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          Waardevolle 
herinneringen voor later

Vanuit haar liefde voor dieren en haar passie voor 
fotografi e is Eva Langens begonnen met haar bedrijf 
Baas&Beest Fotografi e. In haar foto’s legt ze de 
bijzondere band tussen baasjes en hun huisdieren 
vast. Gewoon thuis, in een fi jne en vertrouwde 
omgeving. Juist dit zijn de momenten die zo 
herkenbaar zijn. Doordat Eva zelf een hond heeft, 
Loebas, weet ze hoe belangrijk huisdieren kunnen 
zijn. “Zelf neem ik het liefst overal mijn camera mee 
naartoe en leg ik zoveel mogelijk mooie momenten 
vast. Dat wil ik ook voor andere mensen doen.”   

IETS LEUKS OM NAAR TERUG TE KIJKEN
Nadat je een Baas&Beest-reportage hebt laten doen, 
krijg je de mooiste foto’s digitaal en ook nog in een 
album. Hierdoor heb je iets tastbaars om er later 
nog eens bij te pakken, doorheen te bladeren en de 
kostbare momenten te herbeleven. 

Maak ook eens een 
afspraak met 
Baas&Beest Fotografi e!

Baas&Beest fotografi e
Eigenaresse: Eva Langens  |  06 17 286 707

info@evalangens.com  |  www.baasenbeest.com

ALTIJD EEN 
ORIGINEEL 
CADEAU!



HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.



VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen, van Secretaressedag en van 
Koningsdag. Maar meestal ook de ideale maand om weer heerlijk 
naar buiten te gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie 
maanden die voor ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose 
gebruiken? Blader dan vooral snel verder, want in deze nieuwste 
editie van Bruist delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet 
zit er wel een trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Michael Thörig

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN

DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS
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Dé interieurspecialist
          in Nuland

Prins Bernhardplein 12 Nuland  |   073 532 4767  |  info@meijernuland.nl  |  www.meijernuland.nl

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES BIJ JOU THUIS! 

Totale woninginrichting
Esther ontwikkelde een eigentijdse winkel, waar met oog voor 
detail en kennis van zaken wordt gewerkt aan de perfecte 
woninginrichting voor jou. Meijer Colors@Home levert een 
totaalconcept. Het aanbod bestaat o.a. uit raamdecoratie, 
gordijnen, vloeren, karpetten, buitenzonwering, horren, verf en 
behang. Allen op maat gemaakt. In de sfeervolle winkel krijgt je 
volop inspiratie en een goed beeld hoe het er thuis uit kan zien.

Uitgebreide services
Om te zorgen dat je helemaal tevreden bent kunnen zowel Esther 
als medewerkster Belinda vrijblijvend bij je thuis langs komen om 
een goed advies te geven. Er wordt gekeken naar de ruimte, licht 
inval, uw stijl. Na het maken van keuzes zullen de producten bij je 
worden ingemeten, om vervolgens te leveren en perfect te 
plaatsen.

Ervaar het genot 
Wist je dat dit alles niet eens duur hoeft te zijn? Belinda en Esther 
geven graag een passend woningstofferingsplan en helpen je van 
A tot Z bij het uitzoeken van het droominterieur van je woning. Je 
bent van harte welkom in de winkel om ideeën op te komen doen. 

Kom eens langs en laat je inspireren voor het 
droominterieur van jouw woning!

Esther Korsten-Meijer groeide op in een ondernemersgezin. 40 jaar geleden startten 
haar ouders met de verfspeciaalzaak. Het assortiment werd in de loop der jaren 
stapsgewijs uitgebreid. Tegenwoordig kan er dan ook gesproken worden van een 
volwaardige interieurwinkel. Sinds 1990 staat Esther zelf aan het roer van deze 
succesvolle winkel, die sinds 2012 de naam Meijer Colors@Home draagt. 

BRUISENDE/ZAKEN



Leve de lente
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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 van onze 
bruisende ondernemers.

BRUIST Deals SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux-collectie. Deze biedt u een brede 
keuze 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 ruimere 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



DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411 

info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl

Geef je wimpers een boost met wimperlifting!
Door je eigen wimpers een mooie krul te geven 
en te verven creëer je van je eigen wimpers een 
open frisse look. Geen extensions meer die je 
wimpers alleen maar doen uitvallen!

Bij YOLO Kappers is Daphne onze specialiste 
hierin. Je kan een afspraak bij haar maken 
op donderdag, vrijdag en zaterdag!

Wow
Dit wil jij ook!

CREËER EEN MOOIE OPEN LOOK 
MET JOUW EIGEN WIMPERS!
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Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste

Durft u een afspraak  te maken en langs te
                     komen  voor advies?Bij Mooi Medisch Sportief kunt u 

terecht voor rimpelinspuitingen met 
botox of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 
littekencorrecties en behandelingen 
tegen verschillende huidaandoeningen 
en migraineklachten.

“ALS U ER GOED 
UITZIET, VOELT 
U ZICH GOED EN 
STRAALT U DIT 
OOK UIT”

Durft u een afspraak  te maken en langs te
                     komen  voor advies?

Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl/helvoirt

Durft u een afspraak  te maken en langs te
                     komen  voor advies?

Veel mensen denken dat de functie van botox en fi llers 
bij het verminderen van rimpels hetzelfde is. Niets is 
echter minder waar.

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw 
naar de spier en wordt gebruikt voor het vervagen van 
dynamische rimpels op plaatsen in het gezicht waar de 
mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd en 
rondom de ogen. Botox® vult dus niks op. 

Fillers zijn injectables op basis van 
hyaluronzuur, een lichaamseigen stof 
met als functie vocht vasthouden. 
Met fi llers kunnen lijntjes worden 
opgevuld, waardoor deze vervagen of 
verdwijnen. Het wordt ook gebruikt 
voor het herstel van volume, zoals de 
wangen, jukbeenderen en traangoten 
(wallen). Daarnaast kunnen 
bijvoorbeeld lippen worden verfraaid 
door deze wat extra volume te geven. 

