjonging staan centraal
Purity is uitgegroeid tot een Beautyinstituut met een grote vaste klantenkring. “Slechts een deel 
van onze klanten komt uit Kerkdriel, de rest uit de wijde omgeving. Heel veel mensen vinden 

ons dankzij mond-tot-mondreclame.” Het team bestaat uit drie enthousiaste dames 
(Imke, Dion en Ilse) die net zo gedreven zijn als eigenaresse Judith zelf.

‘IK BEN ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE 
PRODUCTEN EN BEHANDELINGEN’

 Judith zit inmiddels al achttien jaar in het vak. “Het is  
mijn passie. Niet alleen het beauty gebeuren vind ik 
leuk, maar ook het ondernemen. Ik ben voortdurend 
op zoek naar de beste producten en behandelingen. 
Ik ben wel kritisch. Ik kijk wat kan, wat bij Purity 
past én wat mijn klanten willen. Huidverbetering en 
huidverjonging zijn onze corebusiness en dat moet 
vooral zo blijven. Mannen en vrouwen komen hier 
omdat ze echt het beste willen voor hun huid.”

  Een goede basis 
“ In mijn visie moet je eerst zorgen dat de huid in 
de basis goed gezond is. Dat bereik je door deze 
te behandelen met de juiste producten, specifi ek 
afgestemd op jouw huid. Niet alleen hier, maar ook 
thuis. Alleen op die manier behaal je maximaal 
resultaat. Als je dan ziet wat je na een aantal maanden 
samen hebt bereikt, dan word ik daar heel blij van.” 
Eén keer per kwartaal komt een cosmetisch arts langs 
voor botox en fi llers. “Desgewenst kun je hier de 
puntjes op de i laten zetten.”

 
 Een greep uit de mogelijkheden 
 “Ik ben zelf fan van het merk pH formula, deze 
lijn maakt de huid echt gezond, sterker en pakt 

problemen in de huid aan. Nieuw is de productlijn 
van MeLine die specifi ek gericht is op de 
behandeling van alle mogelijke pigmentvlekken. 
Innovatief zijn de producten van Forlle’d. Deze 
pionier in nanotechnologie heeft een techniek 
ontwikkeld waarmee hyaluronzuur moleculen zo 
klein zijn gemaakt dat ze ongekend diep door 
kunnen dringen in de huid. Sinds kort hebben 
we bovendien de Fourtec in huis, een apparaat 
dat vier verschillende technologieën combineert. 
Dit geeft de huid een fl inke boost, verjongt en 
verstevigt.” Ook voor defi nitief ontharen kun je bij 
Purity Beautyinstituut terecht. “Daarbij maken we 
gebruik van de Soprano Ice Laser waarmee we 
ieder lichaamsdeel snel en veilig kunnen ontharen.” 
Hand- en voetverzorging met OPI behoort eveneens 
tot de mogelijkheden en één keer per maand komt 
een permanente make-up specialist langs.
 
 Een totaalbeleving 
 “We zetten ons natuurlijk honderd procent in voor 
het creëren van een stralende en gezonde huid, 
maar uiteindelijk gaat het om de totaalbeleving. 
Een kopje koffi e, persoonlijk contact, een eerlijk 
advies... het hoort er allemaal bij. Als mensen hier 
ontspannen en gelukkig de deur uitlopen, hebben 
wij het goed gedaan.” 

Huidverbetering 
 en huidverjonging staan centraal

Ambachtstraat 1, Kerkdriel  |  0418-635190  |  info@purity.nu  |  www.purity.nu

Purity is zes dagen in de week geopend: 
van ma t/m za. Gratis parkeren voor de deur. 
Vanwege de ligging is er volop privacy.

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KORAALRIF 
Op het grootste vrij toegankelijke 
evenement van Nederland laat heel 
Nijmegen zien wat de stad in huis 
heeft: kies uit ruim duizend 
optredens verdeeld over maar liefst 
veertig verschillende podia. Er is 
voor ieder wat wils, of je nu van 
pop, klassiek, rock, techno of jazz 
houdt. Een groot feest vier je samen 
met anderen en reken maar dat dat 
tijdens de Vierdaagsefeesten goed 
komt. Feest samen met anderhalf 
miljoen andere bezoekers die 
gedurende zeven dagen in 
Nijmegen te vinden zijn. De 
Vierdaagsefeesten starten dit jaar 
op zaterdag 16 juli en eindigen, 
samen met de Nijmeegse 
Vierdaagse, op vrijdag 22 juli. 
Kijk voor meer info op 
www.vierdaagsefeesten.nl.

D AGJE UIT
VIERDAAGSEFEESTEN 
NIJMEGEN

FILMPJE KIJKEN 

ZWANGER & CO

Paula Visser wordt door de weduwe van 
haar kennis Jim om hulp gevraagd. Zeven 
jaar geleden werd Jim in verband gebracht 
met de verdachte dood van zijn assistent 
Lucy. Om Jims naam te zuiveren moet 
Paula er tijdens haar reis door Amerika 
samen met privédetective Stewart achter 
zien te komen wat er met Lucy is gebeurd. 
Terwijl Paula en Stewart het leven van een 
vrouw die zo onzichtbaar mogelijk door het 
leven ging proberen te ontrafelen, worden 
zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van Los Angeles naar 
Mexico leidt, komt een noodlottige 
confrontatie steeds dichterbij…
KORAALRIF van Suzanne Vermeer is 
vanaf 26 juli verkrijgbaar.

Vier zwangerschappen, (bijna) moeders, 
vaders en (overgroot) opa’s, allemaal in één 
familie. Van twintigers die er onbezonnen 
aan beginnen tot een moeder met 
empty-nest syndroom die er alles aan wil 
doen om nog een keer te kunnen genieten 
van een baby. Alle vormen én uitdagingen 
van het ouderschap komen aan bod. Ga er 
maar aan staan om als 60-plusser in je 
eentje te zorgen voor je tweede leg, of tegen 
alle adviezen van je moeder en zus in 
eindelijk toch zwanger te worden van een 
spermadonor, om daarna de liefde van je 
leven tegen te komen… ZWANGER & CO is 
vanaf 7 juli te zien in de bioscoop.
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Get ready for 
the summer met 
Annadiva Swim
In de nieuwe collectie van Annadiva 
Swim vind je alle ingrediënten voor 
een perfecte strandlook. De collectie 
is fris, comfortabel, eigentijds en 
elegant. Je kan de verschillende 
tops en broekjes mixen en matchen 
om de look te creëren die past bij 
jouw stijl. 

