
Buddy Vedder:
‘De liedjes zijn 
onsterfelijk’

Geef jezelf
een boost!een boost!
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Bruisende lezer,

Heb jij ze ook al, de lentekriebels? Hier op de redactie van Bruist kunnen 
we in ieder geval niet wachten tot het voorjaar weer aanbreekt. Laat dat 
mooie lenteweer dus maar komen. Wil je optimaal van dit seizoen 
kunnen genieten, blader dan snel verder en laat je inspireren door onze 
bruisende lentetips.

En dat is natuurlijk niet het enige wat we deze maand voor je op papier 
hebben gezet. Uiteraard hadden we ook weer mooie gesprekken met 
heel wat bruisende ondernemers en ook vroegen we ‘alleskunner’ 
Buddy Vedder het hemd van het lijf over zijn voorliefde voor muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Ook dit interview vind je in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Laat de lentekriebels maar kriebelen, ga naar buiten, laaf je aan de 
stralen van de zon, doe nieuwe energie op en bereid je voor op alle 
mooie maanden die weer voor ons liggen. Zet de bloemetjes buiten, 
letterlijk en fi guurlijk, en vier samen met ons dat het voorjaar weer in 
aantocht is. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is…

Leve de lente!

Lea en Marcel Bossers
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DE LANGSTRAAT

REESHOF

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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ONTDEK HOE JIJ DEZE 
LENTE LEKKER LICHT 
EN LUCHTIG BEGINT! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien, komen ze 
tevoorschijn: de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen 

ons vrolijker en zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in 
je leven met onze bruisende tips.

DE L VAN LICHAAM Ga aan de slag met je body. 
Scrub die oude wintercellen van je huid. Geef 
je voeten, die de hele winter opgesloten hebben 
gezeten, een ‘grote beurt’ en lak je teennagels alvast 
in een vrolijk kleurtje. Breng een bezoekje aan de 
kapper en ga de lente stralend tegemoet.

DE T VAN TULPEN Verwen jezelf met een grote 
bos tulpen. De lente is in aantocht en dat mag best 
gevierd worden!

DE W VAN WINKELEN Langzaam loopt het kwik 
op en prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door 
de winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje 
aan de stad, waar de voorjaarscollectie al enige tijd 
in de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt.

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

DE D VAN VITAMINE D Zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed voor 
je lichaam. Bovendien maakt zonlicht dat we ons 
beter voelen. Breng daarom je lunchpauze een 
paar keer per week door in het voorjaarszonnetje. 

DE F VAN FRISSE ENERGIE In de lente 
ontwaakt de natuur, breekt de zon door en worden 
onschuldige lammetjes en andere dieren geboren. 
Laat je inspireren door de frisse energie die de 
lente met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.

Lentekriebels: 
geef jezelf een boost!

Wil jij tips hoe jij dit jaar aan de lente begint? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

98



BENT U OP ZOEK NAAR EEN PRACHTIGE 
LOCATIE VOOR UW BRUILOFT?

More-Itz is een van de meest bijzondere en unieke trouwlocaties van Nederland. 
Wij zorgen ervoor dat u de rest van uw leven met een fl inke glimlach terugdenkt 
aan uw prachtige trouwdag. Dit doen wij met de ambiance die onze locatie 
aan het water heeft en de klantgerichte service die wij bieden.

BIJZONDERE TROUWLOCATIE

More-Itz is uniek door de luxe uitstraling 

en het prachtige uitzicht op het water. Dit 

maakt onze locatie dé perfecte trouwlocatie 

aan het water! Wij bieden de perfecte 

combinatie voor een top trouwlocatie. Ook 

heeft More-Itz een prachtig trouwprieel 

aan het water. Stelt u maar eens voor hoe u 

samen het ja-woord zegt op de kade onder 

het prieel, uitkijkend over het water. Super 

romantisch, en het levert gegarandeerd 

prachtige foto’s op! 