Zou u willen dat de structuur van 
de huid verbetert, (acne)littekentjes 
verdwijnen, een pigmentprobleem of beginnende huid-
veroudering wordt aangepakt? Dan is microneedling 
wellicht iets voor u. Bij microneedling maken we met 
behulp van een speciale naaldtechniek microscopische 
kleine gaatjes in de huid. De behandeling stimuleert de 
aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de 

huidstructuur. Bovendien zorgt deze behandeling voor een 
betere opname van actieve werkstoffen ten behoeve van de 
huidverbetering. De huid wordt sterker, egaler van kleur, 
weerbaarder en veerkrachtiger. 

Heeft u last van (steel)wratjes, fi bromen, ouderdomsvlekken, 
pigmentvlekken of overige goedaardige huidletsels? 
Met de CryoPen kunnen deze heel gemakkelijk, pijnloos en 
doeltreffend worden verwijderd door middel van vrieskracht. 

Deze behandeling kan overal op het 
lichaam worden ingezet, zoals op het 
hoofd, gelaat, hals, decolleté, handen 
en voeten. Kosten vanaf € 35,-.

Bent u benieuwd wat onze 
behandelingen en producten 
voor uw huid kunnen betekenen 
of heeft u een plekje waarover 
u twijfelt of dit behandeld kan 
worden? Kom gerust langs voor 
een vrijblijvend en kosteloos 
adviesgesprek of maak een afspraak 
voor een behandeling.



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN
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Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een tv-meubel. In 
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en 
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Catelijnen 9 Rosmalen  |  088-1122200  |  www.farfallina.nl

GRATIS 

PARKEREN!

Vind je nooit je juiste cupmaat bij het winkelen? Dan kun je terecht bij 
Farfallina, met alle persoonlijke aandacht die je als vrouw verdient.

De nieuwste CUPMAAT 
D T/M K

Badmode
is binnen!

In badmode die goed past voel je je 
zelfverzekerd. Daarom heeft Farfallina de 
leukste en hipste series, speciaal voor grote 

cupmaten. Shop bij ons je favoriete bikini, 
tankini of badpak en je bent klaar voor 
strand of zwembad!

Badmode

In badmode die goed past voel je je cupmaten. Shop bij ons je favoriete bikini, 

De visie van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

27



1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12

7
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Femke's Groente en Fruit  
Molenhoekpassage 9 Rosmalen 

073-5230170  |    Femke’s Groente en Fruit

Weinig tijd maar toch gezond eten? 
Wij hebben de lekkerste maaltijden al 
voor je klaar gemaakt. Zodat jij binnen 
no-time kan genieten van de heerlijkste 
voorjaarsmaaltijden in diverse smaken!

Frisse voorjaars-
maaltijden

OPEL ASTRA 
EDITION 2020
Lease nú vanaf 

€ 329 P/M
www.vanmossel.nl/opel

Adv. 1-1 Astra Edition BRUIST.indd   1 10-02-2020   11:31
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Wil jij voor jouw kind de beste opvang? Iedere dag verse warme maaltijden - geoogst 
uit eigen moestuin -, zelf gemaakt brood, veel persoonlijke aandacht van onze vaste 
‘oermoeders’ in een huiselijke, veilige omgeving, waarbij wij er dagelijks op uit gaan?
Kom dan vrijblijvend kijken in onze huiskamers, ingericht door onze eigen styliste.

Van Meeuwenstraat 14-16, 5241 TE Rosmalen  I  06-288 654 88

ZOETE LIEVE GERRITJE,
VANAF JUNI OOK IN DEN DUNGEN! 

Bij ons is het écht thuiskomen! 
Zoete Lieve Gerritje is een kleinschalig kinderdagverblijf met verticale 
stamgroepen (van 0-4 jaar) met maximaal 10 vaste en 2 fl exibele 
kindplaatsen. Met warme comfortabele ruimtes, een huiselijke sfeer 
en veel persoonlijke aandacht van onze ‘oermoeders’.
Ons motto is: een groot gezin, net zoals vroeger!
 
Bij Zoete Lieve Gerritje zijn wij er voor JOU! Hier kun je echt jezelf zijn!

DIT STAAT ER DAGELIJKS OP ONS MENU: 

Wees er snel bij! Kom eens vrijblijvend kijken in onze huiskamers: 
bel 06 28 86 54 88 en bezoek onze website: www.zoetelievegerritje.net

www.zoetelievegerritje.net  I  organisatie@zoetelievegerritje.net

ZOETE LIEVE GERRITJE,
VANAF JUNI OOK IN DEN DUNGEN! 

Kleinere 
groepen,
veel individuele 
aandacht en 
rust

Vaste 
oermoeders, 
hoger opgeleid 
personeel 

Huiselijke, 
veilige en 
gezellige sfeer

Directe 
communicatie, 
korte lijntjes

Heerlijke 
verse warme 
maaltijden, 
iedere dag!

Eigen moestuin 
en eitjes van 
onze knuffel 
kippetjes 

Kinderen worden 
betrokken in het 
gehele proces, 
van zaaien tot 
de bereiding

Flexibele 
opvang-
mogelijkheden

Samenwerken 
met deskundigen 
van Unik en 
kinderpraktijk 
Kubus

Dagelijks
erop uit



VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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KOM EENS KIJKEN IN 
ROSMAELEN
BENT U AL EEN KEER KOMEN KIJKEN 
IN ONZE ZAAK?
In een oude gerenoveerde villa gelegen aan de Dorpsstraat 
69 is een bijzonder horecabedrijf gevestigd. Met name de 
onder architectuur gebouwde moderne serre aan het Harry 
Coppensplein is een eyecatcher. Grand Café Rosmaelen is 
gelegen midden in centrum Rosmalen op een unieke locatie 
centraal gelegen in het nieuwe winkelcentrum de ‘Mael’ in 
het hart van Rosmalen. In Grand Café Rosmaelen bent u 
welkom voor uw lunch en diner. Ook zijn er verschillende 
mogelijkheden voor vergaderingen en diverse andere 
activiteiten en evenementen.

