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HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!
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nl@nederlandbruist.nl
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06-47885009

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer 
worden. Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar 
dé monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat 
deze oude stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je 
graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als Pedicure 
Adinda en Vloerencentrale je maar al te graag meer vertellen over 
hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
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stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem
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Aandacht voor  voeten

Dat stilzitten niet 
bepaald haar ding 

is, wordt meteen 
duidelijk als je met 

Adinda praat. In 
nog geen twee jaar 
tijd breidde zij haar 

pedicurepraktijk 
uit met tal van 

nieuwe disciplines.

Voor dames én heren



Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

Blijven ontwikkelen
“1 juli 2017 opende ik de deuren van mijn 
eigen pedicurepraktijk in Oosterhout”, vertelt 
Adinda trots. “Onderdeel van mijn karakter 
is echter dat ik altijd meer wil en continu op 
zoek blijf naar nieuwe dingen om mijzelf verder 
te ontwikkelen.” Vandaar ook dat zij telkens 
nieuwe opleidingen erbij blijft volgen om haar 
klanten steeds meer te kunnen bieden.

Behandelingen
“Je bent bij mij uiteraard nog steeds aan het 
juiste adres voor pedicure, maar daarnaast 
bied ik inmiddels onder andere ook IPL, 
oftewel definitief ontharen, voetreflexmassage, 
huidverjongende en huidverbeterende 
behandelingen. Voor zowel dames als heren, 
want ook steeds meer heren weten de weg 
naar mijn praktijk te vinden.”

Pluspunten
Adinda houdt van haar werk waardoor het 
eigenlijk niet eens echt als werk voelt. “Ik ga 
elke dag weer met heel veel plezier aan de 
slag. Ik vind het heerlijk om met mensen te 
werken en vooral als ze dan ook weer blij de 

Aandacht voor  voeten

deur uitgaan.” Als een van haar pluspunten noemt Adinda 
bovendien dat ze altijd eerlijk is, tegen iedereen. “Het is niet 
altijd even makkelijk, maar toch zeg ik klanten altijd eerlijk 
waar het op staat en wat ze van een behandeling kunnen 
verwachten, zonder eromheen te draaien. Eerlijkheid duurt 
immers het langst en dat weten mijn klanten bijzonder 
te waarderen.” Het draagt volgens Adinda bovendien 
bij aan een fijne vertrouwensband tussen haar en 
haar klanten. “En dat is alleen maar goed, want 
ik vind het belangrijk dat mensen zich in mijn 
praktijk volledig op hun gemak voelen. 
Daar draagt de inrichting trouwens 
ook aan bij: open en licht, maar 
dan toch met een gevoel van 
warmte en rust.”

BRUISENDE/ZAKEN

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

voeten
Nieuwsgierig, 

kom het  
gewoon zelf  

eens ervaren!
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BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win
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SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

SHOPPINGSHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #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 driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 
regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl

met deze speciale producten. 

snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl



Ok, 
what’s next!

BRUISENDE/ZAKEN

De tuin is tegenwoordig een verlengstuk van de woonkamer. Dit gevoel wil je dan ook op alle vlakken 
terug laten komen, zeker ook in het buitenmeubilair. Bij Next Outdoor in Gorinchem vind je diverse 
collecties exclusieve buitenmeubelen die jouw tuin gegarandeerd omtoveren tot jouw persoonlijke 
buitenkamer.

Gevestigde namen
Next Outdoor is weliswaar een nieuwe naam in de 
markt, maar zeker geen beginnende speler. “Het 
deskundige team kan putten uit vele jaren ervaring 
en ook de merken die we voeren, hebben hun 
naam al lang en breed gevestigd. Welke merken 
dat zijn? Borek, Max & Luuk, B&B Italia, Kettal, 
Minotti... om er een paar te noemen. Stuk voor 
stuk A-merken van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Combineren
In het zeer uitgebreide aanbod van Next Outdoor 
vind je naast de sfeervolle collectie 
buitenmeubilair ook parasols en accessoires voor 
het terras. “Bijzonder fraaie collecties met voor 
ieder wel wat wils in het hogere en 
middensegment. Waarin Next Outdoor zich 
onderscheidt? Om te beginnen natuurlijk in de 
collecties die wij bieden. Daarnaast zijn wij van 
mening dat een keuze in luxe buitenmeubelen niet 
zomaar even tussendoor gedaan kan worden. Wij 
bieden onze klanten dan ook een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Alle merken zijn bij ons te 
combineren zoals de klant dat wil en dat is ook 
meteen onze kracht.”