UW DROOMBRUILOFT

Nadat u elkaar het ja-woord heeft 

gegeven bij More-Itz aan het water is er de 

mogelijkheid om buiten te dineren, of uw 

bezegeling van de liefde te vieren op uw 

eigen panaroma verdieping. We bespreken 

uiteraard voorafgaand aan de grote dag hoe 

u deze dag voor u ziet en wat uw wensen 

zijn, zodat dit echt een dag wordt om nooit 

te vergeten. Voor het diner staan onze chefs 

klaar om de heerlijkste gerechten voor u en 

uw gasten te maken, compleet bereid met 

de verste ingrediënten.

www.more-itz.nl

Nieuwe Jachthaven 50, 

Drimmelen

06 1998 7792

info@more-itz.nl

@moreitzmore

@More_Itz

@moreitz

@moreitzdrimmelen
ZORGELOOS FEESTEN

BENT U OP ZOEK NAAR EEN PRACHTIGE 
LOCATIE VOOR UW BRUILOFT?

CULINAIR GENIETENONVERGETELIJKE AANKOMST TROUWEN AAN HET WATER

Bekijk al onze 
mogelijkheden online!
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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

Zet de bloemetjes
buiten!

HALLMARK 
COMPLIMENTEN DAG
Hoe vaak geef jij eigenlijk een compliment? 
Het lijkt zo gewoon, maar eigenlijk staan we er 
te weinig bij stil hoe belangrijk complimenten 
zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geef
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook als pdf bestellen, dan hoeft het 
niet gelijk afgerekend te worden bij bestelling.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

Scan 
de 

QR-code

LEZERSACTIE*
Maak kans op het boek 
van Sol Bouzamour
Gebaseerd op waargebeurde feiten. 
Een actueel verhaal over liefde en 
loyaliteit in een harde wereld, de 
weerspiegeling van de maatschappij 
hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in 
klassen, maar vooral over de 
zoektocht naar eigen identiteit.

www.deschrijverscentrale.nl TAG #SOL

ZYXWV

UTSRQPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NMLKJI

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

H

GFEDCBA

LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en 
van het magazine 
uit jouw regio. Tag 
je vrienden in dit 

bericht, zodat zij ook 
op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Faya Lourens
Fajah 'Faya' Lourens is terug 
met Killerbody Lifestyle waarin 
het draait om mindset. Val 
makkelijker af, behoud je 
resultaat en voel je gelukkiger. 
Met nieuwe vega(n) recepten 
en voedingsplannen.

www.fayaoffi cial.com TAG #FAYA

Zet de bloemetjes
buiten!

HAWAIIAN TROPIC 
MINERAL SUN 
MILK FACE LOTION 
Op zoek naar een natuurlijke 
zonnebrand? Hawaiian Tropic heeft een 
nieuwe Mineral lijn gelanceerd. Deze 
producten bevatten geen chemische 
uv-fi lters. Bovendien zijn de producten 
vegan. Perfect voor mensen met een 
gevoelige huid. De producten voelen licht 
aan op de huid en plakken niet. Met de 
Mineral Sun Milk Face Lotion ga je goed 
beschermd het voorjaarszonnetje in. 
hawaiiantropic.com

WILKINSON 
Wilkinson Hydro 5 Wood is een 
scheersysteem met een hoge 
kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een 
verpakking van negentig procent 
gerecycled en recyclebaar papier. 
Met vijfvoudige mesjes en een 
innovatief gel-reservoir ideaal voor 
elke man die huidverzorging én 
duurzaamheid belangrijk vindt.
www.wilkinsonsword.com

Doe
mee en 

win

SHOPPING/NEWS

www.knoeiwerk.nl

KNOEIWERK X 
DE INTERIEURBAR

Met de opening van De Interieurbar in hartje 
centrum Breda is het eerste fysieke 
verkooppunt van Knoeiwerk een feit. In de 
winkel kunt u terecht voor kunstwerken, 
toffe woonaccessoires en interieuradvies. 
De Interieurbar geeft alle handvatten om uw 
droominterieur te creëren. Breng een bezoek: 
Reigerstraat 2 te Breda. Of bekijk de 
kunstwerken online via www.knoeiwerk.nl.
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Gelegen op slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens, midden in het prachtige Sauerland (ook wel land 
der 1000 bergen genoemd). Direct aan wandel- en skigebied en de mooiste fi ets- en motorroutes en dichtbij 
het gezellige centrum van Winterberg. Met eigen vervoer of met een van onze 24 georganiseerde busreizen.  