VERKOOPPLANNEN?
Overweegt u een verkoop van uw woning of bedrijf 

door ons kantoor dan kunt u ons vrijblijvend 
uitnodigen om een waardebepaling te doen.

Door ons wordt bekeken wat wij inschatten wat uw 
woning bij verkoop zal gaan opleveren. Mondeling 

geven wij dan deze waarde aan u en tevens adviseren 
wij u wat een goede vraagprijs is. Voor een 

waardebepaling worden geen kosten berekend. Meer 
informatie, we komen graag bij u langs.

Grand café Rosmaelen
info@rosmaelen.nl
Dorpsstraat 69 
Rosmalen
073-5221193

Pennings Onroerende Zaken
Dorpsstraat 69
info@penningsoz.nl 
Rosmalen
073-5221193

Since 1996

IJs & Chocolade Dorpsstraat 57 Rosmalen

fairtrade & biologisch

La Vittoria Rosmalen_Adv 152x74mm_Algemeen.indd   1 30-08-18   19:51

Cronenakker 1, Nuland  |  073-5324724  |  www.schoonheidssalonanne.nl

Boek nu een behandeling € 49,-
of een complete kuur voor € 229,-
Je ontvangt een beautyproduct kado 
bij boeking van de kuur. 

AANBIEDING 
BEAUTY COLLAGEEN 
KUUR

NIEUW:
OP ONZE SITE 

KUN JE ONLINE 
EEN AFSPRAAK 

INPLANNEN

37



Achter de Driesprong 1  |  Rosmalen  |  073 - 521 88 71 

TROUWRINGEN
2 HALEN = 1 BETALEN

(Actie is geldig t/m 15 mei 2020, herenring gratis)

Achter de Driesprong 1  |  Rosmalen  |  073 - 521 88 71 
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!

Margrietstraat 12 Middelrode  |  06-29065619  |  mariosvloeren@outlook.com  |  www.mariosvloeren.nl

Dé specialist voor al uw PVC-vloeren! 
Ook uw adres voor tapijt- en marmoleumvloeren, 
raamdecoratie en trapbekleding.

De showroom in 
Middelrode is geopend op 

donderdagavond (18-21u), 
zaterdagochtend (9-13u) 

en op afspraak.

Een droomscooter
  voor jou!
Wij zijn offi cieel dealer van  
SYM, Peugeot, AGM en 
Ecooter. 

Kasteeldreef 38K ’s-Hertogenbosch  |  06 822 644 17   |  info@jaspervosscooters.nl  |  www.jaspervosscooters.nl

Kom gezellig langs bij 
Jasper Vos 
Scooters!
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Sinds september 2018 zijn Andreas Clement en Astrid de Gruijter de trotse eigenaren van café-
restaurant Onsz Gereij. In de gezellige dorpsboerderij aan de Kruisstraat 38 in Rosmalen (Kruisstraat) 
ontvangen zij gasten die er terecht kunnen voor koffi e met gebak, lunch, diner of een lekker drankje. 

KIJK VOOR DE 
LAATSTE NIEUWTJES OP 

DE FACEBOOKPAGINA 
VAN ONSZ GEREIJ

Gastvrij genieten Gastvrij genieten 
 Kwaliteit en gastvrijheid staan hoog in het vaandel bij Onsz Gereij waar de Brabantse gezelligheid hoogtij viert. 
De keukenbrigade zorgt er met veel creativiteit voor heerlijke gerechten, terwijl het bedienend personeel de gasten 
met een grote glimlach van dienst is. Een tafeltje reserveren kan via Bookdinners.nl of via info@onszgereij.nl.

 

Onsz Gereij 
Kruisstraat 38 Rosmalen 
073-8887816 
info@onszgereij.nl 
www.onszgereij.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Andreas Clement en 
Astrid de Gruijter

 Genieten
  Een blik op de lunchkaart leert dat er volop te genieten valt van lekkere 
broodjes, soep, salades en tosti’s. Ook de dinergerechten – variërend van 
voorgerechten als carpaccio en sashimi tot hoofdgerechten als spare ribs en 
varkenshaas - zijn niet te versmaden. En ook aan de kinderen wordt gedacht! 
De toetjes ten slotte, zijn ook om op te vreten zo lekker... Voor tijdens de borrel 
heeft Onsz Gereij diverse lekkere snacks en plankjes met kaas-, vlees- en 
bittergarnituur. 
 
 Feestje
  Heeft u iets te vieren? Een verjaardag, huwelijksjubileum of bedrijfsfeest? 
Onsz Gereij is uitermate geschikt voor een goed feestje. Ook als u een plek 
zoekt om te vergaderen, is dit ‘the place to be’. Ga langs of neem telefonisch 
contact op en informeer naar de talloze mogelijkheden.

  Medewerkers
  Voor de avonden/weekenden is Onsz Gereij nog op zoek naar leuke enthousiaste medewerkers met ervaring 
in de horeca of die gewoon zin hebben in een uitdaging. Sollicitaties met korte motivatie en cv kunnen naar 
info@onszgereij.nl. 
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk

Het gemak ervaren van een Nanny voor je kinderen 
tijdens je bruiloft, evenement en/of vakantie? 
Dan zeg jij: Say Yes to the Nanny. Iedereen een stralende 
glimlach, als jullie volmondig ja zeggen!