Het materiaal is essentieel voor 
de collecties van Annadiva. Dit 
seizoen kiezen wij namelijk voor 
hoogwaardige én duurzame 
stoffen met stretch, die compact 

Annadiva Amsterdam  |  Utrechtsestraat 38, Amsterdam  |  020-2103163
Annadiva Den Bosch  |  Verwersstraat 62-64, Den Bosch  |  073-2034039 

Annadiva Nijmegen  |  Houtstraat 30, Nijmegen  |  024-3222428

Neem een kijkje in onze online shop of 
kom gezellig langs in een van onze winkels

www.annadiva.nl

en comfortabel aanvoelen. Het 
grootste deel van de collectie is 
gemaakt van gerecycled materiaal.
Wij luisteren graag naar de wensen 
van onze klanten. Ons motto is 
niet voor niets ‘voor vrouwen, 
door vrouwen’. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat wij onze maatbogen 
hebben uitgebreid. Annadiva is dé 
specialist voor het perfecte silhouet 
voor vrouwen met een grotere 
cupmaat. Iedere vrouw verdient 
het om zichzelf mooi te voelen, 
ongeacht je maat!
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GRATIS ADVIES 
AAN HUIS
Onze specialisten komen met veel 
plezier gratis en vrĳ blĳ vend bĳ  jou 
aan huis voor advies op maat. En 
natuurlĳ k ontvang je (zoals je van 
ons mag verwachten) een interes-
sante offerte. Zo zit jĳ  er koeltjes bĳ  
nog vóór de zomer begint!

Airco’s kunnen naast koelen, jouw huis ook heerlijk 
verwarmen. En dat zuiniger en efficiënter dan een 
reguliere cv-ketel. 
En alleen Lunenburg plaatst jouw airco 
inclusief de Lunenburg service.

KOEL JE HUIS 
ZUINIG EN 
EFFICIENT MET 
EEN VASTE AIRCO Lunenburg heeft een groot assortiment 

klimaatbeheersingsapparaten om jouw 
zomer zo aangenaam mogelĳ k te maken. 
Naast krachtige vaste airco’s kun je ook bĳ  
ons terecht voor ventilatoren, mobiele 
airco’s, luchtbevochtigers en luchtreinigers.

NULAND RIJKSWEG 69
ROSMALEN VERLENGDE VAN MEEUWENSTRAAT 2  

WWW.LUNENBURG.NU

BEL VOOR EEN AFSPRAAK!
073 532 23 32
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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. 
26
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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

Musical Dagboek van een Herdershond, naar de 
televisieserie uit de jaren zeventig, vertelt het 
verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke die 
in 1914 toetreedt tot de gelovige gemeenschap 
van het Zuid-Limburgse Geleen. Hij probeert 
zich staande te houden, maar jaagt onbedoeld 
veel mensen tegen zich in het harnas. “Het 
verhaal van de mijnen en het katholieke leven 
van honderd jaar geleden raakt een bepaalde 
snaar bij de inwoners van Geleen en omstreken. 
Ik denk dat de musical daarom ook een succes 
is in Limburg. Het is zeg maar ‘ons verhaal’ ”, 
aldus Verlinde.

GROTE BELANGSTELLING BUITEN LIMBURG 
Vanuit het hele land krijgt Verlinde de vraag of 

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond kende eind april in MECC Maastricht haar 
allereerste try-out. Dat de voorstelling echter vrijwel direct tot en met 17 juli zou worden 

verlengd, had Albert Verlinde niet durven dromen. “De eerste drie try-outs werden door het 
publiek beoordeeld met een 9,3. Tijdens de voorverkoop stond de teller al op 41.000 verkochte 

kaarten. Dat is heel bijzonder voor een nieuwe productie, vooral als je bedenkt dat mensen 
alleen nog maar een affi che gezien hebben.”

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 

“Het verhaal raakt een bepaalde 
snaar bij de Limburgers”

de musical ook elders kan worden opgevoerd. 
De helft van de bezoekers komt namelijk van 
buiten Limburg. “Dagboek van een Herdershond 
is opgezet als spektakelmusical. De productie 
kan niet op tournee. Op het hoogtepunt lopen er 
meer dan 120 mensen op het podium met een 
paard en wagen. Dat kan nooit in een regulier 
theater opgevoerd worden. Je hebt echt een hal 
nodig.”

Op de vraag of de musical ook na juli nog te zien 
is, laat de theaterproducent zich voorzichtig uit. 
“We hebben een optie voor nog één maand, 
maar laten we eerst maar eens die 150.000 
mensen tot en met 17 juli vermaken. Maar zeg 
nooit nooit…”, sluit de enthousiaste Verlinde af.
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

LUXE LEESFAUTEUIL

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

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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www.huidtherapieboxtelbest.nl

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

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

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

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

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

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

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

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

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

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

De zon schijnt, wat nu?

