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Om deze redenen 

kiest u voor 

AniCura

Dierenkliniek Oss

Obrechtstraat 2,  Oss
0412-20656767  |  oss@anicura.nl

www.anicura.nl/oss

Het belang van uw 

huisdier staat bij ons 

altijd voorop, want wij 

luisteren echt naar de 

mensen die in onze 

kliniek komen, aldus 

onze klanten. Met dat 

vertrouwen gaan we dan 

ook heel zorgvuldig om.
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Uw huisdier in 
vertrouwde handen

Als er iets mis is met uw huisdier, dan wilt u dat er goed voor wordt gezorgd. 
Bij AniCura Oss is uw huisdier in uitstekende handen. Een team van gedreven 

dierenartsen en paraveterinairen zet zich iedere dag voor honderd procent in zodat hun 
patiënten verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 Een schat aan kennis 
 “Om de kwaliteit die we zo belangrijk vinden te 
waarborgen, volgen we regelmatig nascholing 
om onze kennis up-to-date te houden”, vertelt 
Marjon Schellekens. “Dat is hoognodig, want de 
ontwikkelingen in ons vakgebied gaan razendsnel. 
Onze vier dierenartsen hebben ieder hun eigen 
specialisme. De een is bijvoorbeeld helemaal thuis 
in de tandheelkunde, terwijl een ander bekwaam 
is in interne geneeskunde. Weer een ander richt 
zich op echografi e en de behandeling van konijnen 
en andere knaagdieren. Daarmee vullen ze elkaar 
perfect aan.” 

 Moderne apparatuur 
 “Bovendien kunnen we een beroep doen op 
circa honderd andere vestigingen van AniCura in 
Nederland, die hun kennis met elkaar delen via 
werkgroepen rondom een specifi ek thema. We 
hebben ook een uitgebreid netwerk om ons heen 
waar we patiënten, indien nodig, naar kunnen 
doorverwijzen.” De kliniek beschikt verder over 

de modernste apparatuur, waaronder een nieuw 
echoapparaat en tandheelkundig apparaat. 

 Met hart voor het dier 
 “Wij streven ernaar om laagdrempelig te zijn, 
mensen moeten hier makkelijk binnen komen 
stappen. Uiteindelijk draait het allemaal om 
vertrouwen. U moet het gevoel hebben dat u de 
zorg voor uw huisdier met 
een gerust hart aan ons over kunt 
laten. Tegenwoordig is er zo veel 
mogelijk qua behandelingen. 
We nemen alle tijd om de 
mogelijkheden in beeld te brengen 
en luisteren daarbij ook goed naar 
uw behoeften. Uiteindelijk gaat het 
erom dat we samen komen tot de best 
passende zorg voor uw huisdier.” 
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Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.

BRUISENDE/ZAKEN



Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

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

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

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Scan me!

Jouw lach, onze pass ie

Een tand die niet doorkomt, maar in je kaak blijft zitten en doorgroeit 
richting je oogkas. Het overkwam Maurice (45) op dertigjarige leeftijd. 
Een kaakchirurg verwijderde de tand, maar hiermee waren de 
gebitsproblemen nog niet voorbij. Na jarenlang gebitsproblemen en 
door verhuizingen verschillende tandartsen was Maurice het beu. 

Maurice: “Al die jaren wilde ik heel graag een compleet 
en mooi gebit waarmee ik vol zelfvertrouwen kan eten, 
lachen en praten in plaats van tijdelijke oplossingen. Geen 
schaamte meer! Uiteindelijk ging ik wederom op onderzoek 
uit op internet. Facings, implantaten, kronen, bruggen... 
Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik las over CDC 
Complete Tandzorg en besloot om hierheen te gaan voor 
een intakegesprek met Zemarak Nabi. Ik kreeg te horen 
dat mijn eigen tanden eigenlijk niet meer te redden waren. 
Er waren twee opties: een prothese of een compleet vaste 
brug op zes implantaten, ook wel ‘All-on-six’ genoemd.”

Maurice vervolgt: “Prima, haal alles er maar uit’, zei ik 
meteen. Maar Zemarak wilde voorkomen dat ik halsoverkop 
een beslissing zou nemen. Ik moest verplicht een weekend 
nadenken. Maar toen ik maandag terugkwam, stond mijn 
besluit vast. Ik ging het doen.”