Sabine de Nanny
BIEDT DE OPLOSSING  

www.say-yes-to-the-nanny.nl 
sabinehoevenaars@hotmail.com 
06 - 37 65 45 44

Boetiek Gaya  |  Schoolstraat 14 Rosmalen  |  073-6897723  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl

ModeModeModeModeModeModeModeModeModeMode VOOR IEDERE 
VROUW

Onze merken:
Elsewhere - Masai - Nör - Ophilia - Sani Blu - Simclan

Vetono - Yellow Label - Zeitlos - Zilch

Basic: Anna Montana - Kunert - Slippely - Stehmann
      Sieraden: van Zsiska 

U kunt bij ons terecht
voor maat 34 t/m 46 en 
voor de +lijn 46 t/m 54.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan



DEEL JE WOONKAMER 
IN TWEEËN

Met een Ensuite, de 
separatiewand in de 

woonkamer, deel je een 
woonkamer in tweeën. De 
Ensuites zijn verkrijgbaar 

in vier verschillende 
varianten zoals deze STEEL 

UITVOERING.

INTERESSE? 
Neem contact met ons op 
of vraag een prijsindicatie 

op via de site! 
Paul helpt je graag!

Eigenaar: Paul Ligtvoet  
Nijverheidsweg 8  Oisterwijk

013 – 521 06 33 
info@ensuite.nl
www.ensuite.nl

Tussen de 
schuifdeuren

“KAMER ENSUITE 
IN EEN MODERNER 
JASJE GEGOTEN”

Ook interesse in 
een schuifdeur

Maak dan zeker eens 
een afspraak! 

STEEL
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KOM MAAR 
OP MET DIE 
SLIPPERTJES!

Na een paar maanden te zijn weggestopt in dichte 
schoenen, kunnen je voeten wel weer wat verzorging 
gebruiken. Maar hoe zorg je nu precies voor voeten 
die gezien mogen worden?

Goed voorbereid
Begin met een warm voetbadje van minstens tien 
minuten. Niet alleen heerlijk ontspannend, maar 
ook nog eens de perfecte voorbereiding voor je 
huid op wat hierna komen gaat: het verwijderen 
van eelt! De kans is immers groot dat zich daar de 
afgelopen maanden een laagje van heeft gevormd. 
Gelukkig kun je eelt zelf heel gemakkelijk te lijf 
gaan met een eeltvijl, puimsteen of een elektrische 
eeltrasp. Je  zult zien dat het eelt verdwijnt als 
sneeuw voor de zon nu het door dat voetbadje goed 
zacht is geworden. Verwijder je voor het eerst zelf 
eelt, let  dan op dat je niet te veel in één keer 
verwijdert om (pijnlijke) ongemakken te voor-
komen. Klaar? Smeer dan je voeten in met speciale 

Het mooie weer komt eraan! Langzaam wordt het dus tijd om je zomerschoenen weer 
tevoorschijn te halen. Heel leuk natuurlijk, dat je binnenkort weer heerlijk op 

slippertjes kunt lopen, maar zijn je voeten daar wel klaar voor?

crème om ze lekker zacht te houden (en herhaal dit 
insmeren bij voorkeur dagelijks).

Finishing touch
De volgende stap: het knippen van de nagels. Knip 
ze recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. 
Eventueel kun je de zijkanten een beetje vijlen, maar 
vijl je nagels zeker niet te rond. Dan is het tijd voor de 
fi nishing touch: een mooi kleurtje op je nagels zodat 
jouw voeten echt helemaal klaar zijn om op slippers 
over straat te gaan.

Pedicure
Zijn jouw voeten er echt te erg aan toe om zelf aan de 
slag te gaan (heb je bijvoorbeeld last van kalknagels 
of likdoorns) of heb je er simpelweg zelf geen zin in? 
Maak dan gewoon een afspraak bij een (medisch) 
pedicure en laat je voeten heerlijk verwennen. Na al 
het harde werk dat ze voor je verrichten, hebben ze 
dat zeker verdiend!

BRUIST/BODY&MIND

Kunnen jouw voeten ook wel wat professionele verzorging gebruiken? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een pedicure bij jou in de regio.

Voeten die gezien 
mogen worden
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Ms More is een 
laagdrempelige 

schoonheidssalon en 
nagelsalon, gespecialiseerd 

in behandelingen voor 
gezicht, lichaam en handen 

en voeten. De zaak van
Vera Hensen, Sonja 

van Dijken en Jill van Eijk 
is gevestigd aan de 

Burgemeester 
Godschalxstraat 39 in 

Den Bosch. 
Je bent van harte welkom!

Stoor jij je aan jouw oogleden of andere rimpels in je gezicht? 
Plasmamedical is een unieke, revolutionaire en veilige behandeling voor 
het liften van de bovenste oogleden zonder chirurgische ingrepen en 
zonder prikken en snijden!

De Plasmamedical-behandeling heeft bovendien een relatief korte hersteltijd. Deze 
techniek geeft oogleden een mooi en liftend geheel. Ook andere onderdelen van het 
gezicht zijn heel mooi te behandelen met de Plasmamedical.

Wat is Plasma?
Plasma ontstaat door lichte elektrische ontlading die wordt opgewekt door een speciale 
ingebouwde ionisator in het systeem. Dit plasma zorgt ervoor dat we de huid heel 
gelijkmatig kunnen verwarmen. De plasmavonk zorgt ervoor dat de vezels die zich in de 
dieper gelegen huidlaag bevinden, samentrekken. Dit geeft een onmiddelijke 
verstrakking die ook meteen zichtbaar is.

Welke behandelingen zijn er nog meer mogelijk met de Plasmamedical?
• Onder ooglidlift • Kraaienpootjes • Neuslippenplooi • Rokerslijntjes en mondrimpels
• Pigmentvlekken • Fibromen/wratjes

Wat zijn de voordelen van de Plasmamedical behandeling?
• Snelle behandeltijd • Non-invasief 
• Lichte lokale verdoving met verdovings-
crème • Meestal 1 behandeling nodig zowel 
boven- en onderoogleden • Korte hersteltijd 
(roodheid, lichte zwelling en kleine korstjes).

Burgemeester Godschalxstraat 39
Den Bosch (Empel)

073-2110010
info@msmore.nl
www.msmore.nl

Nieuw bij Ms More
Plasmamedical

Benieuwd naar wat deze behandeling 
voor jou kan betekenen? Tijdens een 
gratis en vrijblijvend adviesgesprek 
bekijken wij samen jouw wensen en 
de mogelijkheden.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel 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!