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie
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1. Lowlander Bathbomb van HEMA, € 3,50 www.hema.nl
2. After Sun Cooling Aloe Gel van Hawaiian Tropic, € 16,99 www.hawaiiantropic.com   
3. Kids Protect & Hydrate zonnespray van Nivea Sun SPF 50+, € 21.99 www.nivea.nl 

4. Leisure in Paradise van Simone Andreoli, € 135,- www.skins.nl
5. Soleil Protect Moisturizing Spray Lotion SPF 50 van ROC, € 20,95 www.rocskincare.nl

6. Sunglasses van Marc Jacobs, € 239,- www.specsavers.nl
7. New Shine Hair Rinse Pomegranate Vinegar van SABON, € 19,- www.sabon.nl Cr
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8. Color Riche Intense Volume Matte Lipstick van L’Oréal Paris, € 15,99  www.loreal-paris.nl
9. Lait Corporel van Biotherm x Pable Rochat, € 26,60 www.biotherm.nl

10. Lip Care Stick van Dr. Hauschka, € 8,- www.drhauschka.nl 
11. Kerasilk Control Rich Protective Oil van Kerasilk, € 32,50  www.goldwell.com

12. Allover Triangle Bikini Navy Pink van Speedo, € 40,- www.speedo.nl 
13. Tropic Exotic Eyeshadow Palette – Welcome to the jungle – van Catrice, € 7,99 www.catrice.eu 

14. Tas Zcarrycot van Unisa, € 59,90 www.unisa-europe.com/nl

118

De vakantie staat weer voor de deur. 
Tijd om de koffers te pakken. 
Wat neem je zeker mee?

12 13

BEAUTY/NEWS

9 10

Holiday proof

14
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WINTER 
WONDERLAND

COLUMN/ESTER VAN DEN BOGAERT 

Ester van den Bogaert
06-13302640

Op dit moment genieten we van het heerlijke weer en kijken we uit naar 
de zomervakantie. Ook al lijkt de winter nu nog ver weg, dit is wel de 
periode waarin klanten al na gaan denken over een eventuele vakantie 
tijdens de wintermaanden. Populair zijn uiteraard de wintersport-
gebieden en de zonbestemmingen. Maar heb je al eens gedacht aan 
een wintersafari in het uiterste noorden van Europa?

Ben je enthousiast geworden? Neem dan 
contact met mij op en ik help je graag bij 
het vinden van je droomreis.

ester.vandenbogaert@personaltouchtravel.nl

www.personaltouchtravel.nl/ester-van-den-bogaert

Ester van den Bogaert 
houdt van reizen en heeft al 

verschillende functies binnen 
de reisbranche bekleed, onder 
andere bij een touroperator en 
een luchtvaartmaatschappij. 

Sinds enkele jaren is ze actief als 
persoonlijk reisadviseur en helpt 

ze mensen om hun droomreis 
werkelijkheid te laten worden.

Voordelen van 
via mij boeken:

• Je krijgt snel antwoord 
• Je hebt één vast aanspreekpunt 
• Persoonlijke service 
• Personal Touch Travel   
 is aangesloten bij ANVR/SGR/    
 Calamiteitenfonds

GEEN
EXTRA KOSTEN,

WEL MEER 
SERVICE!

Geniet in Zweeds of Fins Lapland van 
een prachtig winterwonderland en stoere 
activiteiten als ijsvissen, ijskarten, hon-
densledetochten, sneeuwscootersafari’s 
of een e-fatbike rit in de sneeuw.

Lapland, IJsland en Noorwegen zijn ook 
zeer goede gebieden om het magische 
Noorderlicht te kunnen zien. Al blijven een 
dosis geluk en de ideale weersomstandig-
heden ook altijd een must om dit natuur-
spektakel te kunnen bewonderen.

BELLÁ PIERRE

Eigenaresse: Joyce van Overdijk-Trum
Erasmusstraat 11 ’s-Hertogenbosch  |  073 614 83 12
info@joysforhair.nl  |  www.joysforhair.nl

It’s a Joy for Your Hair!

Deze maand zetten wij graag vol trots het pareltje van onze salon in 
de belangstelling: de minerale make-up van Bellá Pierre. U kunt bij 
onze visagiste terecht voor een ‘touch up’, make-up advies, bruids- of 
avondmake-up. 

 Even de voordelen op een rij: 
•  Bellá Pierre laat uw huid ademen, 
 zo worden uw poriën niet verstopt 
 door allerlei cosmetica. 
• Vermindert de fi jne lijntjes
• Heeft een uv-A en uv-B bescherming
 SPF 15-20
• Cruelty free
• Bevat geen schadelijke stoffen
• Wordt aanbevolen door dermatologen

 Bent u nu benieuwd welke make-up 
passend is bij uw huid of wilt u 
make-up advies, maak dan een 

afspraak bij onze visagiste. 
 
Liefs team 
Joy’s for hair and make-up 
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Kloosterlaan 34
‘s-Hertogenbosch
06-57276825 

info@schild-pad.nl
www.schild-pad.nl

PRAKTIJK VOOR:

VOETREFLEX THERAPIE
en

 MASSAGE THERAPIE

Fysieke én mentale gezondheid
Het wordt nogal eens onderschat hoe 
essentieel een goede werking van de 
darmen is voor je algehele gezond-
heid, specifi ek je weerstand. Gezonde 
darmen zorgen voor een optimale op-
name van voedingsstoffen, waardoor 
je lichaam wordt beschermd tegen al-
lerlei schadelijke bacteriën.

Omdat je darmen in verbinding staan 
met de hersenen, is een goede wer-
king hiervan tevens van invloed op je 
mentale welzijn. De darmen worden 
om die reden ook wel de buikhersenen 
genoemd. Zowel positieve als negatie-
ve emoties hebben daarmee effect op 
onze spijsvertering en onze stoelgang 
én andersom. Als de darmen niet goed 
functioneren, kan dit stress en depres-
sieve gevoelens veroorzaken, of je zit 
simpelweg niet goed in je vel.

Goed voor je darmen zorgen is belangrijk. Een goede darmfl ora heeft een positief 

effect op jouw gezondheid. Voeding en beweging dragen daaraan bij. Toch komen 

darmklachten regelmatig voor. Je kunt er behoorlijke last van hebben. Soms zelfs zo 

erg dat het je leven voor een groot deel kan gaan beheersen. Met voetrefl ex therapie 

kunnen wij hierin veel betekenen en verlichting bieden.

Voetrefl exologie biedt verlichting
Voetrefl exologie gaat er vanuit dat elk orgaan 
in feite wordt gerefl ecteerd in je voeten.
Tijdens een behandeling masseren we de 
refl exgebieden en meridianen die in verbin-
ding staan met je darmen. Daardoor worden 
deze op een positieve wijze gestimuleerd.