Alles onder één dak
Ook de locatie van Next Outdoor is een van de vele pluspunten van het 
bedrijf. “Onze showroom is gevestigd in designcenter Het Open Huis, 
een verzamelplek voor high end woonwinkels en daar passen wij 
perfect tussen. Hier kun je van a tot z jouw huis inrichten en door ook 
even de prachtige showroom van Next Outdoor te bewonderen, pak je 
je tuin er in één bezoek bij.”

De buitenkamer 
van jouw dromen

Newtonweg 18 Gorinchem  |  0183-218008  |  www.next-outdoor.nl
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vind je naast de sfeervolle collectie 
buitenmeubilair ook parasols en accessoires voor 
het terras. “Bijzonder fraaie collecties met voor 
ieder wel wat wils in het hogere en 
middensegment. Waarin Next Outdoor zich 
onderscheidt? Om te beginnen natuurlijk in de 
collecties die wij bieden. Daarnaast zijn wij van 
mening dat een keuze in luxe buitenmeubelen niet 
zomaar even tussendoor gedaan kan worden. Wij 
bieden onze klanten dan ook een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Alle merken zijn bij ons te 
combineren zoals de klant dat wil en dat is ook 
meteen onze kracht.”

Alles onder één dak
Ook de locatie van Next Outdoor is een van de vele pluspunten van het 
bedrijf. “Onze showroom is gevestigd in designcenter Het Open Huis, 
een verzamelplek voor high end woonwinkels en daar passen wij 
perfect tussen. Hier kun je van a tot z jouw huis inrichten en door ook 
even de prachtige showroom van Next Outdoor te bewonderen, pak je 
je tuin er in één bezoek bij.”

De buitenkamer 
van jouw dromen

Newtonweg 18 Gorinchem  |  0183-218008  |  www.next-outdoor.nl
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Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men 
er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl.  
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!
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het standaard 
autopoetsen 
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cardetailing.”

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing

BENT U DRUK MET 
HET GROEN IN UW TUIN? 

Bij Van Kemenade Bestratingen kunt u niet alleen terecht voor zowel nieuwe 
als gebruikte sierbestrating en tuinelementen, maar ook voor de nodige materialen 
voor het onderhoud van uw tuin (bemesting & reinigingsmiddelen).

Zo kunt u bij ons terecht voor het halen van de juiste 
bemesting voor in uw tuin. Siertuinbemesting, potgrond, 
tuinturf, champignonmest en teelaarde kunnen zowel in kleine 
als grote hoeveelheden afgehaald of thuisbezorgd worden. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor reinigingsmiddelen tegen 
bijvoorbeeld groene aanslag of voor een klein prijsje uw 
snoeiafval achterlaten. 

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van 
onze verkoopvestigingen of breng 
een bezoek aan onze website 
(www.vankemenadebest.nl) en 
vraag vrijblijvend een offerte aan. 
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Andere  
Shampoo?

Je hoort vaak dat het goed is om af en toe van shampoo 
te veranderen omdat de shampoo anders zijn werking 
verliest. De waarheid? Het is prima om geregeld van 
shampoo te veranderen, maar niet om die reden.

Elke shampoo heeft zijn eigen effect. De ene shampoo heeft een 
diepreinigende werking, terwijl de andere extra hydratatie en 
verzorging biedt. Door te wisselen tussen twee varianten, kun je 
je haar van deze verschillende effecten laten profiteren. Zo geef 
je je haar de ene dag net dat beetje extra verzorging en ga je op 
een andere dag voor een superglans! Het komt soms ook voor 
dat je haar zelf veranderingen ondergaat: denk maar aan een 
zwangerschap, dieet of kleuring. Als je merkt dat je haar andere 
behoeften krijgt, kun je het beste je shampoo daarop aanpassen.

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefloor.nl

Hair on the FLOOR staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied, in een 
ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij met deskundig 
advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen te bezorgen, aangepast 
aan jouw persoonlijkheid en wensen.

Afspraak maken? Dit kan ook heel makkelijk online via 
www.haironthefloor.nl of via de boekingsknop op de  

Facebookpagina van Hair on the FLOOR. Bellen kan natuurlijk ook!
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DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 
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Welkom bij De Tandarts, de specialist 
op het gebied van tandheelkundige 
zorg. Het behoud van een mooi en 
gezond gebit is ons streven. Onze 
behandelingen worden met de 
modernste behandelmethodes 
uitgevoerd door een team van 
gespecialiseerde tandartsen en 
mondhygiënisten. Daarbij staat een 
persoonlijke benadering centraal.