Echte vakman!
Maurice: “Heb je problemen met je gebit? Ga naar CDC. 
Het is het écht waard. Ik zie het als een investering in mijn 
gezondheid en in een gelukkig leven. Bij CDC lopen ze 
rustig alle mogelijkheden met je door, de sfeer is relaxed en 
prettig, je hebt alles onder één dak en ze stralen vertrouwen 
uit. Ik ben geen moment zenuwachtig geweest, want ik wist 
dat ik hier goed zat. Ook de tandartsen zijn van een ander 
niveau. Je wordt altijd door dezelfde geholpen, van verpleger 
en assistent tot tandarts, tenzij het echt niet anders kan. 
Zemarak is een echte vakman en staat voor kwaliteit. Alle lof 
voor CDC!”

Compleet nieuw 
vast gebit

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!
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Compleet nieuw 
vast gebit

Jouw lach, onze pass ie

MAURICE: 
‘DE TANDARTSEN VAN 

CDC ZIJN ECHT VAN EEN 
ANDER NIVEAU!’

Investeer in je gezondheid en geluk, investeer in je gebit
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Bruisende lezer,

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de 
verkoeling van een duik in de zee? Nederland staat niet voor 
niets bekend als waterland, dus die verkoelende duik wordt door 
de meeste mensen – jong en oud – best regelmatig genomen. 
Waar zouden we zijn zonder water? Je leest er meer over in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in 
onze bol, maar we blikken tevens vooruit naar bijzondere dingen 
die ons te wachten staan. Zo lees je in het interview met Linda 
Verstraten meer over de musical Checkpoint Charlie die in 
januari in première gaat. Een musical over de Berlijnse Muur 
waarin Linda één van de hoofdrollen speelt. Mocht je opzien 
tegen de koude wintermaanden, dan heb je nu in ieder geval 
toch al iets om naar uit te kijken.

Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw 
bezoekje aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar 
om jou te verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel 
verder bladert.

Maak er een mooie maand van!
Lea en Marcel Bossers

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

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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Like ons op Facebook.com/demaashorstbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Maashorst Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van 
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend 
of aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij 
van glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.
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ADVERTEREN? Bel Frank van Geel op
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven 
in jouw regio? Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en 
Land van Cuijk Bruist.
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Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-43093996.

Inhoud

28
11

20

23

6

12

23

winwin



WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ 
VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJIH

GFE

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

D

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

CBA

BRUIST/BODY&MIND

Nederland staat bekend als waterland. Kinderen worden dan ook op jonge 
leeftijd al naar zwemles gestuurd zodat ze zich kunnen redden in het water.  

Ondanks de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog, 
tijdens de zomermaanden zijn we er niet weg te slaan. 

omdat ze ons niet als prooi zien. Ook net onder het 
wateroppervlak zie je soms al kleurrijke vissen en 
prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje nemen in 
de Rode Zee en laat je verrassen door het mooie 
onderwaterleven. 

ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen 
weet, een van de eerste levensbehoeften van de 
mens. Probeer maar eens een dag zonder water 
uit de kraan te leven, dat lukt bijna niemand. 
Zonder water zou de wereld niet kunnen bestaan 
en zouden de zeeën land zijn. Dat is toch jammer, 
want tijdens de zomerse dagen brengen we 
namelijk heel wat uurtjes door aan het strand of aan 
natuurlijke meertjes. De meeste mensen nemen 
een volle tas met handdoeken, zonnebrandcrème 
en leesmateriaal mee, zodat je van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat kunt genieten van de golven, de 
meeuwen en de boulevard. 

Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het 
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water 
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat 
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als 
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in 
Wassenaar een prima optie. Je komt er glijbanen in 
alle soorten en maten tegen. 

DIEP IN DE ZEE Heb je weleens gedoken of 
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereld-
wijd kun je genieten van de meest schitterende 
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot zeeschild-
padden die zich op hun gemak  voortbewegen. 
Met een duikbrevet kun je tot wel zestig meter diep 
gaan en de meest vreemde wezens tegenkomen, 
waaronder zelfs reuze-inktvissen. Wist je dat een 
inktvis drie harten heeft? Als je geluk hebt – of 
pech – kom je onderweg een barracuda tegen. 
Geen zorgen, meestal laten ze de mens met rust 

Zwemmend
de zomer door

Ook op zoek naar zwemideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Vlinderhof 17, Oss  |  06-27090905  |  info@happiness2you.nl
www.happiness2you.nl - www.happiness2youacademy.nl

 Het - Anti - Afwijs - Systeem© 

Het leven als HAAS™ kan je functioneren in het dagelijks leven enorm 
belemmeren. Niemand wil gekwetst worden, maar gehoord en gezien. 
Complimenten krijgen, liefde ervaren, gelijkwaardig zijn…
Een vluchtende HAAS™ trekt zich terug bij afwijzing. 
Terug naar je veilige omgeving… waar niemand je kan raken.
Een vechtende HAAS™ dwingt respect af en uit zijn frustraties en 
boosheid.