Onderneem actie!
Blijf niet te lang rondlopen met darmklach-
ten, want een slechte darmfunctie kan ook 
allerlei andere klachten veroorzaken, zoals 
rugpijn, buikpijn en hormoondisbalans. Dat 
komt doordat het fascia (ofwel het bind-
weefselvlies) van de darmen verbonden is 
met de rest van het lichaam.

DE SCHILD-PAD 
BRENGT RUST 

IN JOUW LEVEN

Darmklachten? 
Je kunt er iets aan doen!

Ook voor diverse andere klachten zoals vrouwen-
klachten, hoofdpijn, slaapproblemen en meer. 

Wij werken alleen met de exclusieve, botanische, milieu- en diervriendelijke
producten van L’ANZA, speciaal ontwikkeld om het haar te verzorgen en 

te herstellen met het unieke Heal, Seal & Protect system. 

Rompertpassage 40, Den Bosch  |  06-28471747  |  renatehaircreation@me.com  |  www.renatehaircreation.nl

Team Renate Haircreaction

Tot ziens bij Renate Haircreation

Wij zijn gevestigd in winkelcentrum De Rompertpassage 

Volg en like ons op     renatehaircreation
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LOOKING/GOOD

De geur van 
de zomer

ONS REUKORGAAN PAST ZICH AAN AAN DE 
ZOMERSE EUFORIE. We vinden in de zomermaanden 
veel nieuwe ‘limited editions’ in de parfumerie: een eau 
de toilette met een lichte formule die speciaal voor het 
zomerseizoen is ontwikkeld. Soms zijn deze uitvoeringen 
een ‘light’-uitvoering van een reeds bestaand parfum; de 
zware ondertonen zijn afgezwakt en bloemige geuren 
voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES OF ZELFS 
PIGMENT VLEKKEN VEROORZAKEN in de zon. De 
alcohol in parfum, in combinatie met zon, kan zorgen 
voor reacties als rode bultjes, blaasjes of soms zelfs 
donkere vlekken. Spray eau de toilette tijdens de zomer 
dus niet op je huid, maar over je kleding of een beetje op 
je haar.

JE KUNT ‘S ZOMERS OOK OVERSTAPPEN OP DE 
BODYLOTION uit dezelfde lijn als jouw eau de toilette. 
Dit voelt verfrissend aan op de huid en geeft een niet al te 
overheersende geur af. Ook de douchegels, haarsprays 
en andere haar producten die in veel parfumlijnen te 
vinden zijn, omgeven je de hele dag met je lievelingsgeur 
zonder dat het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij 
deze zomer heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Zet eens ‘een Jeroen’ 
op je neus!

Koningin Wilhelminastraat 12B, Hedel | 073-5994166 | Eigenaar: Jeroen van de Graaf
www.zienenzijn.nl

Terwijl het in 
‘optiekland’ 
steeds meer 

lijkt te draaien 
om het zo 

snel mogelijk 
verkopen 
van een 

dertien in een 
dozijn bril als 
hulpmiddel, 
gaat Jeroen 

van de Graaf, 
eigenaar van 
Zien & Zijn in 
Hedel, daar 
juist keihard 

tegenin. 

“Natuurlijk 
moet een 
bril ook 

functioneel 
zijn, maar bij 
ons draait het 

daarnaast 
om imago, 
uitstraling, 
comfort, 

design en 
exclusiviteit. 
Een bril moet 
immers laten 

zien wie jij 
bent!”

Tot ziens!
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Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

Dan is de Cube Exclusive Plus multifunctionele luxe prefab 
woning vast wat voor jou. Dit model kan op ieder kavel, nieuw 
of bestaand, ingezet worden als recreatiewoning, hoofdverblijf, 

mantelzorgwoning of zelfs als volledig belasting aftrekbaar kantoor 
aan huis of praktijkruimte. 

Dit t a tko!

INVESTEREN OF RECREËREN

Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

CUBE EXCLUSIVE PLUS IS DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK!
Door de elektrische cv-ketel, HR++ glas en bij te leveren zonnepanelen 
is de Cube Exclusive Plus volledig energieneutraal uit te voeren. Ook het 
optioneel in het plafond ingebouwde climate systeem, waarmee je de 
woning in een mum van tijd koelt en verwarmt, draagt hieraan bij. Heb je 
al een gasaansluiting en wil je de woning hier toch op aansluiten? Ook dat 
is mogelijk. De woning wordt standaard geleverd met kunststof kozijnen 
en kunststof gevelbekleding. Dit maakt de gehele woning nagenoeg 
onderhoudsvrij.

STANDAARD GELEVERD:
• Complete keuken met vaatwasser, 

vriezer, koelkast en combi-oven. 
• Badkamer met ruime inloopdouche en 
 badmeubel met ingebouwde wastafel. 
• Seperaat toilet, cv ruimte, meterkast, 
 wasruimte en opbergruimte.

OPTIONEEL:
• Meubelpakket
• Climate systeem
• Zonnepanelen
• Jacuzzi, hottub of sauna
• Tuinaanleg
• Plaatsing

VRAAGPRIJS
N.O.T.K.,- incl. btw en 
v.o.n. (kavel en bungalow)

SLAAPKAMERS
2 of 3

GROOTTE
65-84 m2

CHALET
Op bestelling leverbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO 

of kijk op www.investrecreatie.nl

Dit t a tko!
NIEUWSGIERIG? 
We laten deze bungalow graag aan je zien. Neem contact met ons op door 
te bellen, whatsappen of te mailen naar David Kolla via +31 6 4643 8643 
of david@investrecreatie.nl. Dav la

INVESTEREN OF RECREËREN

Heb je zelf nog specifi eke 
wensen? Aarzel niet en vraag 
naar de mogelijkheden!
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Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71

www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute

Subliem!
In de Presage collectie komt Japanse 

esthetiek samen met traditioneel 
vakmanschap. Seiko Presage staat 

voor een mechanische horlogecollectie 
waarin Japanse schoonheid, kwaliteit 

en duurzaamheid op schitterende wijze 
samensmelten.