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

Collegeweg 2b, Raamsdonksveer
0162-521546
www.naar-de-tandarts.nl

Fluitend naar de tandarts
Bij ons kun je terecht voor verschillende specialistische 
behandelingen. Naast reguliere controles kun je voor een 
breed scala aan behandelingen bij ons terecht.

Ons deskundige team kan je onder andere helpen 
met de volgende zaken:
   Preventie
   Kindertandheelkunde
   Vullingen
   Wortelkanaalbehandelingen
   Kroon- en brugwerk
   Implantologie
   Esthetische tandheelkunde
   Protheses
   Orthodontie

Jouw wensen staan 
bij ons centraal 

Ben je benieuwd hoe wij 
je kunnen helpen? 

Neem gerust 
contact op. 
Bel ons of kijk op 
onze website.

COLUMN/DE TANDARTS
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Voor iedere smaak een passende vloer
Op zoek naar een nieuwe vloer? Dan ben je bij 
VloerenCentrale in Breda ongetwijfeld aan het 
juiste adres. En dat inmiddels alweer 35 jaar. 
We spraken met Suzanne de Vos die samen 
met haar broer Stef de zaak runt.

VAN KLASSIEK TOT TRENDY EN 
VAN LANDELIJK TOT INDUSTRIEEL

Voor iedere smaak een passende vloer

PVC Vloeren Laminaat Tapijttegels

Neem snel een 

kijkje in onze 

2.500m² grote 

showroom



Gevarieerde collectie
“Smaken verschillen”, vertelt Suzanne. “Daar zijn 
wij ons bij VloerenCentrale maar al te goed van 
bewust. Vandaar dat wij een grote en gevarieerde 
collectie vloeren bieden met voor iedere smaak 
- en elk budget - wel wat wils. Van klassiek tot 
trendy en van landelijk tot industrieel en alles 
er tussenin.” Laminaat, pvc vloeren, tapijttegels, 
parket, kurkvloeren, karpetten, marmoleum en 
tapijt, VloerenCentrale biedt het allemaal. “En 
doordat we hiervan fl ink wat op voorraad hebben, 
kunnen we in veel gevallen heel snel leveren.”

Kwaliteit
Die enorme voorraad is overigens niet de enige 
reden waarom je voor VloerenCentrale zou 
moeten kiezen. “Het leveren van kwaliteit staat 
bij ons altijd voorop, net als het bieden van de 
best mogelijke service en het geven van een 

Voor iedere smaak een passende vloer
Op zoek naar een nieuwe vloer? Dan ben je bij 
VloerenCentrale in Breda ongetwijfeld aan het 
juiste adres. En dat inmiddels alweer 35 jaar. 
We spraken met Suzanne de Vos die samen 
met haar broer Stef de zaak runt.

eerlijk advies. Bij ons ben je niet alleen aan het 
juiste adres voor de aankoop van een vloer, ook 
op het gebied van inmeten en leggen kunnen wij 
onze klanten volledig ontzorgen. Dit alles doen we 
in eigen beheer zodat we de kwaliteit ook altijd 
kunnen waarborgen. Klanten krijgen van ons ook 
altijd een onderhoudsadvies bij de vloer zodat zij 
die vervolgens ook zelf goed kunnen onderhouden.”

Showroom
Hoewel de focus bij VloerenCentrale - zoals 
de naam al doet vermoeden - op vloeren ligt, 
kun je hier ook terecht voor binnenzonwering, 
trapbekleding en natuurlijk ook plinten. “Wil je 
met eigen ogen zien wat we allemaal te bieden 
hebben, breng dan zeker eens een bezoekje aan 
onze showroom. Op maar liefst 2.500 vierkante 
meter geven we je een overzichtelijk beeld van ons 
complete aanbod. Tot snel dus bij VloerenCentrale.”

BRUISENDE/ZAKEN

 een passende vloer

Tapijttegels Parket Kurk vloeren Marmoleum Tapijt Traprenovatie Plinten

Takkebijsters 70, Breda  |  076-522 06 86  |  info@devloerencentrale.nl  |  www.devloerencentrale.nl 
Openingstijden: ma-vrij 9.00 - 17.00 uur  |  za 9.00 - 16.00 uur
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win

Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

Met tien jaar ervaring, vakkennis en de benodigde papieren 
op zak is uw tuin zeker in goede handen. Ik kan de gehele zorg 
voor de tuin van u overnemen, zodat u alle tijd en aandacht 
kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!
Ik werk met onderhoudsabonnementen of gewoon
 los onderhoud. Het voordeel van een onderhouds-
abonnement is dat u precies weet waar u aan toe 
bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

M. Biemans Hovenierswerken is een jong en 
fris bedrijf dat zich voornamelijk richt op aanleg, 
onderhoud en renovatie van tuinen voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Kortom bij M. Biemans Hovenierswerken kunt u 
voor al uw tuinwerkzaamheden terecht zoals:
- aanleg
- bestrating
- renovatie  
- onderhoudsabonnementen   

Met vriendelijke groet,

kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen
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Petra Busio 

Door energetische therapie of door 
automatisch te schrijven, komt er inzicht en 
overzicht in het leven. En dan gaat het weer 
een heel stuk gemakkelijker. 