 Het programma: stap in 13 weken uit Het-Anti-Afwijs-Systeem© 

Word je bewust van waar jij je energie in legt en pak de oorzaak aan van 
je HAAS™-gedrag. Kom in beweging om het leven te leven waar je naar 
verlangt. Vrij van belemmerende overtuigingen, angsten en beperkende 
programmeringen.

Blijf jezelf…
Hoe vaak wordt dit niet tegen je gezegd?
Weet jij eigenlijk wel wie ‘jezelf’ is?
‘Jezelf’ zit verstopt achter de belemmerende 
overtuigingen, angsten en beperkende 
programmeringen die jij in je leven creëert. 
Zij blokkeren je om echt ‘jezelf’ te kunnen zijn.
‘Jezelf’ die vaak vecht of vlucht als HAAS™. 
Omdat ‘jezelf’ zich niet wil laten kwetsen of afwijzen.
‘Jezelf’ is de kracht in je, de liefde in je, de kernwaarden in je,
de kwaliteiten in je, het potentieel in je…
‘Jezelf’ is je bewustzijn van wie je werkelijk bent vanuit essentie.

COLUMN/HAPPINESS2YOU

Lente Mare Massage  |  Abraham Kuijperstraat 7, Oss  |  06 - 81667518  |  lentemare@icloud.com  |  www.lentemare.nl

Naast de intuïtieve (ontspannings)massage (30 min, 45 min, 60 min), de 
Japanse gezichtsmassage en de Thaise voetmassage wordt bij Lente Mare 
ook Chi-Wit-massage (spreek uit sjie-wiet) aangeboden.

De massage bestaat uit een combinatie van verschillende technieken die afkomstig 
zijn uit Thailand, Vietnam en India. Doel is dat de natuurlijke lichaamsenergie weer 
lekker gaat stromen. Buiten dat dit een heerlijk ontspannen gevoel geeft, kan het 
bijdragen aan een betere mentale conditie en verlichting en helderheid geven bij 
emotionele pijnen. Bij de Chi-Wit-massage gaat het om een massage van de rug en 
de achterkant van de benen. 

Toe aan 
verlichting?verlichting?verlichting?

TIP!
Maak online 

een afspraak!
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Scan 
de 

QR-code

WILKINSON MANNEN 
HYDRO 5 WOOD
Wilkinson is helemaal bij met vernieuwde 
technologieën en de meest effectieve 
scheermessen. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Wilkinson Hydro 5 Wood, een scheersysteem 
met een hoge kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een verpakking van 
90% gerecycled en recyclebaar papier. Met 
vijfvoudige mesjes en een innovatief 
gelreservoir is dit scheersysteem ideaal voor 
mannen die huidverzorging én duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan.
www.wilkinsonsworld.nl

Geniet van de
zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de

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

BRUIST
Deals

LEZERSACTIE*
Self Tan 125ml van That’so 
t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale echt bruine kleur die 2-3 
uur na het aanbrengen door ontwikkeld. 
Geen vlekken, geen oranje/gele kleur of 
zwarte puntjes in je poriën. Ook verzorgt en 
hydrateert dit product je huid door 
toevoeging van onder andere Aloë Vera. Het 
perfecte product voor een verantwoorde 
bruine tint.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LIBBEY  
HOBSTAR GLAZEN
De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit 
glazen van één van de grootste glaswerk 
producenten ter wereld met een fabriek in 
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
Hobstar, waarvan de naam verwijst 
naar het specifi ek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’ 
van de Hobstar vallen hierdoor in de 
smaak. www.libbey.eu

Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
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SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN 
INTUITION COMPLETE 
BIKINI
Wilkinson heeft dé tool voor de bikinilijn uitgebracht: 
de Intuition Complete Bikini. Aan de ene kant vind je 
een trimmer, waarmee je veilig en nauwkeurig je 
schaamhaar kan bijwerken. De trimmer is smal, 
waardoor je makkelijk op lastige plekjes komt. 
Aan de andere kant zit een scheersysteem met 
vijf mesjes, waarmee je de bikinilijn snel en 
nauwkeurig scheert. Je hoeft niet bang te zijn 
voor huidirritaties, de scheermesjes zijn 
namelijk geïntegreerd met een 
huidvriendelijke gel.
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Geniet op het strand van de Strandgaper van 
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet 
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 
om luierend op het strand van te genieten. De 
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint 
naar zindering en gezamenlijkheid en doet 
verlangen naar meer. Deze sprankelende 
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag. 
Met een subtiel bittertje en een sprankelende 
afdronk is de Strandgaper een perfecte 
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWS

vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
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 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl

HALLMARK 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl
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www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIES

LEZERSACTIE*
Cheeky sauvignon
Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon 
is tropisch, verfrissend en zit 
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn 
100% biologisch en vegan! Per 
verkochte fl es wijn wordt 750 liter 
schoon drinkwater gedoneerd aan 
communities in Afrika!

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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Snavelbiesstraat 12, Landhorst   |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

Voor als je wilt weten hoe het 
werkt in jezelf en als je zonder 

therapie, zonder trucjes en 
vooral zonder terugval verder 
wilt. Voor als je op zoek bent 
naar kennis en inzicht over 

jezelf en/of veranderingen aan 
wilt brengen in jezelf.

Voor als je meer samenhang 
en effi ciency wilt halen uit je 

team of afdeling.

Heb je last van 
chronische vermoeidheid?

 Als we iets voelen, dan is er iets aan de hand. Het onderdrukken 

van die beweging in gevoelens is een actief proces en kost veel 

energie.  

 OPSLAGCAPACITEIT

  Aangezien we geen opslagcapaciteit hebben voor onderdrukte 

gevoelsbewegingen, blijven die voelbaar in ons lichaam en 

bewustzijn. Dit veroorzaakt dat slopende gevoel van onrust. 

Onrust en het onderdrukken zorgen ervoor dat je niet meer tot 

ontspanning komt, slecht slaapt, dingen niet afmaakt en je je niet 

kunt concentreren. Onrust en het onderdrukken van gevoelens zijn 

de oorzaken van chronische vermoeidheid. Via kennis en inzicht 

van Blijvend anders kan het ontstaan van deze patronen in beeld 

worden gebracht en ontwikkel je tools om deze patronen om te 

buigen zodat het onderdrukken stopt en de rust terugkeert. 

We worden gewaar van gevoel zodra dat gevoel door interne 
of externe prikkeling in beweging komt. Het voelen van 
gevoelens is een onderdeel van ons fysieke en psychische 
bewakingssysteem. 

MG5Electric
De eerste 100% elektrische stationwagen 

Adv. 1-1 MG5 BRUIST.indd   1 05-07-2022   08:42
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DITJES/DATJESDITJES

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën
 tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de 
  gezondste sporten is die er bestaan? 
       We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml
per dag. Yoga heeft als doel 

lichaam en geest te verbinden door 
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren 
water   9% lichter is dan vloeibaar water?
  Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag   
 dus zo min mogelijk kleren    
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen 
   bij lucht- en zeeziekte.
 Hoe goed je je ook wast, er leven 
meer dan 1000 bacteriesoorten    

op je huid.
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Geurdenhof 44a, Oss  |   0412-624420  |  www.stof-en-zo.nl  |  info@stof-en-zo.nl  |  Like ons op /stoffenzaak stof en zo

STOFFEN & BREIGARENS  •  FOURNITUREN  •  PATRONEN  •  LESSEN  •  VERSTEL & REPARATIE

VOOR DE MOOISTE 
MODESTOFFEN

Lekker creatief bezig zijn met je naaimachine. 
Kom inspiratie opdoen bij STOF & ZO en blader 
door de modebladen en patronen om daar je eigen 
najaarsmode uit te zoeken. Lili-jan helpt je graag met 
het uitzoeken van de juiste stoffen en fournituren.

Geurdenhof 44a, Oss  |   0412-624420  |  www.stof-en-zo.nl

STOFFEN & BREIGARENS  •  FOURNITUREN  •  PATRONEN  •  LESSEN  •  VERSTEL & REPARATIE

MODESTOFFEN

Ik ben op vakantie van woensdag 20 juli 
t/m maandag 15 augustus.