Hier verzorgt de familie Meurs al ruim 36 jaar fi jne vakanties voor alle leeftijden en elk wat wils. 

Vakantiehotel Der Brabander in Winterberg. 
Heel veel vakantie onder een dak met keuze uit verschillende 
categorieën hotelkamers en appartementen voor 1 tot 10 personen. 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
HET ONLINE MINI-MAGAZINE
WWW.BRABANDER.NL/BRUIST

U hoeft het hotelterrein niet eens te verlaten, zo veel is er te 
doen! Bijvoorbeeld genieten in ons heerlijke, het gehele jaar 30°C 
verwarmde buitenzwembad, ontspannen op de fi jne zitplekjes in 
de hotelbar, de serre of het prachtige zonneterras en natuurlijk 
meedoen met het uitgebreide entertainmentprogramma 
met onder andere de bingo, pubquiz, fakkeltocht of livemuziek. 
Voor de kinderen staat Fleur Kleur in de weekenden en 
schoolvakanties iedere dag klaar voor een leuke activiteit.

Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!
Een van de belangrijkste dingen tijdens vakantie is zeker het 
eten. Daarom is ons restaurant ook het hart van ons hotel. 
Hier kunt u ‘s morgens uw favoriete ontbijt samenstellen 
uit ons uitgebreide, gevarieerde ontbijtbuffet. Heerlijk 
lunchen doet u in het Pannenkoekenhuis, op het terras of in 
de serre. ´s Avonds verwennen we u met een heerlijk diner 
met keuze uit maar liefst 5 verschillende hoofdgerechten. Of 
kiest u liever een gerecht van onze à la carte avondkaart?

Proef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der Brabander

Onze Sauna & Spa biedt volgens veel van onze gasten het mooiste 
saunalandschap van het Sauerland. Hier kunt u de buitenwereld 
eventjes vergeten. Geniet in een van de 5 bijzondere sauna’s, 
ontspan in de verschillende rustruimtes met open haard op de 
speciale edelsteenbank of met een fi jn voetenbad. Ook zijn er 
vele verschillende massages of cosmetische behandelingen te 
reserveren. Ontspanning ten top!

Ontspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxen
Bij Der Brabander krijgt iedere gast (vanaf 1 april tot 31 oktober) 
vanaf 2 overnachtingen de Sauerland SommerCard, waarmee u 
profi teert van gratis entree aanbiedingen bij 50 verschillende 
recreatiemogelijkheden in Winterberg en omgeving, zoals 
de panoramabrug, het toeristentreintje, waterskiën, een 
museumbezoek, een ritje op een van de rodelbanen, bowlen, 
karten of een rondvaart op een van de vele stuwmeren.

Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!
Kijk voor meer 

informatie, 
beschikbaarheid 
en bijbehorende 

prijzen op
brabander.nl

Am Waltenberg 65, Winterberg (D)
0049 2981 9320 (Nederlands gesproken)
info@brabander.nl

“Het was weer 
fantastisch.”

Zoover - 9.2

“Het was weer 
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DITJES/DATJESDITJES

1 maart is het in Nederland
nationale complimentendag.

Mensen die in maart geboren zijn, zijn 
volgens antropoloog Gerhard Weber over het  

algemeen langer dan gemiddeld.

Internationale Vrouwendag wordt  
  elk jaar gevierd op 8 maart. 
Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd   
 aandacht voor onder andere gelijkheid  
en economische zelfstandigheid.
  Maart is de buienmaand bij uitstek. 
Vandaar ook de uitspraak ‘maartse   
 buien en aprilse grillen’.
20 maart is het weer zover: het is lente!
   In het laatste weekend van maart wordt in 
de nacht van zaterdag op zondag de klok  
  een uur vooruitgezet.
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Last van 
nekklachten?

Zoek je een oplossing voor jouw nekklachten? Neem 
samen met de professionele fysiotherapeuten SEMFA 
samen de controle over jouw klachen en overwin deze.

SEMFA controle over beweging
06-19140787 | Mail: info@semfa.nl
www.semfa.nl
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Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722
sales@christan-timmerwerk.nl  |  www.christan-traprenovatie.nl

Kan jouw trap wel een 
opknapbeurt gebruiken? Kies 

voor kwaliteit, jarenlange 
ervaring en een perfecte 

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

het om traprenovaties gaat. 