Kom eens langs voor een energetische
behandeling voor:
• Burn-out
• Het wegnemen van blokkades in het 

lichaam
• Pijnbestrijding
• Lichamelijke klachten
• Je loopt vast in het leven
• Inzicht krijgen
Door de meeste
zorgverzekeraars
vergoed!

06-10564703  |  info@petrabusio.nl 
www.petrabusio.nl

Energetisch therapeut 

Zandheuvel 59, Oosterhout

Bel of mail 
voor meer 

informatie en 

een afspraak

Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl

Schimmelinfecties van 
nagels komen zowel aan 
handen als aan voeten 
voor. Slecht groeiende 
en/of beschadigde 
nagels van warme 
en vochtige voeten zijn het meest 
vatbaar voor zo’n infectie. De grote 
aantallen schimmelsporen zijn zeer besmettelijk 
en uiterst actief in vochtige, warme ruimtes. 
In de volksmond worden schimmelnagels 
nogal eens aangeduid als kalknagels. 
Menigeen schaamt zich hiervoor. Gelukkig zijn 
schimmelnagels vaak prima te behandelen

Schimmelinfecties van 
nagels komen zowel aan 
handen als aan voeten 
voor. Slecht groeiende 

en vochtige voeten zijn het meest 

Behandeling 
Schimmel-
nagels



De gehele 
administratie 
op orde?

Ik verzorg voor u:
•  Begeleiding bij het voeren van de administratie

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

COLUMN/BIANCA

Mijn naam is Bianca Wenneker. 
Ik ben eigenaar van 
Administratiekantoor 
B. Wenneker. Ik werk voor 
zowel ondernemers als 
particulieren. 

Of het nu over een aangifte 
inkomstenbelasting, de 
zonnepanelenteruggave of uw 
btw-aangifte gaat, onze service 
is op uw behoefte afgestemd. 
Wilt u een ordner of zelfs een 
schoenendoos met uw 
boekhouding binnen schuiven 
of zelf de boekhouding (leren) 
doen met onze sturing, advies 
en nacontrole? Dan is dit in alle 
gevallen mogelijk.

Wij verschaffen u inzicht in uw 
onderneming, niet alleen op 
papier, maar spreken dit met u 
door zodat u ook echt volledig 
begrijpt hoe het erbij staat.

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

Bianca Wenneker Administratiekantoor B. Wenneker
Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

Geef het uit handen!
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
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BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl
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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.oosterhoutbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Oosterhout Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

OOSTERHOUT
Pedicure Adinda

Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

Delicato

Docars automobielbedrijf 

Expert

Fietsreparatieaanhuis.nl

Fit 20 Oosterhout

t Haasje

Van der Ham Optiek

Hair on the Floor

INEZ Fashion

Katjeskelder

Minicamping en Eetcafe de Kleine 

Abtshoeve

Krijnen Hoorvisie

Krooswijk & van Hoof

Kwestie van Gewicht

Linny's Naildesign

Mad-Hat 

Modehuis Welten

Mago Leerhulp

Ook zo mooi

Sirtaki

Spullen van Vroeger

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage

VVV Oosterhout

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts

OOSTERHOUT APRIL 2019 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!
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Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven&Sophie beseffen wij dat als geen ander. 
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken. 

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:
Arendshof 57 Oosterhout,
0162 - 45 56 66

www.svensophie.com

New in st� es



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

DIPHANO
FLEXX
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN|BABYLON
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Bij Tenerife heb je acht van de tien dagen een reële kans om walvissen en dolfi jnen 
te spotten, omdat diverse soorten het hele jaar in de Canarische archipel vertoeven. 

In mei en juni komen daar nog diverse soorten bij die rondom Tenerife halt 
houden tijdens hun jaarlijkse trektocht door de Atlantische Oceaan.