17



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DROMER 
Arcadia is een honderd dagen 
durend cultureel programma dat 
zich afspeelt in de provincie 
Fryslân. Het is gemaakt door 
Nederlandse en internationale 
kunstenaars, makers en doeners 
die de wereld willen veranderen. 
Tot en met 14 augustus 2022 
prikkelen ze je zintuigen met 
theater, dans, zang, fotografi e, 
lezingen, discussies, wandelingen, 
beeldende kunst, literatuur en 
poëzie. Met een wandelend bos in 
stadse straten, drama’s op de 
Friese kliffen, kunstwerken in het 
park, dansers in verlaten loodsen 
en muziek op het Wad. Soms 
groots en meeslepend, soms klein 
en intiem. Vaak gratis, af en toe 
betaald. Voor het hele gezin, of juist 
een beleving voor jou alleen.
www.arcadia.frl

D AGJE UIT
ARCADIA

FILMPJE KIJKEN
BULLET TRAIN

Na zijn eindexamen en de dood van zijn 
vader verhuist Jesper van München naar 
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn 
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst 
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven, 
compleet met leuke kamer, vlot verlopende 
studie, succesvolle vriendin en een bijna 
voltooid romanmanuscript. Maar in 
werkelijkheid woont hij in een verkrot 
souterrain, heeft hij nog nooit een college 
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim 
gezogen en ook de roman gaat nergens 
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn 
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een 
turbulente week en gaat op een wilde 
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict 
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.

In Bullet Train zien we Ladybug (Brad Pitt), 
een onfortuinlijke huurmoordenaar die 
vastbesloten is om zijn werk voortaan 
vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen 
iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt 
Ladybug niet gunstig gezind te zijn, want 
aan boord van de snelste trein op aarde 
stevent hij in zijn nieuwe missie af op een 
confrontatie met dodelijke huurmoordenaars 
van over de hele wereld, die stuk voor stuk 
verwante, maar tegelijkertijd ook 
tegenstrijdige doelen hebben... Hij moet het 
dus voor elkaar zien te krijgen om van de 
trein af te komen. BULLET TRAIN is vanaf 
4 augustus te zien in de bioscoop.

ZYXWV
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Wie zou jij zijn 
zonder je angst?

Wat als je je angstig voelt in bepaalde situaties waarbij angst eigenlijk 
niet nodig is? De angst kan een eigen leven gaan leiden en gaat je in 
de weg staan, waardoor jij problemen ervaart in je dagelijks leven. Het 
kan ook zijn dat je juist door de angst bepaalde dingen gaat vermijden 
om de angst zo niet te voelen.

Zennu  |  Wijnkers 27, Uden  |  06-37434522  |  info@zennu.nl  |  www.zennu.nl

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

 Angst kan jou op verschillende manieren 
belemmeren in het leven. Bijvoorbeeld wanneer 
je het eng vindt om met mensen of in een groep 
te praten, naar openbare plaatsen te gaan, te 
telefoneren, auto te rijden of überhaupt in een 
auto te stappen. De angst speelt zich vooral af in je 
hoofd. Je hoofd zegt dat er allerlei gevaren dreigen 
wanneer je dit doet. Hierdoor word je belemmerd en 
kun je je passie niet volgen.  

 Wil jij je passie gaan volgen en je angst 
overwinnen?

Je ouders, docenten, klasgenootjes, vrienden 
en vriendinnen kunnen jou (onbewust) allerlei 
overtuigingen mee hebben gegeven. Misschien heb 

je de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik kan 
dat toch niet’. Deze overtuigingen gaan hun eigen weg 
bewandelen waardoor je in gevecht raakt met jezelf 
en je angst. Deze overtuigingen zorgen ervoor dat je 
eerder stopt of zelfs dingen gaat vermijden. Als iets 
niet lukt of niet direct wil lukken, dan zie je dit als een 
bevestiging van je overtuigingen.

Wat als… je dit soort gedachten kunt loslaten en de 
overtuigingen verdwijnen als sneeuw voor de zon? Dan 
gaat er een nieuwe wereld voor jou open! 