Waarom een 
moedermelksieraad?

Nu verkrijgbaar bij:
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

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

verkrijgbaar in alle soorten en 
maten, waardoor wij altijd de 

geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of 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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HET IS
NET BUITEN-

SPELEN

BRUIST/LIFESTYLE

Met dit mooie weer kunnen we ons voorstellen dat je geen zin hebt om naar 
een warme, benauwde sportschool te gaan. Maar ja, je wilt wel in shape blijven 

natuurlijk. De oplossing? Blijf buiten sporten!

ziet er relaxed uit, maar vergis je niet, het is een 
heel uitdagende balansoefening, waarbij je je hele 
lichaam intensief gebruikt. De kans op in het water 
vallen is aanwezig, maar met warm weer is dat 
misschien alleen maar een extra pluspunt. En als je 
dan toch in het water ligt, kun je net zo goed even 
een stukje zwemmen. Weer een sportieve activiteit 
die je af kunt vinken.

TERUG NAAR JE KINDERTIJD Nog een optie: 
ga lekker skeeleren of rolschaatsen. Alleen of 
samen met anderen. Superleuk om te doen en 
ondertussen train je niet alleen je conditie, maar 
ook je been- en bilspieren. En ook longboarden 
is een aanrader. Net als hoepelen trouwens. Voor 
je gevoel ga je weer even helemaal terug naar je 
kindertijd, maar het is meteen een zeer effectieve 
work-out. Ontzettend goed voor je taille en je 
traint er ook nog eens je buik-, rug-, been- en 
bilspieren mee. Zo zie je maar weer: fi t worden is 
net kinderspel!

Bij buiten sporten zul je misschien al snel denken 
aan hardlopen, wandelen en fi etsen. Of je krijgt 
het beeld voor je van al die mensen die zich in het 
zweet werken tijdens een bootcampsessie in het 
park. Allemaal helemaal prima (en zeer effectief), 
maar er is nog zoveel meer. Zelfs sporten waarbij 
het eerder lijkt of je lekker buiten aan het spelen 
bent in plaats van aan het sporten.

LEKKER SPRINGEN Wat dacht je bijvoorbeeld 
van trampolinespringen? Is dat een sport? 
Jazeker! En nog een intensieve ook. Met een 
uurtje springen kun je zomaar vijfhonderd 
calorieën verbranden, zonder dat je het zelf door-
hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN Ook leuk om te doen: 
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 

Fit worden én blijven 
is  kinderspel

Hulp nodig om fi t te worden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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NUCHTER, 
EERLIJK EN 
DIRECT

De ondernemer ontzorgen, 
die uitdaging neem ik graag 
met beide handen aan. 

Met als doel de kostbare ondernemerstijd 
vrij te maken door de administratieve en 
fi scale taken (deels) over te nemen.

Kan je wel wat hulp of advies gebruiken? 
Laten we even bellen: 06-52673345

Marisca van Gent

Zoek je  
een boekhouder 
waar je op kan 

rekenen?
Laten we even 

bellen!

Op zoek naar 
een betaalbare 
boekhouder
Marisca van Gent is boekhouder. En niet zomaar een. Nee, Marisca 
verzorgt als De Brabantse Boekhouder met veel plezier de fi nanciële 
administratie van vele - veelal kleinere - ondernemers. Naast het 
werk dat ze verricht voor zzp’ers, eenmanszaken en vof-eigenaren, 
is Marisca ook particulieren van dienst. 

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

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

Ik neem de boekhouding graag uit handen 
zodat de ondernemer kan doen wat hij of 
zij het liefste doet: ondernemen! Marisca van GentVutter 9 

Den Bosch   |  06-52673345 
info@debrabantseboekhouder.nl 
www.debrabantseboekhouder.nl

Ik werk samen met 
specialisten uit 
verschillende 

disciplines. Hierdoor 
ben je nog meer 

verzekerd van de juiste 
kwaliteit en zorg die je 
van een boekhouder 

mag verwachten.

De Brabantse Boekhouder 
is vooral gericht op:

• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier

‘Heel blij met Marisca 
die mij een hele hoop 

stress en werk bespaart.’
R . van Staveren 

Hoveniers
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

M A A K  N U
 E

E
N

 A
FSPRAAK • MAAK N

U
 E

E
N

 A
F S

P R A A K  •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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HOROSCOOP

Juli brengt de zon met zich mee
Ram 21-03/20-04
Je zult sprankelen van zelfvertrouwen en 
positieve energie. Iedereen om je heen zal je 
zien als hun rolmodel en ze zullen zich op 
hun gemak voelen in jouw aanwezigheid.

Stier 21-04/20-05
Juli zal voor jou een harmonieuze maand 
worden waarin je je helemaal op jouw gemak 
zult voelen en zult genieten van elk moment.

Tweelingen 21-05/20-06
Deze zomermaand zal je veel 
zelfvertrouwen geven. Hierdoor zul je 
stralen van de positieve energie.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult uitblinken in sportactiviteiten en je zult 
een goed maatje worden voor sportvakanties. 
Je zult ook zeer behendig zijn, wat van pas 
zal komen in het huishouden.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult je realiseren dat je niet alles hoeft 
te controleren en dat het goed is om 
gewoon geleid te worden en te genieten 
van het huidige moment.

Maagd 23-08/22-09
Deze maand zul je zo zelfverzekerd zijn dat 
je ervan overtuigd bent dat je in alles je 
best doet.

KREEFT
Je zult 

uitblinken 
in sport- 

activiteiten

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult zonder al te veel moeite slagen op 
het werk, zodat je meer energie en tijd 
overhoudt voor vrijetijdsbesteding zoals 
vrienden ontmoeten. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je zult je als een compleet nieuw persoon 
voelen die zijn huidige levensstijl moet 
updaten.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zult deze maand met nieuwe ideeën 
komen die jouw baas en collega's zullen 
verbazen.