De zuidwestkust van Tenerife is één van de meest geschikte 
plaatsen om dolfi jnen en walvissen gade te slaan. Je kunt er 
meer dan twintig verschillende soorten waarnemen, van 
de tuimelaar en de blauwe vinvis tot de bultrug en de orka. 
Grienden en tuimelaars kun je bijna het hele jaar door zien 
omdat zij er hun ‘thuisbasis’ hebben. De andere soorten 
komen in mei en juni langs Tenerife.

Verrekijker en telelens
De verschillende soorten identifi ceren is niet altijd eenvoudig, 
maar voorzien van een verrekijker of een fototoestel met 
een telelens lukt het wel. De lengte, de vorm van hun kop, 
ruggenvin en staart, hun kleur en hun gedrag maken veelal 
het onderscheid. Gespecialiseerde bootexcursies geven je 
de kans om deze vaak immense zeezoogdieren van dichtbij 
gade te slaan. Deze bootexcursies zijn strikt gereglementeerd. 
De schippers moeten een veiligheidsafstand tot de dieren 
in acht nemen en moeten zo nodig ook hun motoren 
uitschakelen om hen niet te storen.

TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen

NEEM EEN
FRISSE DUIK 
TUSSEN DE 
DOLFIJNEN

Onvoorspelbaar
De meeste bootjes vertrekken vanaf Los 
Cristianos, Puerto Colón en Los Gigantes.
Er worden uiteenlopende excursies 
aangeboden van twee tot vijf uur met 
kleine, middelgrote en grote boten waarop 
soms ook een maaltijd wordt geserveerd. 
Tijdens enkele excursies krijg je ook de 
kans om een frisse duik te nemen in een 
baai of om tussen de dolfi jnen te zwemmen.

Weet wel dat het gedrag van de dieren niet 
altijd voorspelbaar is. Het wordt bepaald 
door het tijdstip van de dag, de stroming, 
de condities op zee, het beschikbare 

Tenerife
BRUIST/REIZEN

voedsel, enzovoort. Niettemin zijn de 
dieren vrijwel altijd bijzonder actief, 
maar zij bepalen of en hoe zij zich willen 
vertonen aan nieuwsgierige toeristen.

Frisse zeebries
Omdat de zee soms wat onstuimig 
kan zijn en de boot kan schommelen 
of bruusk kan neerploffen op het 
wateroppervlak, is het handig om 
eventuele voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen zeeziekte. Neem zeker 
ook een water- en winddicht jack mee, 
omdat de zeebries het soms fl ink wat 
koeler maakt dan op het strand.
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Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen  
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training 

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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KOM GAUW 
KIJKEN 

IN ONZE NIEUWE 
SHOWROOM

Showroombezoek op afspraak

Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
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Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  



De Auto & Motorsport Experiënce wordt 
voor de 5e keer georganiseerd. Dit zal een 
bijzondere editie gaan worden. Tijdens dit 
twee jaarlijkse evenement kun je kennis-
maken met de vele soorten auto-, motor- 
en trucksport die Nederland rijk is. Net 
als de vorige editie’s zal de AME wederom 
plaatsvinden bij Toyota Louwman & Parqui 
te Raamsdonksveer. 

Deze editie belooft ook weer een gezellige dag te worden met 
veel interessante voertuigen, coureurs & teams. Naast een 
springkussen voor de kleintjes, een gezellig terras voor een 
hapje & drankje, is ook het museum Louwman’s Toyota World
geopend. Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom. 



Wie zin heeft in een heerlijke maaltijd in 
een gemoedelijke en sfeervolle setting, 

moet zeker eens een kijkje gaan nemen 
bij Eeterij d’n Bal in Oosterhout. Eigenaren 
Nicolay en Esther van Duuren staan daar 

vol enthousiasme voor al hun gasten klaar.

THUISKOMEN
“Eeterij d’n Bal is al bijna 25 jaar een begrip in 
Oosterhout en de wijde omgeving”, begint Nicolay zijn 
verhaal. “Wat in 1994 ooit begon als bruin café is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot eetcafé met nog steeds 
dat gezellige ‘bruine sfeertje’ van toen. Mijn vrouw en 
ik runnen deze zaak inmiddels alweer negen jaar met 
ontzettend veel plezier. De eerste keer dat we hier 
binnenkwamen, voelde meteen als thuiskomen en zo 
voelt het eigenlijk nog steeds.”