5352



Ram 21-03/20-04
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 
zult vanzelf iemand ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Het voorjaar geeft je veel zelfvertrouwen, wat 
je in kan zetten voor de liefde en je carrière, 
gedurende de hele maand april. Bijna elke 
Stier kan die energie succesvol gebruiken.

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen genieten van het gezelschap van 
hun dierbaarste vrienden en dankzij deze 
openheid zullen ze goede gesprekken 
hebben met iedereen.

Kreeft 21-06/22-07
Als je problemen had met communicatie, 
maak je geen zorgen. Alles zal veranderen. 
Je hebt nu geen woorden nodig, want de 
communicatie met je familie is ideaal.  

Leeuw 23-07/22-08
Het voorjaar staat in het teken van je carrière. 
De Leeuw moet dus focussen op zijn carrière 
waarbij hij zijn kunst van argumenteren goed 
tot zijn recht laat komen.

Maagd 23-08/22-09
Je omgeving gaat steeds sneller, wat je het 
gevoel geeft dat je de controle verliest. Dus 
zal je je moeten focussen op je relaties, zeker 
op familiair gebied. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een glimlach 
zien, maar van binnen voel jij je niet zo goed. 
Zeg wat je dwars zit. De inspanningen op je 
werk worden opgemerkt door je manager.

Schorpioen 23-10/22-11
April wenst elke Schorpioen het beste. Als je 
droomt van een langetermijnrelatie ziet het 
ernaar uit dat de sterren je een potentiële 
partner zullen brengen.

Boogschutter 23-11/21-12
Voor de Boogschutter staat de hele maand 
april in het teken van educatie. Je verlangt 
naar nieuwe dingen leren, dus het meeste 
van je vrije tijd wordt ingevuld met lezen. 

Steenbok 22-12/20-01
April belooft positieve energie. In deze 
periode heeft de Steenbok geen problemen 
met communicatie. Hierdoor krijgen singles 
eindelijk de kans om liefde te vinden.

Waterman 21-01/19-02
Het voorjaar brengt een april vol werk-
problemen met zich mee. Als je niet tevreden 
bent met je huidige baan is dit de tijd voor 
verandering.

Vissen 20-02/20-03 
April kan wat gezondheidsproblemen 
brengen. Daarom zouden Vissen meer met 
sportieve activiteiten mee moeten doen en 
gezonder gaan eten.

Ram
Als je een 

dansles bij wilt 
wonen, meld 

je nu aan.

HOROSCOOP

Ram
Als je een 

Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 

Doet april wat hij wil?

Lisa Robbins

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 
nagelstudionailit@gmail.com
06-39211983  |       nagelstudionailit 

Lisa Robbins

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

Nu ook:
Brow 
shaping
STYLING, 
VERVEN 
EN HENNA 
BROWS

Lisa Robbins

Maak 
snel je 

afspraak!

KOM EENS 
LANGS VOOR 
EEN NIEUWE 
SET GEL- OF 

ACRYLNAGELS 
OF EEN NIEUWE 
SET GELPOLISH

Wil jij mooie 
nagels?

MINDER STRESS
MEER IN BALANS!

Met haptotherapie leer je opnieuw luisteren en handelen 
naar jouw behoeften én gedachten. Zo ontwikkel je inzicht 
in je vaste patronen en overtuigingen. Met als resultaat 
meer ontspanning en meer gevoel voor jouw kracht en 
mogelijkheden!

Mis je de subtiele signalen van je lijf, of is 
het moeilijk om je grenzen aan anderen 

duidelijk te maken? Dan loop je risico op 
bijvoorbeeld stress, somberheid of 

burn-out klachten. De actief-ontspannen 
behandelingen bij 2STROOM Haptonomie 

in Praktijk zijn gericht op je hele 
mens-zijn. Zo praten we niet alleen, we 

doen ook lichamelijke ervarings-
oefeningen. Ben je benieuwd of 

haptotherapie iets voor je is, vraag 
dan nú een introductiegesprek aan!

www.2STROOM-haptonomie.nl 
Stadsboerderij Eyghentijds Rosmalen

haptonomie in prak�jk
2STROOM

Je grenzen aangeven

MEER IN BALANS!

Met haptotherapie leer je opnieuw luisteren en handelen 

Mis je de subtiele signalen van je lijf, of is 
het moeilijk om je grenzen aan anderen 

duidelijk te maken? Dan loop je risico op 

burn-out klachten. De actief-ontspannen 
behandelingen bij 2STROOM Haptonomie 

mens-zijn. Zo praten we niet alleen, we 

55



Vaak stellen we ons beschermend op uit angst dat je kind zich bezeert. Ook 
grijpen we in als er zich een risicovolle situatie lijkt voor te doen of voordoet. We 
doen dit als ouders met de beste bedoelingen maar onbewust geef je het signaal 
af aan de kinderen dat ze het nog niet kunnen. Hiermee kun je je kind de kans 
ontnemen om zichzelf uit te dagen en een stapje verder te gaan in zijn/haar 
ontwikkeling. Door risicovol spelen vergroot het zelfvertrouwen, ontwikkelen de 
zelfredzaamheid, het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden. 

Als je niet kijkt doen ze het toch, dan kun je maar beter kijken 
hoe ze het doen en de kinderen daarbij passend begeleiden.

 
Natuurlijk zijn er altijd risico’s waarbij je zeker moet ingrijpen, 

denk hierbij aan onstabiele/onbewaakte hoogtes, water, 
scherpe voorwerpen etc. Wanneer een kind 

valt en daardoor een bult of schaafwond 
krijgt is dat niet direct erg. We leren door 

vallen en opstaan.

De twee vragen van Steven Pont, ontwikkelings-
psycholoog, zijn een goede leidraad: Vraag 1: Is het levens-
gevaarlijk? Vraag 2: Heeft de omgeving er last van? Heb je beide 

vragen met “Nee!” beantwoord, dan is de uitkomst: “Ja!” Laat je 
kind vooral ervaren. En wat als het toch mis gaat? Dan ben jij daar 

als ouder; een veilig en warm vangnet. 