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

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

 Bij Christan Traprenovatie krijg je vakwerk!

HPL / CPL

EIKENHOUT

MATERIAAL EN 
ACCESSOIRES

Wij werken met verschillende soorten 
materialen, zoals eikenhout, pvc 

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

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

PVC

ACCESSOIRES
1918



‘WE NEMEN ALLE TIJD 
VOOR ONZE KLANTEN’

“In deze mooie ruimte is er plek om alle brillen-
modellen die we hebben, goed uit te stallen”, 
vertelt Alem enthousiast. “Daarnaast hebben we 
hier natuurlijk de nieuwste apparatuur tot onze 
beschikking. Verder kunnen mensen hier nu ook 
terecht voor contactlenzen.”

Persoonlijk en op maat
MeYe Optiek is momenteel één van 
de weinige particuliere opticiens in 
Oosterhout. “Wat ons onderscheidt van 
keten-massaproductie is onze persoonlijke 
aanpak en het gemak dat wij kunnen 
bieden. Naast een fysieke winkel op de Keiweg 4, 
werken we voor onze zogenaamde ‘Opticien aan huis’ 
alleen op afspraak, zodat we alle tijd hebben voor onze 
klanten. Klanten met een drukke agenda kunnen op 
afspraak iedere dag zelfs na werktijd bij ons terecht. 
We doen heel veel maatwerk. Onze hoogwaardige 
brillenglazen - van merken als Varilux en Hoya - 
kunnen volledig naar wens worden aangepast.”  

MeYe Optiek  |  Keiweg 4, Oosterhout  |  0162-726994  |  info@meyeoptiek.nl  |  www.meyeoptiek.nl

Nieuw in Oosterhout

MEYE OPTIEK
Vijf jaar geleden begon MeYe Optiek een mobiele optiekservice. Vooral ouderen en 
mindervaliden kiezen voor het gemak en de veiligheid van geholpen worden in de 
eigen vertrouwde omgeving. Sinds medio juni heeft MeYe Optiek daarnaast ook 

een winkel in het centrum van Oosterhout.

De laatste trends  Ook qua brillenmodellen kiest 
Meye Optiek voor kwaliteit, met topmerken als 
Gucci en Balenciaga. Exclusief bij Meye Optiek in 
Oosterhout verkrijgbaar en als laatste geweldige 
topmerk Chloe: tijdloos en toch innovatief met de 

bio-based materiaal collectie voor de 
milieuvriendelijke generatie.

Oogzorg als prioriteit “Goede oogzorg 
heeft bij ons prioriteit. Om die reden 
krijg je bij de aankoop van een nieuwe 
bril gratis een uitgebreid oogheelkundig 
onderzoek. Daarbij maken we o.a. 

foto’s met onze Fundus camera. In samenwerking 
met OLA (Optometric leisure association) komen 
we op deze manier eventuele afwijkingen en/of 
aandoeningen als glaucoom en staar vroegtijdig op 
het spoor, zodat erger kan worden voorkomen.”

Op het tweede paar brillenglazen 50% korting!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KOEKOEKSJONG
Twee verschrikkelijke gebeurtenissen 
schudden Fjällbacka op haar grondvesten. 
Een beroemde fotograaf wordt dood 
aangetroffen in een showroom en Henning 
Bauer, de Nobelprijswinnaar voor literatuur, 
wordt aangevallen op het eiland waar hij het 
tiende boek in zijn wereldberoemde serie 
schrijft. Patrik Hedström en zijn collega's 
van het politiebureau van Tanumshede 
storten zich op beide zaken. Ondertussen 
verdiept Erica Falck zich in een cold case: 
de nooit opgeloste moord op een 
transgender man in de jaren tachtig. 
Langzaam realiseert ze zich dat het 
verleden onlosmakelijk verbonden is met 
het heden... KOEKOEKSJONG van Camilla 
Läckberg is vanaf 1 maart verkrijgbaar.