SPARERIBS EN MEER
En dat is ook precies het gevoel  
dat ze met hun gasten willen 
delen. “Iedereen moet zich 
hier thuisvoelen en in een 
ongedwongen sfeer kunnen 

genieten van al het lekkers dat we op tafel toveren. Wat 
onze specialiteiten zijn? Saté en natuurlijk onze spareribs. 
Niet voor niets is onze slogan: de lekkerste spareribs van 
Oosterhout, Brabant en de rest van de wereld. Maar 
daarnaast staan er natuurlijk nog tal van lekkernijen op de 
kaart. Voor ieder wel wat wils. We kunnen zelfs met alle 
mogelijke allergieën of diëten rekening houden als daar 
behoefte aan is. Alles wat bij Eeterij d’n Bal uit de keuken 
komt, is zelf gemaakt. Uiteraard van verse ingrediënten en 
dat proef je!”

JONG EN OUD, IEDEREEN IS WELKOM BIJ 
EETERIJ D’N BAL. “En ook voor feesten, partijen en 
catering ben je bij ons aan het juiste adres. En heb je geen 
zin om zelf te koken, maar wil je wel gewoon thuis eten, 
afhalen kan ook. We bieden zelfs een bezorgservice aan 
huis. Wees dus welkom bij Eeterij d’n Bal!”

Voel je thuis en geniet!

Eigenaren: Nicolay en Esther van Duuren
Bakkerstraat 21, Oosterhout  |  0162-438336  |  www.denbal.nl

De lekkerste
spareribs van 
Oosterhout,

Brabant en de
rest van

de wereld!
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Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg  |  013 - 463 00 26  |  Maandag t/m zondag geopend van 10.00 - 18.00 uur

Ontdek het in het vreemdste dierenpark van Nederland!  
Maak kennis met meer dan 150 verschillende diersoorten, waaronder één van de grootste 
reptielencollecties van Nederland. Onze verzorgers geven dagelijks uitleg over de dieren, 
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt een slang en een spin vast te houden. Op weekend- en 
vakantiedagen zullen tevens roofvogeldemonstraties worden verzorgd. Het park is gedeeltelijk 
overdekt, en dus met zowel goed als slecht weer te bezoeken. Meer info op www.oliemeulen.nl

BRUIST 0419

15% korting  
op vertoon van
deze advertentie

Wist je dat
Gieren over hun 

poten poepen om 

zichzelf af te koelen? 

En dat vrouwelijke 

vogelspinnen te 

herkennen zijn aan 

hun dikke achterwerk?

info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

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

omhoog gaat.

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

omhoog gaat.

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

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 613750748 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

MARBELLA NED



Scan de QR Code en scoor vandaag nog je ticket
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BOUWLINGPLEIN 46, OOSTERHOUT   |  0162-700544  |  OOSTERHOUT@FIT20.NL  |  WWW.FIT20OOSTERHOUT.NL

Je sportdoelen behalen?
Fitter en vitaliteit voor jou!

 ■ slechts 20 minuten per week

 ■ altijd met Personal Trainer en op afspraak

 ■ trainen zonder omkleden of douchen

ERVAAR HET ZELF!

 behalen?

!

Voor meer informatie,
neem contact met me op!

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



Tijd voor de 
bandenwissel

Het is lente!
TIPS VAN/DOCARS

Behoorde u vorig jaar tot de half miljoen Nederlanders 
die de zomer doorreden op winterbanden? Rijden op 
winterbanden in de zomer zorgt voor extra slijtage aan de 
banden en verdubbelt bovendien de remweg waardoor 
de veiligheid vermindert. Heeft u de banden nog niet 
gewisseld? Maak dan een afspraak via www.docars.nl/
werkplaatsafspraak. We zien u graag in de werkplaats.

U kunt bij ons terecht voor 
onder andere:
• APK
• Onderhoud en reparatie
• Airco onderhoud
• Banden
• Diagnose
• Hybride en elektrische 
 voertuigen
• Schadeherstel
• Aankoopkeuring
• Kentekenloket

Docars Automobielbedrijf  |  Provincialeweg 194 Oosteind  |  0162-499400  |  info@docars.nl  |  www.docars.nl

werkplaatsafspraak. We zien u graag in de werkplaats.



ZATERDAG 6 APRIL
VEILIGHEIDSMARKT
Buurtpreventie Oosterhout organiseert een grote 
Veiligheidsmarkt ‘Samenwerken aan een veilige 
wijk’. Kom eens een kijkje nemen en leer hoe je 
jouw huis, leefomgeving en wijk (nog) veiliger kunt 
maken. De veiligheidsmarkt biedt een afwisselend 
programma en aanbod van 
informatie en spektakel. 
We werken nauw 
samen met politie, 
brandweer, gemeente 
Oosterhout en vele 
andere partners. Zorg 
dat je erbij bent.