 Ben jij klaar voor een leven zonder angst? 
 Overwin in drie sessies je angst met hypnotherapie! 
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Even doortrappen. Net dat groene verkeerslicht 
halen en even later weer moeten remmen voor 
voetgangers. Door een plas heen omdat je 
niet kunt uitwijken. Een plekje vinden tussen 
honderden andere fi etsen en hopen dat je straks 
je eigen fi ets nog terugvindt. Voor de gemiddelde 
stedeling zijn dit bekende taferelen. Je fi ets moet 
in de stad dus tegen een stootje kunnen! 

Als je zoveel te kiezen hebt, is het moeilijk om 
te bepalen wat jouw nieuwe fi ets moet worden.

Kijk daarom vooral naar wat je met je fi ets van 
plan bent. Ga je vaak boodschappen doen op de 
fi ets, dan is een voordrager misschien praktisch. 
Heb je snel stramme benen als het wat kouder 
is? Wellicht is een fi ets met lage instap wel iets 
voor jou.

De 
comfortabele 
stadsfi ets

Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203  |  info@defi etsenwinkelzijtaart.nl  

www.defi etsenwinkelzijtaart.nl

Peter en 
Mirjan van Gorkum

Onze fi etsenwinkel is al 30 
jaar een begrip in Zijtaart en 
omgeving en daar zijn we 

trots op. Bij ons staat service 
hoog in het vaandel en dat 

merk je aan alles. Wij zijn niet 
voor niets al drie jaar op rij 
‘fi etsenwinkel van het jaar’ 

geworden.

E-BIKES

STADS- & TOURFIETSEN 

KINDERFIETSEN 

GEBRUIKTE FIETSEN

VERHUURFIETSEN

REPARATIE

Tevens hebben 
we altijd genoeg gebruikte fi etsen op 

voorraad.
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Klinkerstraat 8-10, Grave
Tel: 0486 42 00 96

info@spataderen-fcg.nl

• Patiënten uit heel Nederland komen 
naar het Flebologisch Centrum Grave 
om spataderen en aambeien te laten 
behandelen.

• De specialisten van FCG maken 
gebruik van de modernste en nieuwste 

technieken.
• De kliniek kent hele korte 

wachttijden en zorgverzekeraars 
vergoeden het overgrote deel van 
de behandelingen.

Bezoek de website voor meer informatie: www.spataderen-fcg.nl 
of neem vrijblijvend contact met ons op: 0486-420096

Flebologisch Centrum Grave
Uw behandelcentrum voor spataderen en aambeien

Nieuwste methoden
Snelle intake

Ervaren artsen
Kwaliteitskeurmerk 

ZKN
Geen wachtlijsten

Snel en vakkundig 
van uw spataderen en 

aambeien af

AYURVEDA BIJ VERMOEIDHEID

AUDE SAPERE
NISTELRODESEWEG 9A, UDEN
06 10 75 95 34 
JOSEPHINEBROEDERS@GMAIL.COM
WWW.AUDESAPERE.NL

 Een veelvoorkomende oorzaak van langdurige vermoeidheid is een 
tekort aan voedingsstoffen. Dit kan verband houden met de seizoenen - 
de zogenaamde voorjaarsmoeheid - maar het kan ook verband houden 
met het ongezonde dieet van de specifi eke persoon. 

 Hoe kan ayurveda helpen? 

 Ayurveda is een vijfduizend jaar oude genees- en leefwijze die 
voornamelijk beoefend wordt in Aziatische landen zoals Inda, Nepal en 
Sri Lanka. Vanuit de ayurveda kijk je altijd naar de hele mens. Meestal 
begint een verstoring in de spijsvertering en kruipt deze langzaam naar 
de weefsels en organen. De ayurvedische geneeskunde kijkt naar
jouw spijsvertering, daar huist de basis van je gezondheid. 
Naast een advies over voeding kenmerkt ayurveda zich ook door de 
heerlijke massages met warme kruidenolie. Na zo`n behandeling voel je 
je herboren en meer in je lijf. De olie komt ook alle weefsels ten goede. 

Om verschillende redenen kan men lange tijd vermoeidheid 
ervaren. De oorzaken van deze aandoening kunnen onder 
andere fysieke overbelasting, overmatige of langdurige stress, 
cardiovasculaire ziekten, longziekten, tumoren, hormonale 
problemen, onvoldoende slaap of infectieziekten die ons 
immuunsysteem hebben uitgeput zijn.