Vanuit alle windstreken haalt 
schrit_tmacher belangwekkende 
danskunst naar (Zuid-)Nederland 
en de Euregio, met een scherp oog 
voor choreografen die niet of 
nauwelijks in Nederland te zien 
zijn. Zoals de naam al zegt – 
‘schrit_tmacher’ betekent pionier, 
grensverlegger maar ook 
pacemaker – schuwt het festival 
hierbij niet de kans om grenzen van 
kunstdisciplines op te rekken en 
nieuwe wegen in te slaan. In 2023 
staan van 28 februari tot en met 2 
april de danspodia in Heerlen, 
Aken en Eupen in het teken van 
een aantal indrukwekkende namen 
en toonaangevende gezelschappen 
uit onder andere Canada, Frankrijk 
en Zuid-Afrika, en van dichter bij 
huis uit België, Duitsland en 
Frankrijk.
Kijk voor meer info op 
www.schrittmacherfestival.nl. 

D AGJE UIT
SCHRIT_TMACHER 
FESTIVAL 2023

FILMPJE KIJKEN
TOEN IK JE ZAG
Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel 
Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei 
razend populair, de ene na de andere rol 
spelend, een idyllische boerderij waar ze met 
hun twee kinderen wonen en nog altijd 
stralend verliefd. Maar er is een kant van hun 
leven die maar weinigen zien. Ver weg van de 
camera’s hebben de depressies, angsten en 
gekmakende onzekerheid van Bastiaan een 
steeds grotere impact op hem en hun relatie. 
Uit alle macht probeert Esther om haar grote 
liefde en haar gezin op de rit te houden, maar 
de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar 
moeilijk bevechten. TOEN IK JE ZAG is 
vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.

ZYXWV

UTSRQPO

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

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

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

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

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

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

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

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

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

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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COSTA SPRINTER
Het transport van en naar de Costa del Sol

Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053

COSTA SPRINTER
Transport van inboedel, auto, motor, boot of caravan van of naar de

Costa? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Ook voor de horeca leveren wij goederen van Makro, Sligro et cetera! 

Kleinere zendingen zoals huisraad, kleding of koffers
en dergelijke vervoeren wij uiteraard ook.

Wij rijden naar alle Costa’s! Ook levering van en naar geheel Spanje,
België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het transport van en naar de Costa del Sol

Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053
2726
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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

Het is 2016 als Buddy een bezoek brengt aan het 
Amsterdamse Bostheater. A Perfect Combination 
staat met zangeres Marlayne Sahupala op de 
planken met de voorstelling The Legends We’ve 
Lost. “Ik was erg onder de indruk van de show. 
Na die voorstelling heb ik mijzelf backstage 
gekletst en Marlayne aangesproken. Ik vertelde 
haar dat de muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig helemaal mijn ding is. Toen is het balletje 
gaan rollen”, vertelt Buddy enthousiast. 

PAPLEPEL Hoewel de 28-jarige zanger en acteur 
van een andere generatie is, gaat zijn hart sneller 
kloppen bij het horen van klassiekers als Purple 
Rain, Hotel California en Beat It. “Het grappige is 

Momenteel trekt Buddy Vedder met de band A Perfect Combination langs de 
Nederlandse theaters met de show The Legends We’ve Lost. Hierin brengen ze een 
eerbetoon aan de ons ontvallen muzikale helden van de jaren zeventig en tachtig. 
Buddy: “De liedjes zijn onsterfelijk, de zangers helaas niet. En het is aan ons, de 

generatie erna, om die muziek door te geven.” 

Buddy Vedder:  

‘Muziek uit de jaren ’70 en ’80 is 
helemaal mijn ding’

dat die muziek uit de jaren zeventig en tachtig komt 
en ik die tijd dus helemaal niet heb meege-maakt. 
Maar mijn ouders zijn er dol op. Toen ik opgroeide, 
stonden die nummers altijd aan. Zo ben ik fan 
geworden en dat is tot op de dag van vandaag niet 
veranderd.” 