Datum: zaterdag 6 april 
van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Foyer van Theater de 
Bussel, Torenstraat 10, Oosterhout
Meer informatie: www.buurtpreventieoosterhout.nl

VRIJDAG 19 APRIL
OASE VAN RUST EN BEZINNING – 
PUNTEN OM BIJ STIL TE STAAN
Een vredeswandeling in de vroege avond onder 
begeleiding van Piet 
van der Pluijm.
‘Op zoek naar nieuwe 
bronnen’: een 
wandeling langs 
de nieuwe 
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VVV OOSTERHOUT TIPS

TIP VOOR DE MAAND APRIL!

Het gaat weer 
de goede 
kant op, de 
dagen 
worden 
langer en we 
hebben zin 
om er gezellig 
op uit te 
trekken met 
z’n allen!
Ben je nog op 
zoek naar 
leuke ideeën 
voor een 
activiteit, of 

het nu met vrienden, familie of collega’s is? Bij de 
VVV Oosterhout ben je aan het juiste adres. Wij 
hebben een gevarieerd aanbod om jullie een leuke 
dag te bezorgen.
Leuk (en lekker) is bijvoorbeeld de Picknickroute: 
heerlijk fietsen & lokaal genieten van de beste 
streekproducten.

Kom gerust eens langs om inspiratie 
en ideeën op te doen!



watertappunten in Oosterhout. In het kader van ‘Ik vast! Jij 
vast ook!’ gaan we wandelend langs een aantal nieuwe 
watertappunten van Brabant Water in Oosterhout. Deze 
watertappunten kan je zien als nieuwe bronnen. En in feite zijn 
ze dat ook! Het is een bijzondere dag om even stil te staan bij 
jouw eigen bronnen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Datum: vrijdag 19 april om 19.00 uur
Vertreklocatie: Bibliotheek Theek 5, Torenstraat 8, Oosterhout
Meer informatie: www.vastwel.life 

ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 APRIL
PAASPOP - JUBILEUMEDITIE
In het Paasweekend wordt het rustige dorp Den Hout 
omgetoverd tot festivalterrein voor de ruim 3000 bezoekers 
per dag.
Zaterdag staan o.a. de BZB, Zanger Kafke, Nielson, Guus 
Meeuwis en de Dirty Daddies op het programma.
Zondag is het de beurt aan LA Sound, WC Experience, 
Golden Earring, Raymon Hermans, Buren van de 
Brandweer en Baby Blue, daarnaast zal er een Paaspop 
Jubileumshow uitgevoerd worden!
Een tof programma 
van nationale allure 
met de beste cover- 
en feestacts van 
Nederland, zorgt ook 
dit jaar weer voor 
een geweldige editie 
vol spektakel en 
gezelligheid!

Aanvang: 20 april om 15.30 uur en 21 april om 14.45 uur
Locatie: Houtse Heuvel, Den Hout
Kosten: vanaf € 25,00. Kaarten verkrijgbaar via de website
Meer informatie: www.paaspop.com

EVENEM
ENTEN 

 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

Kijk voor alle evenementen 
op onze website: www.proefoosterhout.nl 
of volg ons op facebook: www.facebook.com/vvvoosterhout 
of www.facebook.com/proefoosterhout 

DONDERDAG 11 EN 
ZATERDAG 13 APRIL
KONINKLIJK KOOR AURORA 
EN ZANGGROEP CADANS: 
‘EEN PAK VAN MIJN HART’

Koninklijk Koor Aurora en Zanggroep Cadans 
uit Oosterhout zijn samen met Ton Biemans 
en een aantal figuranten gestart met een 
uitdagend leuk project: een avondvullend 
programma onder de naam ‘Een Pak van 

mijn Hart’. De koren en 
gastspelers nemen je deze 

avond mee langs diverse 
locaties alwaar je 

wordt getrakteerd op 
een verrassend 
programma.  
Tijdens de 
wandeling ontvouwt 
zich een verhaal dat 

wellicht stof tot 
nadenken geeft.

Alle locaties zijn op korte 
loopafstand van elkaar en voor 

iedereen toegankelijk. Houd er rekening mee 
dat er per locatie slechts beperkte 
zitgelegenheid is.
Na afloop wordt er nog een drankje 
aangeboden op de laatste locatie.

Data: 11 en 13 april om 18.30 uur
Locatie: Diverse locaties
Kosten: € 3,00 (verkrijgbaar bij de VVV, 
Torenstraat 8, Oosterhout)
Meer informatie: www.zanggroepcadans.nl 
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Oranje is de kleur van april. Met deze heerlijke oranje gerechtjes maak jij een feestje 
van jouw Koningsdag. Maar ook op een andere dag deze maand zijn 

deze hapjes natuurlijk niet te versmaden. 