Josephine Broeders

Maak nu 
een afspraak
06 107 59534
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Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een wagen die bedekt 
is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd? 
Corso Zundert toont u graag de magie van het grootste corso ter wereld. 
Dit jaar op zondag 4 en maandag 5 september 2022. Wil je erbij zijn? 
Zet dan de data nu in je agenda en bestel je kaarten online!

Het corso van Zundert is het grootste corso 

van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk. 

Twintig buurtschappen strijden met elkaar 

om de mooiste wagen te bouwen, ter 

beoordeling van een vakkundige jury. 

En dat al meer dan tachtig jaar.

Zomervakantie in een tent

Corsobouwers brengen de zomermaanden 

door in de corsotent. Het gaat van grof 

laswerk tot fi jn tempexgepriegel en papier-

maché.

Alleen dahlia’s

Elke buurt heeft zijn eigen dahliaveld. Op de 

velden staan de dahlia’s in tientallen soorten 

en kleuren. Het zijn vooral de ouderen van 

de buurtschap die de knollen planten, het 

onkruid wieden en de bloemen plukken.

Dag- en nachtwerk

Het ‘tikken’ van de half miljoen dahlia’s 

per wagen begint pas een paar dagen 

voor het corso. De tent is een mierennest, 

iedereen helpt mee tot de wagen klaar is. 

Al duurt het de hele nacht.

Tachtig jaar corso

Het eerste corso vond in 1936 plaats 

ter ere van de verjaardag van koningin 

Wilhelmina. Vanaf het prille begin 

hebben de Zundertenaren hun corso 

gekoesterd en van generatie op generatie 

doorgegeven. 

Nieuwsgierig?
Wil je Corso Zundert zelf meemaken? 
Bestel dan je tickets direct online of ga 
naar de website www.corsozundert.nl 
en ontdek wat Corso Zundert allemaal 
te bieden heeft.

Het grootste corso ter wereldHet grootste corso ter wereld
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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

Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles, 
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt 
naar de menselijkheid achter een grote historische 
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk 
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter 
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we 
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de 
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van 
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een 
realistisch beeld schetsen van de beginperiode 
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op 
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse 
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwart-
witbeeld schetsen. In fi lms en boeken zien we 
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed, 
maar dat ligt genuanceerder.”

Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over 
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.

Linda Verstraten: 

‘We dwingen elkaar vaak 
om te kiezen’

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus 
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is 
mijn personage, Lena, een zangeres uit Oost-
Duitsland die met haar muziek graag naar het Westen 
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door 
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag 
terug naar familie in het Oosten.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten 
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te 
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwart-
wit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van 
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje 
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met 
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te 
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in 
première. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

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. vergeten. Dompel 
je onder 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 en 
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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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella
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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 9-2-3.

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

De zomer staat voor heel 
wat uren speel-, zwem- 
en spetterplezier in het 

water. De zwemmers en 
zongenieters kunnen nu 

een hele zomer lekker 
bijbruinen onder het genot 

van een drankje en een 
Bruist puzzel. Daarnaast 

maak je ook nog eens kans 
op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op eenMaak kans op een

fris 
bubbel 
zomer 
spa 

sodastream 
water 
lekker 
smaakjes

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

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

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 

Ecofriendly 
Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

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

De Milon Cirkel is snel, veilig en effi ciënt. Een complete 
training in 35 minuten, ook voor wie niet van sporten 
houdt. Je traint zowel je spieren als je conditie, 
bevordert je gezondheid en vermindert eventuele 
klachten. Daarnaast kan je kiezen voor functionele 
training, bootcamp, groepslessen en Bodytec EMS-
training. Met ons effectief programma kom je tot een 
veranwoord en gevarieerd eetpatroon en bereik je 
moeiteloos je streefgewicht.

Juvenalis Sport Boutique 
Rembrandtlaan 17 e Veghel

0413 - 714 912  info@juvenalissport.nl
www.sportboutiqueveghel.nl

Maak nu een 
vrijblijvende afspraak 

Hoe sneller hoe
 groter je voordeel

Fit de zomer door!

De Milon Cirkel is snel, veilig en effciënt. Een complete 
training in 35 minuten, ook voor wie niet van sporten 
houdt. Je traint zowel je spieren als je conditie, bevordert 
je gezondheid en vermindert eventuele klachten.
Daarnaast kan je kiezen voor functionele training, 
bootcamp, groepslessen en Bodytec EMS-training.
Met ons effectief programma kom je tot een veranwoord 
en gevarieerd eetpatroon en bereik je moeiteloos je 
streefgewicht.