Steenbok 22-12/20-01
In juli zullen problemen uit het verleden naar 
de oppervlakte komen en ze zullen voorgoed 
moeten worden opgelost. De problemen 
zullen gaan over een confl ict in jouw familie.

Waterman 21-01/19-02
Sport zal jou deze maand je drive geven, 
wat een positief effect zal hebben op jouw 
stemming en jouw lichamelijke conditie. Je 
zult ook vrij rusteloos zijn.

Vissen 20-02/20-03
Je zult impulsieve reacties hebben waar je 
voorzichtig mee moet  zijn en probeer niets 
te zeggen waar je later spijt van kunt krijgen. 

Jagersheuvelstraat 2C, Den Bosch
073-3039010  |  Eigenaar: Edwin Bol

www.keukencentrumberkers.nl

Keuken-
perfectie!

KOM GEWOON 
EENS KIJKEN 
EN ERVAAR 
HET ZELF!

Simpelweg een keuken kopen kan op elke 

hoek van de straat. Maar ben je op zoek naar 

kwaliteit, goed en eerlijk advies en een keuken 

die geheel voldoet aan al je wensen, dan moet je 

bij Keukencentrum Berkers in Den Bosch zijn. 

“Wat je budget ook is, bij ons vind je de keuken 

die je zoekt”, aldus trots eigenaar Edwin Bol.

55



5756



WIE JE OOK BENT, JIJ HEBT EEN TALENT
Ieder kind is uniek en heeft het recht te ontdekken welke 
talenten het heeft. Het vinden en ontwikkelen van deze 
kwaliteiten lukt het best in een ontspannen, veilige en 
tegelijkertijd uitdagende omgeving. BSO Onder de Pannen biedt 
uw kind deze omgeving. Bij ons krijgt het buiten schooltijden de 
rust en regelmaat van een vast basisprogramma, dat tegelijkertijd 
volop de ruimte biedt om in te spelen op speciale wensen en 
behoeften van de afzonderlijke kinderen. Onze beroepskrachten 
staan hier garant voor.

Waar elk kind
in ‘t klein GROOT 
KAN WORDENBij Onder de Pannen hebben we oog voor 

de wensen van de ouders van kinderen die 
buitenschoolse opvang nodig hebben. Tenslotte
is de behoefte in elk huishouden anders. 

WELK CONTRACT PAST BIJ UW SITUATIE?
- 40 weken contract uw kind komt alleen 

tijdens schoolweken naar de BSO.
- 48 weken contract uw kind komt tijdens 

schoolweken en acht vakantieweken 
naar de BSO. 

- 52 weken contract uw kind komt zowel 
tijdens schoolweken als tijdens alle 
vakantieweken naar de BSO.

- Vakantieopvang uw kind komt alleen 
tijdens de schoolvakanties naar de BSO.

- Flexibele opvang u vraagt zelf via ons 
digitale systeem uw gewenste BSO dagen 
aan. Ook kunt u via dit systeem uw 
ruildagen aanvragen.

- Voorschoolse opvang
 Moet u vroeg weg voor uw werk? Wij 

bieden ook VSO aan in de voormalige 
Hertog van Brabantschool en op OBS 
De Piramide in Vught.

Kinderopvang Onder de Pannen Vught 
06-10181030
www.kinderopvangonderdepannen.net

INSCHRIJVEN EN/OF MEER INFORMATIE:
Ga voor meer informatie over de kosten en openingstijden 
naar www.kinderopvangonderdepannen.net. Hier kunt u 
ook een rondleiding aanvragen of uw kind direct digitaal 
inschrijven. Heeft u nog vragen? Mail deze dan naar  
info@kinderopvangopnderdepannen.net en u krijgt zo 
snel mogelijk antwoord.

1

Sinds Fleur zo’n negentien jaar geleden aan de slag 
ging als medisch pedicure, is haar werk uitgegroeid tot 
een van de grootse passies in haar leven. “Ik blijf mij 
dan ook continu verder ontwikkelen om iedereen die 
bij ons een afspraak maakt de best mogelijke voetzorg 
te kunnen bieden.” Vandaar dat zij zich ook niet heeft 
beperkt tot het vak van ‘gewoon 
pedicure’, maar zich steeds 
verder heeft gespecialiseerd op 
het gebied van medische pedicure 
en oncologische voetzorg. “Ik ben 
dus breed opgeleid om alle mogelijke risicovoeten te 
behandelen. Deze kunnen onder andere zijn ontstaan 
als gevolg van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom 
en verwaarlozing. Daarnaast heb ik uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, 

Schaarhuisstraat 14, Den Bosch  |  085-4014643  |  www.fl eurwagenaarpedicure.nl

Uit liefde voor je voeten
Je voeten dragen je je hele leven, zorg er dus goed voor! Een advies dat medisch 
pedicure Fleur Nouwens aan iedereen mee zou willen geven. “Dit doe ik dan ook 

vanuit mijn eigen pedicurepraktijk, Medische Voetzorg Den Bosch, maar ook door het 
overdragen van mijn kennis door het geven van presentaties en masterclasses en door 

het opleiden van stagiaires. We zijn namelijk een offi cieel leerbedrijf.”

nagelregulatie en -reparatie en antidruktechnieken zodat ik 
eigenlijk elke probleemvoet wel kan behandelen.”

Zorg en aandacht
Overigens hoef je geen probleem- of risicovoeten te hebben 
om bij Fleur of een van haar collega’s een afspraak te maken 

voor een behandeling. “Want ook mensen 
zonder problemen met hun voeten raad ik aan 
om regelmatig een bezoekje aan een pedicure 
te brengen. Je voeten dragen je immers je 
hele leven en kunnen daarom best wel wat 

zorg en aandacht gebruiken. Gewoon omdat het lekker is, 
maar ook om eventuele problemen later te voorkomen. Bij 
ons zijn alle voeten in deskundige en vertrouwde handen en 
met liefde en aandacht doen wij er alles aan om iedereen 
de best mogelijke voetzorg te bieden.”