FEEST DER HERKENNING Waar Buddy en A 
Perfect Combination ook optreden, ze merken dat de 
band tussen publiek en de artiesten intiem is. Buddy: 
“Het is voor iedereen van die generatie een feest der 
herkenning. Een trip down memory lane met vele 
mooie herinneringen aan die tijd.”
The Legends We’ve Lost is nog tot en met mei in de 
theaters te zien. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Petra Busio

Harmonie: Door de eeuwen heen wordt 
het in vele culturen gebruikt.om harmonie 
en welzijn in jezelf en in je dorp te 
creëren. Zie bijv stone age.  Door in elke 
richting te gaan staan en de vier richtingen 
symboliseren de vier stappen die jij neemt 
om krachtig en wijs te kunnen handelen. 
Refl ecteer je op jezelf. Wie ben je? Wie 
ben je aan het worden? Wat doe je met je 
leven? 

Plek: Kies voor je medicijnwiel een plek 
uit die je elke dag kunt bezoeken. En ga 
ervan uit via het zuiden het medicijnwiel 
binnen te stappen. De Munay-ki is een 
geschenk van de Inka’s vanuit het ‘veld’ 
één meter boven de grond zullen je 
oude DNA vernieuwd worden als met 
een kwantumsprong. Om generaties te 
genezen en voor je toekomstige zelf.

Praktijk voor 
natuurgeneeskundige, 
energetische en 
paranormale therapie

Het Zuiden, wind, met de Slang 
Sachamama, neemt je mee om het 
verleden los te laten zoals een slang haar 
huid loslaat. De lading van ervaringen 
uit het verleden wordt verwerkt en 
losgelaten, dit helpt je om met nieuwe 
ogen naar jezelf te kijken.

Het Westen, aarde, met Jaguar 
Otorongo, nodigt je uit om jouw 
schaduwkanten te verkennen, 
diepere angsten en beperkende 
voorouderpatronen los te laten en geeft je 
meer de ruimte.

Het Noorden, water met Kolibrie laat je 
zien hoe je vanuit stilte een nieuwe wijze 
van Zijn kunt toepassen. Je gaat je leven 
zien als een heroïsche reis van evolutie 
en groei, waarin je belemmeringen eerder 
gaat zien als uitdagingen.

Moedig op je pad
Het medicijnwiel: Dit is een heilige cirkel waarin de vier windrichtingen 

en de vier elementen zijn aangegeven. Het is een plek waar je beseft 
hoe verbonden je bent met de aarde en de natuur en geeft de kringloop 

van de kosmos weer. En hoe verbonden zijn zij met ons.

‘Magnetiseren is vrede 
mogen brengen in 

het lichaam.’

Zandheuvel 59, Oosterhout   
06-10564703  
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl

MELD JE AAN VIA DE 
QR-CODE OF  OP 
WWW.PETRABUSIO.NL

Het Oosten, vuur met Adelaar, 
zie je hoe energie en intentie 
jouw werkelijkheid creëren en 
hoe je veel bewuster jouw visie 
in de wereld vorm kunt geven.  Je 
verzamelt kracht, visie en inzicht 
om op jouw levenspad te blijven.

Maak voor jou eens ruimte voor 
wat er écht toe doet. Laat je 
inspireren door American Indians 
of de Inca’s.Want zij voelen nog 
verbondenheid met alles wat leeft. 
Want ‘Je kunt op elk moment van 
elke dag beginnen met anders 
denken’. En vooral voelen en 
weten. 
  
Kom naar de Pannehoef 
Petra Busio

verbondenheid met alles wat leeft. 

COLUMN/PETRA BUSIO

zaterdag 11 maart 
Vlinder regressie
woensdag 29 maart 
Het Medicijnwiel

WORKSHOPS
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1. Lily Of The Valley van 4711, € 22,50,- www.4711.nl 
2. Desert Rosewood Eau de Parfum van Goldfi eld & Banks, 100ml, € 165,-  www.skins.nl 

3. Sugar Cashmere Detergent van Tangent GC, € 20,- www.skins.nl
4. Afrika-Olifant Extrait de Parfum van NISHANE, 50 ml, € 220,- www.skins.nl

5. Invictus Victory Elixer Parfum Intense van Rabanne vanaf € 98,20 www.douglas.nl
6. Bella Bouquet van Oscar de la Renta, vanaf € 52,- www.douglas.nl

7. Angel Elixer Eau de Parfum van Mugler vanaf € 50,92 www.iciparisxl.nl 
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Ruiken naar de lente
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8. My Way Le parfum van Giorgio Armani, vanaf € 98,90 www.douglas.nl 
9. Black Opium Le Parfum van YSL, vanaf € 98,- www.iciparisxl.nl 