VERWIJDER HET 
KROONTJE van een 

aardbei met een rietje. 
Steek het rietje er 

eenvoudigweg aan de 
onderkant in. 

Rol een RODE 
PEPER een paar 

keer tussen je 
handpalmen heen 

en weer. Je kunt nu 
zo alle zaadjes eruit 

schudden.

TWEE BORDEN of 
schaaltjes tegelijk in 

de magnetron? Zet er 
één op een mok zodat 

hij hoger staat. Zo 
pas het wel!

Paprika
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de paprika’s in de 
lengte doormidden en verwijder 
eventuele zaadjes. Meng de 
roomkaas met een beetje peper 
en zout. Hak de peterselie fi jn 
en meng door de roomkaas. 
Vul de paprikahelften hiermee. 
Verdeel er wat pijnboompitten 
over en zet ze 15 minuten in 
de oven. 

INGREDIËNTEN
1 bakje à 300 gr 

mini oranje paprika’s 
(snoeppaprika’s)

200 gr roomkaas naturel
peper en zout

paar takjes verse peterselie
2 eetl pijnboompitten 

met roomkaas

20 STUKS - 20 MIN - 15 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GEBRUIK EEN 
BLIKOPENER 
om onmogelijke

plastic
verpakkingen 

te openen.

BRUIST/RECEPTEN

Doe je
PANNENKOEKEN-

MIX in een lege 
ketchupfl es om 

geknoei te 
voorkomen.

Zoete
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de zoete aardappels en snijd ze, inclusief 
schil, met de kaasschaaf in dunne plakjes 
en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
deze bij de aardappels. Schep er de kaas, 
rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.

INGREDIËNTEN
 2 à 3 grote zoete 

aardappels (smal, zodat 
de schijfjes in de 

muffi nvorm passen)
25 gr roomboter

4 eetl Parmezaanse kaas 
+ extra om te garneren

1 theel rozemarijn
peper en zout

peterselie om te garneren
 

kaasschaaf
muffi nbakvorm

aardappeltorentjes

12 STUKS - 15 MIN - 30 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROL EEN 
CITROEN eerst 

over het aanrecht, 
dan komt er meer 

sap uit.

EEN TROS BANANEN 
blijft langer houdbaar 
als je het steeltje aan 

de bovenkant 
omwikkelt met

plastic huishoudfolie.

Steek die diep-
gelegen kaarsen 

waar je je handen 
aan brandt

aan met
SPAGHETTI.
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en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
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rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.
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Noordenbos 25
Geertruidenberg
06 11008176
nagelsalonmooi@hotmail.nl

O •P •I
Gecertificeerd
nagelstyliste!

O•P•I Pro Spa 
handverzorgingslijn

- Speciaal ontwikkeld om de huid intensief te 
voeden en te beschermen.

- Bevat enkel hoogwaardige ingrediënten voor 
een perfect resultaat.

- Ontwikkeld door vooraanstaand dermatoloog  
dr. Zena Gabriel.

Neem voor meer info gerust contact op, wij helpen u graag.

dr. Zena Gabriel.

Neem voor meer info gerust contact op, wij helpen u graag.

Exclusief verkrijgbaar 
bij nagelsalon MOOI

handmade 
amethist 
creatief 
atelier 

tiffany 
carneool 
kunst 
uniek

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

Maak kans op:

1e prijs: hanger met edelsteen
2e prijs: gevlochten sleutelhanger 

t.w.v. € 35,-

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
.  

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

m
ei

  
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.o
os

te
rh

ou
tb

ru
is

t.
nl

www.insane2.nl
insane2@insane2.nl

06-40736750Interesse?
Neem dan contact met ons op

Ontwerp 
op 

aanvraag

gevlochten sleutelhanger

t.w.v.
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WIL OP 1 NA LAATSTE PAGINA

Feesten op een Landgoed

Salesdreef 2 I 4904 SW Oosterhout I 076 - 579 5666 I contact@landgoedbergvliet.nl

landgoedbergvliet.nl

Iets te vieren?

Beleef het op 
Landgoed Bergvliet

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Verjaardagsfeest of geheel verzorgde 
bruiloft, een receptie of zakelijke 
borrel, je gelegenheid vier je op 
Landgoed Bergvliet!

Kom een keer langs en onder het 
genot van een kop koffie informeren 
wij je graag over alle mogelijkheden. 
Wij hebben alles in huis om er een 
geslaagde dag van te maken!
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JAAR
EDITIONS

Pak nú je voordeel op alle 120 jaar Editions!
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