Nog meer vragen over dit onderwerp? 
Op www.veiligheid.nl staan verschillende artikelen over risicovol spel. Ook kun je 
daar een leuke test doen: de groeiboom, deze geeft inzicht in hoe jij en jouw kind 

reageren in verschillende situaties. 

073-5221670  |  info@goudvisje.nl  |  www.goudvisje.nl

PEDAGOGISCHE COLUMN/SANDRA VAN KRIEKEN PEDAGOGISCH COACH VAN KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

Risicovol spelen
Je zoon of dochter klimt net een beetje te hoog naar jouw zin de boom in en roept: “Kijk eens mam, 
hoe hoog ik al ben!” Jouw reactie is vaak: “Kom maar naar beneden... Dadelijk val je nog!” 

Risicovol spelen betekent uitdagende situaties aangaan, die het 
kind zelf kiest, en waarbij de kans op (kleine) bezeringen bestaat. 

• Rosmalen • Groote Wielen 
• Empel • Berlicum • Geffen 
• Vinkel • Nuland

www.belle-vie.nl

073 - 521 07 64Zwanger? Kom naar Belle Vie!
Het krijgen van een baby is een hele speciale gebeurtenis in 
je leven. Zwanger zijn is een leuke en spannende, maar soms 
ook een emotionele periode. Tijdens de zwangerschap willen 
wij je begeleiden en voorbereiden op de periode dat je baby 
geboren gaat worden. 

verloskundigenpraktijkbellevie

WWW.TUIATHOME.NL/MIRIAM-VANEEKELEN
Rosmalen Tel. 06 46801543  miriam.van.eekelen@tui.nl

2e plaats

Beste Mobiel 

Reisadviseur van

Noord-Brabant 

2020



Een bezoek aan de tandarts zorgt ervoor dat ziekten en 
afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Voor uw gezondheid adviseren wij uw gebit twee keer per jaar te 
laten controleren om te voorkomen dat u klachten krijgt.

Tandarts nodig?
 Tijdens deze controle worden uw eigen tanden en kiezen, maar ook kronen 
en/of bruggen en prothese, uw tandvlees; eigenlijk de gehele omgeving in de 
mond onderzocht op slijtage en aanstaande ongemakken door plaque. Ook 
wordt met u de mondverzorging doorgenomen, omdat een goed onderhoud 
van het gebit een must is voor uw gezondheid. Een ontsteking in uw mond, 
hoe klein ook, kan namelijk elders in het lichaam voor problemen zorgen. 

 Altijd in overleg 
 Mocht tijdens deze controle blijken dat uw gebit een extra behandeling 
behoeft, dan bespreken wij dit eerst met u alvorens te starten. Wij leggen u 
ook de kostenspecifi catie voor.

Een kleine behandeling zoals een 
gebitsreiniging kan meestal tegelijk 
met de periodieke controle worden 
uitgevoerd. Tandarts Steenbergen 
probeert voor u kosten en tijd te 
besparen door zoveel mogelijk 
(be)handelingen in één afspraak 
te plannen. Heeft u klachten die 
u wilt laten behandelen tijdens de 
controleafspraak, geeft u dat dan tijdig 
aan ons door, zodat voor u extra tijd kan 
worden gereserveerd. 
 
In onze praktijk kunnen we veel 
voor u betekenen.
Neem contact op voor een 
vrijblijvende afspraak. 

Bent u in Tilburg en Oss op 
zoek naar een deskundige 

tandarts die uw gebit samen 
met u gezond houdt en waar 
u tevens voor cosmetische 

behandelingen terechtkunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen 

en hoe we met onze patiënten 
omgaan.

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

Deken van Roestellaan 27 Rosmalen
06-42202976 estetiq.beauty@gmail.com
      Estetiq Beauty by Esther      Estetiq Beauty by Esther

De award winning Natural Tanning Spray van Marc 
Inbane is een musthave voor wie snel en eenvoudig een 
gezonde, natuurlijke en egaal-gebruinde huid wenst. Dit 
luxeproduct is verrijkt met plantaardige, voedende en pure 
ingrediënten, waaronder Aloë Vera en Ginkgo. 

De spray is gemakkelijk zelf aan te 
brengen, is geschikt voor frequent 
gebruik, droogt snel en geeft geen 
ongewenste vlekken en strepen. 
De natuurlijke en zomerse teint 
houdt gemiddeld vijf dagen aan.
Voor meer informatie kun je 
contact met ons opnemen.

Voorjaarsactie 
Bij aankoop van twee producten uit het Estetiq 

assortiment, nu maar liefst 30% KORTING 
op een behandeling naar keuze! 

Een gezonde, natuurlijke en 
egaal gebruinde huid die tot wel 
5 dagen houdt?

Uw Hondenleven – By Jehnna
Schout van Ranststraat 2 Den Bosch
info@byjehnna.nl  |  www.byjehnna.nl

Alles voor 
een goed 
hondenleven!

By Jehnna is het bedrijf van Jehnna Deems, 
gediplomeerd voedingsdeskundige voor honden en geeft 
voedingsadviezen op maat. 
Daarnaast verkoopt zij ook voeding en lekkere gedroogde 
snacks voor uw viervoeter.
Uw bestelling kan verzonden worden via de pakketdienst, 
gratis aan huis worden bezorgd in Den Bosch en 
Rosmalen op de vrijdagmiddag met haar eigen 
bezorgroute of u kunt uw bestelling afhalen op afspraak.

Bent u op zoek naar natuurlijke snacks of ander voer 
voor uw hond? Is uw hond een slechte eter? Maak een 
afspraak via de e-mail en kom wat proefmonsters 
ophalen!