Medische Voetzorg 
Den Bosch
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De tuinmeubelwinkel 
van uw regio.
Middelkampseweg 7b  |  Gameren  |  0418-700560  |  info@jvbmeubels.nl  |  www.jvbmeubels.nl
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StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u naartoe kunt voor al uw woonwensen. 
Van kleine aanpassingen aan uw 
interieur tot de complete (ver)bouw 
van uw (nieuwbouw)woning. 

StudioJacq heeft alle expertise in huis!

U kunt ook bij ons terecht voor bouwbegeleiding 
van uw project. Naast het ontwerp verzorgen wij 
ook de styling van uw nieuwe interieur.
 
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal 
en wij vertalen uw wensen naar een ontwerp 
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten 
samenkomen.

StudioJacq verzorgt:
• Advies aan huis
• Kleuradvies
• Styling
• 3D ontwerp
• Bouwbegeleiding

Meer informatie over onze diensten vindt u
op www.studiojacq.nl

+31 6 51 51 28 38   |  info@studiojacq.nl
www.studiojacq.nl  |          studiojacq

KaJa Art Material is een 
speciaalzaak op het 
gebied van teken- en 
schildermaterialen midden 
in het centrum van Vught.

Service en kwaliteit staan 
voorop.

Kom eens langs om deze 
bijzondere winkel te 
bewonderen !

"The quality 
an artist needs"

KaJa Art Material  Kerkstraat 3  -  5261 CP  Vught  -  T 073 657 99 92 kajawebshop.nl
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SCANMIJ

EEN 
BUITJE? 
GEEN 
PROBLEEM
‘ACHTER DE GERANIUMS TE 
ZITTEN’ KRIJGT EEN HEEL 
ANDERE LADING MET GUSTAV. 
GEMAAKT VOOR JOUW TUIN, 
MET KUSSENS VAN OUTDOOR-
STOF DIE DROGEN WAAR JE 
BIJ STAAT. 

SCANMIJ

EEN 
BUITJE? 
GEEN 
PROBLEEM
‘ACHTER DE GERANIUMS TE 
ZITTEN’ KRIJGT EEN HEEL 
ANDERE LADING MET GUSTAV. 
GEMAAKT VOOR JOUW TUIN, 
MET KUSSENS VAN OUTDOOR-
STOF DIE DROGEN WAAR JE 
BIJ STAAT. 
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WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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HOUTEN 
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Michel

Vorselaars

We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

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

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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Haal de zomer in huis
BRUIST/WONEN

De zomer in de lucht, de zomer in je bol en... de zomer in huis! Als 
buiten het zonnetje volop schijnt, willen we immers niets liever dan deze 
ook naar binnenhalen. Alles om maar optimaal van dat zomerse gevoel 

te kunnen genieten, ook als het een dagje wat minder mooi weer is.

FLOWER POWER En wat doet je nu meer aan 
de zomer denken dan een vaas verse bloemen op 
tafel: zonnebloemen, leeuwenbekjes of wat je zelf 
ook maar mooi vindt. Eén groot boeket op tafel of 
her en der verspreid door huis wat kleinere bosjes, 
alles in dezelfde kleur of een bonte verzameling, 
het kan allemaal in de zomer. Trouwens, niet alleen 
echte bloemen geven een zomers tintje aan je 
huis, lampenkappen, kussens en stoelhoezen met 
bloemenmotief hebben dezelfde uitwerking.

LAAT DE ZON BINNEN Dit alles heeft 
natuurlijk weinig effect als het in huis zelf donker is. 
Heel leuk dat je die gordijnen de hele dag gesloten 
houdt om de warmte buiten te houden, maar het 
optimale zomerse gevoel bereik je pas echt als 
je de zon ook daadwerkelijk binnenlaat in huis. 
Zomers muziekje op de achtergrond en het plaatje 
is compleet.

Maar waar begin je dan mee? Met het opbergen 
van de winter natuurlijk! Dat warme dekentje dat 
nog steeds over de leuning van je bank hangt, is 
weliswaar heerlijk tijdens de winter, maar nu laat dit 
je alleen maar terugdenken aan die koude maanden. 
Hetzelfde geldt voor je winterjas: niet aan de kapstok 
laten hangen, maar ergens opbergen waar je er niet 
de hele tijd naar kijkt. En laten we dat comfortabele 
paar sloffen niet vergeten...

KLEUR & FLEUR Is de winter eenmaal echt uit 
je huis verdwenen, dan wordt het tijd om her en der 
wat snufjes zomer toe te voegen. Om te beginnen 
door het toevoegen van kleuren. Vervang die saaie, 
grauwe kussenhoezen voor fl eurige varianten (tip: 
geel of groen doet het altijd goed in de zomer) en 
verwissel die zwart-wit prent aan de wand door een 
kleurrijk schilderij. Ook het toevoegen van wat meer 
kleur aan je eigen outfi t kan het zomerse gevoel in 
huis versterken.

Haal de zomer in huis

Wil jij ook de zomer in huis? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

6968



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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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.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. Van 
schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografi e 

tot digitale kunst. Transparantie, een open deur en 
innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 

kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

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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Het kan zijn dat Bianca je bekend 
voorkomt, ze runde namelijk ooit samen 
met Michael van der Plas (de ex van 
Barbie) café de kleine Voom Voom en ze 
is bekend van de RTL5 serie La 
Carihuela. Sinds 2015 runt ze haar eigen 
discotheek Voom Voom. “Echt zo’n 
ouderwetse familiediscotheek 
waar mensen van alle leeftijden 
komen. Ik vind het heerlijk om 
in Spanje te wonen. Zo lang 
het kan, blijf ik hier dan ook, ik 
voel me hier helemaal thuis.”

Wanneer we elkaar spreken, is haar stem 
hees, de avond ervoor is ze fl ink door-
gezakt. Het is tekenend voor hoe ze is: 
“Ik ben 47 jaar, maar ik voel me 20”, 
zegt Bianca lachend. Haar levensmotto 
is ‘pluk de dag’. “Je weet immers nooit of 
het je laatste is. Op het strand genieten 
van de zon, wandelen, uit eten gaan, een 

drankje drinken in het café… Ik vind het 
allemaal leuk om te doen. Hoe ik mezelf 
zou omschrijven? Ik ben spontaan, vrolijk 
en houd van gezelligheid. Bovendien kan 
ik heel druk en energiek zijn. Met mij is 
het in ieder geval nooit saai, er is altijd 
iets te beleven.”