10. Citrus Rivièra van BDK parfums, € 150,- www.retreat.nl
11. Olympéa Flora Eau de Parfum Intense van Rabanne, 30ml € 76,40  www.douglas.nl

12. Un Été van Obvious Parfums, € 110,- www.retreat.nl 
13. Strawberry van Malin + Goetz, € 88,-  www.retreat.nl

14. Islander Eau de Parfum van Ligne St. Barth, €104,-  www.thecofcosmetics.com

Om alvast een beetje in voorjaarsstemming 
te komen, parfumeer je jezelf met de 
heerlijkste lentegeuren!Ruiken naar de lente

BEAUTY/NEWS

8 9 10

11 12

13

14

3534



De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

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

Deze kasten zijn verkrijgbaar 
in alle soorten en maten, 

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

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of om 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 werkt!Direct mail?
Is post nog wel van deze tijd? Een vraag waar Matthijs van Ommen, eigenaar van DMIdee, 

maar één antwoord op kan geven: “Ja! Immers, wanneer er iets in je brievenbus valt, 
besteed je daar meer aandacht aan dan aan de zoveelste commerciële e-mail in je 

inbox.” Een gegeven waar hij met DMIdee vol enthousiasme op inspeelt: “Wij zijn dé 
specialist op het gebied van (offl ine) direct mail voor de zakelijke markt.”

De Wetering 123, Oosterhout  |  +31 88 030 1800  |  info@dmidee.nl  |  www.dmidee.nl

Meer informatie?
Bel 088-030 1800
Mail: info@dmidee.nl
of scan de QR-code

Je kunt het zo gek niet verzinnen of 
DMIdee kan het voor je versturen. 
“Van brieven en reclamematerialen 
tot catalogi en magazines, van 
enkele exemplaren tot bulkmail 
en dat in binnen- en buitenland. 
We denken graag mee over de 
beste oplossingen voor onze 
opdrachtgevers en zoeken altijd 

naar de scherpste verzendtarieven. 
Doordat de lijnen bij ons kort zijn 
en we, indien gewenst, ook zelf 
een groot deel van het drukwerk 
kunnen verzorgen, kunnen 
we bovendien snel schakelen, 
waardoor ook een last minute 
opdracht voor ons geen enkel 
probleem is.”

Het nieuwe verwarmen
Bekijk alle warmtepompen 
op onze website, en ontdek 
alle scherpe prijzen!

- Airconditioning
- CV-Ketels
- Warmtepompen

www.byharley.nl
Uw specialist in het nieuwe verwarmen

Voor meer info 
Scan de QR-code 
en bezoek onze 
website
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WIJ ZOEKEN JOU! JIJ BENT:
• flexibel inzetbaar
• proactief
• resultaatgericht
• een win-win-denker
• klantvriendelijk en stressbestendig

JE FUNCTIE OMVAT O.A.:
• begeleiden opdracht van ontwerp tot high-end product
• monteren op locatie interieurwerken
• LEIDING GEVEN, COLLEGA’S AANSTUREN

LEIDINGGEVENDE
interieurbouwer

VAKWERK
ZOEKT
zelfstandig HIGH-END

Ierlandstraat 4, Kaatsheuvel • www.ldiinterieurbouw.nl  •  +31 (0)6 21 81 60 45  •  info@ldibv.nl

NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING
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JORN VAN TILBURG LAS & CONSTRUCTIE

Visserijweg 1D, Oosterhout
06-55562884

www.jvt-laswereld.nl

Specialist in las- 
en constructiewerkzaamheden

Benieuwd?

Vraag naar de 

mogelijkheden!

Bel 06-55562884

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

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

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

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

Welke hannah behandeling je ook kiest, je wordt getrakteerd 
op een effectieve behandeling met huidverbetering als 
resultaat! Na een huidmeting door middel van de hannah 
Skin Analyzer op de natuurlijke huidwaardes (vocht, vet, 
pH, roodheid en pigment) start de behandeling, waarbij de 
producten speciaal op jouw huid afgestemd worden en jouw 
persoonlijke wensen centraal staan!