Jehnna

Uw Hondenleven – By Jehnna
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De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Een familiebedrijf met jarenlange ervaring en kennis
Het familiebedrijf Garden Sense Kunstgras Brabant is in 2007 opgezet.
Onze vakman John heeft in de afgelopen jaren al heel wat klanten
voorzien van een prachtige kunstgrasmat. Bij mensen thuis in de tuin of 
op het balkon, bedrijven,  sportveldjes, scholen, 20m2 of 225m2... John 
heeft veel ervaring opgebouwd, waardoor hij de fi jne kneepjes uit het vak 
kent. Die aandachtspuntjes maken dat uw kunstgras perfect geïnstalleerd 
wordt en u er lang van kunt genieten. Daarnaast geven John en Yoni 
goed advies om het kunstgras zelf te installeren. Met een paar goede tips 
over kunstgras komt u al een heel eind. Gedurende het proces staan wij 
u graag telefonisch te woord, en mocht het echt niet lukken, kunnen wij 
alsnog bij u langskomen om het in orde te maken.

Waar bedrijven, instellingen en 
overheden steeds vaker kiezen 

voor kunstgras, is ook de 
particulier het natuurlijke gras 

aan het vervangen door 
dit exclusieve product.

Wij van Garden Sense vinden dit 
een begrijpelijke ontwikkeling. 

Kunstgras biedt zoveel voordelen 
en mogelijkheden! Het is 

tegenwoordig nauwelijks meer 
van echt te onderscheiden.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

SOORTEN 
KUNSTGRAS

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN DE MAANDEN 

APRIL EN MEI 2020 

De leverancier van kwaliteit kunstgras!

Service en kwaliteit hoog in het vaandel!
Juist om die reden mogen wij ons erkend 5-sterren specialist noemen! Goed 
advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed begin is het halve 
werk. We laten ons beoordelen, waarbij de NPS score meter gebruikt wordt. In 
de meter kunt u ziet welke score wij ontvangen van mensen welke u voor gingen. 
Benieuwd naar de ervaringen van onze service en de kwaliteit van ons kunstgras? 
Bekijk de diverse beoordelingen welke gegeven zijn via het 5-sterren specialisten 
keurmerk of de ervaringen met kunstgras, welke wij via onze site ontvangen.

Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

APRIL EN MEI 2020 
Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

Deal

LEG NU JE
KUNSTGRAS AAN! 
Maak gebruik van de 

BRUIST Deal

10% KORTING
OP KUNSTGRAS
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HIIT your 
fat burner

Share Fit
er raa    lan         in o are  nl    www.share-fi t.nl

Je hoort er veel over: HIIT. Maar wat is het nu eigenlijk en waar is het goed voor?
HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Dit betekent dat je in een korte tijd intensieve 
inspanning levert, en deze afwisselt met een kort rustmoment. Je kunt de workout makkelijk 
intensiever maken door het rustmoment in te korten.

3  grootste voordelen van HIIT
1. Afterburn effect.
 Doordat het lichaam langer de tijd nodig heeft om te herstellen blijf je ook na de workout 

calorieën verbanden. Super dus voor mensen die wat kilootjes willen afvallen.
2. HIIT kost weinig tijd.
 Je pakt heel je lichaam aan in een korte tijd. Bij onze HIIT ben je binnen 45 minuten klaar.
3. Verbeter je conditie.
 Door de explosieve intervallen wordt je hart getraind om sneller meer bloed rond te 

pompen. Uiteindelijk zul je de inspanning hierdoor langer kunnen volhouden.
Bij Share-Fit hebben we 4 dagen per week een HIIT, bij ons ook wel UX-Cross genoemd.
Maandag 20.30 uur  |  Woensdag 09.15 uur  |  Donderdag 19.30 uur  |  Vrijdag 19.00 uur

Kom ook een GRATIS proefl es volgen en ervaar zelf de voordelen van HIIT

Naast deze geweldige les hebben wij ook andere leuke lessen en een prachtige fi tness die 
in maart helemaal wordt vernieuwd. Meld je aan voor een gratis proefl es of intake.

Sportstudio Share-Fit -  Akkerstraat 34  -  073-6898654
www.share-fi t.nl - 5391 BB Nuland - info@share-fi t.nl



Dealer van o.a.

Kerkstraat 25 Nuland  |  073 - 532 27 74  |  nulandkeukens@planet.nl  |  www.nulandkeukens.nl
Bezoek showroom alleen op telefonische afspraak!

N Kuland eukens
Keukens & Interieurs

www.nulandkeukens.nl

N Kuland eukens
Keukens & Interieurs

www.nulandkeukens.nl

Kerkstraat 25 • 5392 CA Nuland • 073-5322774 

VERVAARDIGEN VAN KEUKENS UIT EIGEN ATELIER

I M M E R  B E S S E R

DEALER VAN:

BEZOEK VAN 
SHOWROOM ALLEEN OP 
TELEFONISCHE AFSPRAAK

Sylvia Sliphorst  |  Energetisch coach/voetrefl extherapeut
Zuster Gertrudosingel 58, Rosmalen
info@sylsclarity.nl  |  www.sylsclarity.nl 

Rugklachten ontstaan niet spontaan. 
Wanneer er bijvoorbeeld angst of stress in 
ons lichaam zit, dan gaat ons lichaam in 
een onbewuste spierspanning welke leidt 
tot verkramping van de nek- en schouder-
spieren, maar ook van de lage rugspieren. 

Heb je last van je nek, schouders 
of rug? 
Dan kan refl exzonetherapie uitkomst 
bieden. Er wordt niet alleen naar de klacht 
gekeken maar ook naar de emotie, stress of 
overtuiging die er mogelijk onder ligt.
Je bent van harte welkom, ook
bij andere fysieke, mentale of 
emotionele klachten.

Jazeker: rugklachten verminderen 
en/of kunnen verdwijnen door 
de voeten te masseren! 

Refl exzone-
therapie ook voor 
rugklachten?!

emotionele klachten.