Juvenalis Sport Boutique 
Rembrandtlaan 17 e Veghel

0413 - 714 912  info@juvenalissport.nl
www.sportboutiqueveghel.nl

Maak nu een 
vrijblijvende afspraak 

Hoe sneller hoe 
groter je voordeel

Fit de zomer door!
Ik sport nu anderhalf jaar bij

Juvenalis. Eerst de miloncirkel 
waarmee ik een basis

aan kracht en conditie heb 
opgebouwd. Daarna doe 

ik met veel plezier de 
functionele training.

Ik ben enthousiast 
over de fijne sfeer, de 

grote betrokkenheid en 
vakkundige begeleiding: 

een duidelijk verschil met 
de andere sportscholen!

De Milon Cirkel is snel, veilig en effciënt. Een complete 
training in 35 minuten, ook voor wie niet van sporten 
houdt. Je traint zowel je spieren als je conditie, bevordert 
je gezondheid en vermindert eventuele klachten.
Daarnaast kan je kiezen voor functionele training, 
bootcamp, groepslessen en Bodytec EMS-training.
Met ons effectief programma kom je tot een veranwoord 
en gevarieerd eetpatroon en bereik je moeiteloos je 
streefgewicht.

Juvenalis Sport Boutique 
Rembrandtlaan 17 e Veghel

0413 - 714 912  info@juvenalissport.nl
www.sportboutiqueveghel.nl

Maak nu een 
vrijblijvende afspraak 

Hoe sneller hoe 
groter je voordeel

Fit de zomer door!
Ik sport nu anderhalf jaar bij

Juvenalis. Eerst de miloncirkel 
waarmee ik een basis

aan kracht en conditie heb 
opgebouwd. Daarna doe 

ik met veel plezier de 
functionele training.

Ik ben enthousiast 
over de fijne sfeer, de 

grote betrokkenheid en 
vakkundige begeleiding: 

een duidelijk verschil met 
de andere sportscholen!

De Milon Cirkel is snel, veilig en effciënt. Een complete 
training in 35 minuten, ook voor wie niet van sporten 
houdt. Je traint zowel je spieren als je conditie, bevordert 
je gezondheid en vermindert eventuele klachten.
Daarnaast kan je kiezen voor functionele training, 
bootcamp, groepslessen en Bodytec EMS-training.
Met ons effectief programma kom je tot een veranwoord 
en gevarieerd eetpatroon en bereik je moeiteloos je 
streefgewicht.

Juvenalis Sport Boutique 
Rembrandtlaan 17 e Veghel

0413 - 714 912  info@juvenalissport.nl
www.sportboutiqueveghel.nl

Maak nu een 
vrijblijvende afspraak 

Hoe sneller hoe 
groter je voordeel

Fit de zomer door!
Ik sport nu anderhalf jaar bij

Juvenalis. Eerst de miloncirkel 
waarmee ik een basis

aan kracht en conditie heb 
opgebouwd. Daarna doe 

ik met veel plezier de 
functionele training.

Ik ben enthousiast 
over de fijne sfeer, de 

grote betrokkenheid en 
vakkundige begeleiding: 

een duidelijk verschil met 
de andere sportscholen!

Ik sport nu anderhalf jaar bij 
Juvenalis. Eerst de miloncirkel

 waarmee ik een basis
aan kracht en conditie heb

 opgebouwd. Daarna doe 
ik met veel plezier de
 functionele training.

Ik ben enthousiast 
over de fi jne sfeer, de

 grote betrokkenheid en
 vakkundige begeleiding:

 een duidelijk verschil met
 de andere sportscholen!
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9 holes par-3  |  hoogwaardige greens  |  laagdrempelig  

 voor beginners en gevorderden  |  drivingrange 20+ plaatsen 

 lessen & clinics  |  pga-professionals  |  ega-handicap verlagen  |  wedstrijden

GOLFBAAN OIJENSE ZIJ  |  OIJENSEWEG 272, OSS  |  0412-690217

  INFO@OIJENSEZIJ.NL  |  WWW.OIJENSEZIJ.NL

Sla je slag
bij de Oijense Zij

Het clubhuis
is open voor 

een drankje, hapje 
en nog 

veel meer