De resultaten worden mede behaald door het toepassen van 
de vijf stappen:  Reinigen, Peelen, Stimuleren, Herstellen 
en Beschermen. Deze stappen komen uiteraard in iedere 
behandeling uitgebreid aan bod. De producten worden 
aangepast aan het huidtype en de behoefte die de huid op 

dat moment nodig heeft. Een 
heerlijke massage van gezicht, 
nek en decolleté mag natuurlijk 
niet ontbreken.

VerwennenLaat je

Venkelhof 68, Oosterhout • 06-49693011 
salonpiekfi jn@outlook.com • www.salonpiekfi jn.nl

Kijk op de website voor de volledige 
aanbod en maak een afspraak

In Salon Piekfi jn werk ik vanuit de kern van een 
huidprobleem, waarbij een duurzaam resultaat wordt 
beoogd. Ik ben er voorstander van om uit de huid te 
halen wat nog potentieel aanwezig is. Dat wil zeggen dat 
de doorbloeding, zuurstoftoevoer, egaliseert, glans en de 
huidconditie eerst intensief worden verbeterd.

COLUMN/SALONPIEKFIJN
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Lekkage of problemen
aan uw dak?

Damweg 45w, Oosterhout  |  dakwerken@maxusonderhoud.nl
06-22852468  |  www.maxusonderhoud.nl

Op zoek naar een
betrouwbaar dakdekkers bedrijf?

ZINK & DAKWERKEN

REPARATIE DAKGOOT

REPARATIE DAKWERK

VERNIEUWEN DAKWERK

Met bijna 25 jaar ervaring in het dakmansschap 
bieden we ons vakmanschap aan voor  
particuliere en commerciële daken. 
Is uw dak toe aan het vernieuwen 
of herstellen van het lood, koper, 
zink, bitumineuze of een andere 

specialistische dakbedekking?

Dan bent u hier op 
de juiste plek!

combinatie 
deal
nieuw bitumen dak 
in combinatie met 
zonnepanelen

Overweegt u zonnepanelen 
maar is uw dak aan vervanging 
toe? Informeer naar onze 
combipakket!

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

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

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

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

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 
past. Graag tot ziens! 

(Wij werken op afspraak)Looiersplein 46, Dongen  |  0162 313 876  |  www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

MRT

Jouw speciaalzaak voor elk budget

HEERLIJK GENIETEN
BIJ BROODJE076

WEIDEHEK 56-D, BREDA
076-2300016
INFO@BROODJE076.NL 
WWW.BROODJE076.NL

BESTEL JE 
BROODJES 
ONLINE! 

SCAN DE 
QR-CODE
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote soeppan met water aan de kook. Voeg de pasta 
toe en en kook in ongeveer 8 minuten al dente. Roer af en toe 
om te voorkomen dat de pasta blijft plakken. Breng over naar 
een vergiet om uit te lekken en bewaar een halve kop 
kookvloeistof. Zet de pasta opzij.

Verhit 1 theelepel olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog 
vuur. Voeg de knofl ook toe en bak deze ongeveer 2 minuten tot 
de knofl ook goudbruin is. Roer om aanbranden te voorkomen. 
Voeg de broccoli en het bewaarde kookvocht toe en kook al 
roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 
op smaak met peper. Haal van het vuur.

Voeg de pasta toe aan de pan en meng 
alles goed door. Verdeel het gerecht over 
vier borden en besprenkel elk bord met 
1/2 theelepel olijfolie en 1/2 theelepel 
geraspte pecorinokaas.

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

voedingsstoffen toe aan dit lekkere lentegerecht.

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette
met broccoli

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette

roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 

INGREDIËNTEN
8 ons orecchiette
1 eetlepel olijfolie

 2 teentjes knofl ook, gehakt
 1 bos broccolistengels

 1 theelepel grof zout
 2 eetlepels geraspte 

pecorinokaas
 gemalen zwarte peper
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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 4-4-9.

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

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 'lente'.
De oplossing van vorige maand was hartje.

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaartenrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing in 
op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

Maak kans op een:

Entreekaart
t.w.v. € 12,50

let your heart guide you

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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ID. Buzz
Nú in de showoom 

www.vanmossel.nl/volkswagen
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