Nieuw in Rosmalen!
Speciale aanbiedingen tijdens onze openingsmaand

3 gangen menu 
voor slechts 25 euro p.p.*

voor slechts 4 euro extra krijgt u een 4 gangen menu*

en voor afhaalgerechten geldt

20% korting*

* tegen inlevering van deze advertentie

Bel nu voor reservering 073-822 0823 of bezoek ons op 

www.lamiat.nl

La Miat Thai Restaurant
Schoolstraat 34 • 5243 VC Rosmalen

Gratis parkeren voor de deur

OPEN wo t/m ma van 16.00-22.00 uur, dinsdag gesloten.



Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: de koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.

Deken Fritsenstraat 63 Rosmalen
 073 - 5213368

info@jeansbarn.nl  |  www.jeansbarn.nl

“Het team van JeansBarn 
voorziet je graag van 
persoonlijk advies” 

TOPMERKEN ZOALS LTB, 
WRANGLER, CARS, PETROL, 

NO-EXCESS, NOIZE, NZA 
NEW ZEALAND AUCKLAND, 
C.O.J. DENIM, HALLYARD 

EN NEW STAR, PUMA, 
MUCHACHOMALO, LEVI’S, 

SLOGGI, TEN CATE, HOM EN 
SCHIESSER

JEANSBARN BIEDT OOK 
EEN RUIME KEUZE 
AAN BEDRIJFS- EN 
PROMOTIEKLEDING

Frans

Kom langs, 
we zien je graag!

Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: de koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.Gevers Tuinprojecten 

zet de bloemetjes buiten
Van een tuin met veel terrastegels, een Engelse tuin, kunstgras of juist veel 
verschillende siergrassen tot complete watertuinen inclusief verlichting: 
Gevers Tuinprojecten verzorgt het allemaal!

Schoolstraat 30 Rosmalen  |  06-36486119  |  geversgroen@hotmail.com
www.geverstuinprojecten.nl

Welcom bij Nuij
Helftheuvelpassage 264
5224 AR ’s-Hertogenbosch
073 623 47 78
denbosch@welcombijnuij.nl

Welcom bij Nuij
De Driesprong 31A
5241 TJ Rosmalen
073 521 07 98
rosmalen@welcombijnuij.nl

dé onafhankelijke 
telecomspecialist

BREED 
ASSORTIMENT

EN EEN 
GOEDE SERVICE



HARTIG EN 
ZOET DOOR 

ELKAAR, HET 
KAN ALLEMAAL!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start het 
feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. Maar 
daarna is het dan toch echt de hoogste tijd om aan 
tafel te gaan en heerlijk te smullen van al het lekkers.

Alles kan
Ga je voor een ‘traditionele’ paasbrunch, dan zijn 
er een aantal elementen die absoluut niet mogen 
ontbreken. Geen paasfeest zonder eieren natuurlijk, 
maar ook chocolade lekkernijen en paasbrood horen 
erbij! Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, hartige 
en zoete taarten, een visschotel... het kan allemaal!

Voor iedereen wat
Je kunt ervoor kiezen om al je gasten wat lekkers 
voor de brunch mee te laten nemen, maar als je liever 

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal van leuke restaurantjes 
in jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.

Paaseieren 
gevonden? aan tafel!

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

alles zelf bereidt, is het aan te raden om je even te 
verdiepen in het gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? 
Mensen met een allergie? Groot voordeel van een 
brunch met allemaal losse gerechtjes is dat je heel 
makkelijk met iedereen rekening kunt houden. Er zit 
altijd voor iedereen wel iets tussen.

Lopend buffet
Wil je zelf ook volop van je brunch kunnen genieten? 
Zorg dan dat je zo veel mogelijk van tevoren al 
klaarmaakt zodat je tijdens het brunchen niet 
telkens weer de keuken in hoeft. Wel zo gezellig als 
jij ook lekker kunt blijven zitten. Is je tafel niet groot 
genoeg voor het hele gezelschap? Ook dat hoeft 
geen probleem te zijn. Maak er een soort lopend 
buffet van en laat iedereen zitten of staan waar hij 
of zij wil. Zijn er kleine kids bij, dan is het misschien 
wel handig om voor hen ergens een tafeltje neer 
te zetten om knoeien te voorkomen. Scheelt weer 
poetsen achteraf!

BRUIST/HORECA
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Wij staan al meer dan 40 jaar 
voor eenvoud en vakmanschap.

Vierde Morgendreef 10 Den Bosch  |  073 641 6612 
www.zichtenzo.com
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com



 Op dinsdag 31 maart 2020, dinsdag 28 april 
2020 en dinsdag 26 mei 2020 openen wij 

onze gehele sauna voor gasten die graag in hun 

badkleding willen ontspannen in ons wellness 

centre. Op deze drie dagen is het verplicht om 
badkleding te dragen.  

 Geniet van onze heerlijke binnen- en buitenbaden en 
verschillende sauna’s, zoals de berkenhoutsauna, 
jasmijnbeleving en de bio-sauna. Maak uw dag 
compleet en boek bijvoorbeeld een heerlijke 
relaxmassage of gezichtsbehandeling in ons 
beautycentre óf kom tot rust tijdens een heerlijke 
Hammam behandeling. Tussendoor kunt u in ons 
restaurant genieten van een lekker hapje en drankje.  
 

Hoff van Hollantlaan 4, 5243 SR Rosmalen
073-5220716  |  info@dethermen.nl
www.dethermen.nl

Binnenkort 
hebben wij ook 
badkledingdagen!

Zet het alvast in 
uw agenda:

dinsdag 31 maart 2020 
dinsdag 28 april 2020 
dinsdag 26 mei 2020

ko
rt

in
gs

bo
n! Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 

€ 5,00 korting 
op de reguliere dagentree! 

Alleen geldig op de badkledingdagen op 
dinsdag 31 maart 2020, dinsdag 28 april 
2020 en op dinsdag 26 mei 2020 en niet 

geldig i.c.m. andere acties/kortingen. 
Geldig voor 1 persoon.

Knip uit en 

neem mee!
Knip uit en 