Bianca zoekt dan ook geen type 
dat om 17.00 uur van het werk 
komt en vervolgens op de bank 
gaat hangen. “Het is fi jn als je 
net als ik een levensgenieter 
bent en van het vrije leven 

houdt. Tegelijkertijd zoek ik ook een 
maatje waar ik mee kan praten. Je moet 
ook vooral niet jaloers zijn. Verder vind ik 
het belangrijk dat je je leven op orde 
hebt, net als ik. Er is niet één bepaald 
type waar ik op val, als je jezelf maar 
goed verzorgt. Uiteindelijk gaat het 
echter toch om de klik!”

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

Bianca zoekt

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
graag aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli stellen we Bianca Meivogel aan je voor. Zij woont in een 
bruisend vakantiedorp in Zuid-Spanje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@la-bianca.com

‘VOOR MIJ IS 
ELKE DAG EEN 
FEESTJE’

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
165 CM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wil jij ook in deze rubriek op 
zoek naar jouw grote liefde? 

Mail dan naar 
contact@nederlandbruist.nl 

en je komt geheel 
kosteloos in Bruist.
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Zelfliefde kun je leren
Het lijkt wel een trend: zelfl iefde. In mijn ogen 
een prachtige trend! We leren meer van 
onszelf te houden. Jezelf op nummer één 
zetten. Soms is het lastig om jezelf 
bovenaan te zetten. We zijn bang dat 
anderen ons dan niet meer aardig vinden. 

Vind je jezelf wel aardig genoeg? Dan zou het 
namelijk niks uit moeten maken wat anderen 
denken. De belangrijkste relatie is die met jezelf. 
Hoe leer je van jezelf te houden? Bekijk eerst de 
energiebalans van je relaties. Welke geven energie? 
En welke vriendschappen kosten energie? Jezelf 
opladen is namelijk heel belangrijk. 

Start daarna met dankbaarheid. Benoem dagelijks drie 
dingen waarvoor je dankbaar bent. Laat je telefoon liggen 
en mediteer. Kijk jezelf daarna aan in de spiegel en 
benoem drie dingen waar je trots op bent. Stap onder 
de douche en bedenk hoe je agenda eruitziet. Ga je 
dag langs en vul deze met positieve gedachtes.

Het is vanaf nu verboden om te klagen. Zet je 
negatieve gedachtes om in positieve gedachtes. 
Je zult merken dat je wereld verandert.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Maak uw afspraak via 
www.mint-ydh.com 
of scan de QR-code.

Verwersstraat 45 ‘s-Hertogenbosch  073-8500945 
info@mint-ydh.com  |  www.mint-ydh.com  

Volg ons op instagram @mintyourdentalhygienist

Op zoek naar een
enthousiaste, geduldige 
en flexibele

Mondhygiëniste?

Your Dental Hygienist
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Psst... 
Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige 
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn. 

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en stuur een e-mail!

body to body… erotiek… 
happy end.

Aanraking… 

Op zoek naar een erotische baan?

Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan 
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

De Shogun Massage is verweven met prikkelende Soft SM 
technieken, een uitdaging voor eenieder die geïntrigeerd 
is door het extravagante, stevige en strenge van een 
bijzonder extreme massage(spel). Speciale massage  
door een van onze speciale masseuses in onze speciale 
spannende ruimte: De Fantasy Room. 
Kom genieten!

SHOGUN MASSAGE

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE

KOPPEL MASSAGE

SHOGUN MASSAGE

NURU MASSAGE

VIP MASSAGE

A� ijd genieten!

10% 
KORTING

Even heerlijk in de watten worden gelegd en alle aandacht 
voor jou. Een ontspanningsmassage is ideaal als je stress 
ervaart of gewoon wanneer je lekker wil genieten. We nemen 
de tijd en masseren in een rustig ritme, zodat je echt lekker 
kunt ontspannen.  Met deze maand de volgende massage 
uitgelicht! OP ONZE

 TANTRA MASSAGE 
OP VERTOON VAN EEN FOTO 

VAN DEZE ADVERTENTIE
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INGREDIËNTEN
250 ml volle melk

3 vanillestokjes
4 eidooiers

75 gr witte basterdsuiker
250 ml slagroom

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

BEREIDING
Verwarm de melk au bain-marie tot ongeveer 70 graden en laat hierin 
een opengesneden vannillestokje meetrekken.

Mix de eidooiers in een kom samen met de suiker tot een gelige, 
dikke massa. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel bij de 
melk. Zet het vuur hoger en verwarm dit geheel ook au bain-marie tot 
ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 

Het is zomer. De zon schijnt, dus jij hebt zin in... IJS! Dat kun je deze maanden 
op vrijwel elke hoek van de straat kant-en-klaar kopen, maar wist je dat het ook 
heel makkelijk zelf te maken is? Hier geven we je een recept met vanillesmaak, 

maar natuurlijk kun jij ook zelf een smaak bedenken.

1 LITER - 12 UUR

Zelfgemaakt 
vanille roomijs

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-9-6.

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

Ook in juli zorgt Bruist 
ervoor dat jij weer lekker 

kunt puzzelen. Op je 
balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het 
strand. Vul de oplossing 

van de prijspuzzels in op 
onze website en maak  kans 

op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

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 hittegolf.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Maak kans op dit bruisende

Je bent toch niet je gedachten?
Maar wie of wat ben je dan wel, is  
dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA

boek  
lezen  
calorie 
fajah 

afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.shertogenboschbruist.nl.
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VAN MOSSEL ZEKERHEID #1: 

MET 6000+ OCCASIONS
ALTIJD WAT U ZOEKT!

kijk zelf op: www.vanmossel.nl/voorraad voor meer dan 6000+ occasions! SCAN ME
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