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076-7115340

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet voor 
niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Smits van Ree en van Dongen en partners je een kijkje 
achter de schermen en deelt ook Chef-kok Dave Spijkers van 
Holland Casino zijn bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

Hoofdpijn, oorsuizen of  
aanhoudende pijn in nek of kaak?

Loop hier niet onnodig mee door! 
Ik help u graag.

Daan Bredewout, gespecialiseerd manueel therapeut

Dominee Coolsmastraat 8, Breda  |  06 30705262  |  daan@praktijkbredewout.nl  |  www.praktijkbredewout.nl

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

• Kaakpijn
• Hoofdpijn
• Nekpijn
• Gezichtspijn
• Tinnitus

• Zenuwpijn
• Slikklachten
• Stemklachten
• Duizeligheid 
• Echografie

Bij Praktijk Bredewout kunt u terecht voor:

Bel nu voor  
een afspraak:
06 30705262



incassomarkt
Sterk in de

Bouwlingplein 45, Oosterhout
0162 - 480 210

www.vandongenenpartners.nl

Serieuze speler
“Dankzij onze jarenlange ervaring in de incassobranche zijn wij 
uitgegroeid tot een serieuze speler op de incassomarkt. Wij doen er voor 
onze opdrachtgevers alles aan om te zorgen dat openstaande vorderingen 
op een correcte, snelle en effectieve manier worden geïncasseerd. Doordat 
wij zowel de incassowerkzaamheden als de gerechtelijke procedures en 
eventuele beslagleggingen verzorgen, houden wij alles in eigen hand, blijft 
de communicatie helder en zijn de lijnen kort.”

VIP-traject
Kwaliteit en service staan bij Van Dongen en Partners zeer hoog in het 
vaandel. “Of het nu gaat om een grote of kleine opdrachtgever, maakt ons 
niet uit. Wij proberen de belangen van alle partijen te behartigen om een 
zaak zo snel en soepel mogelijk af te kunnen handelen. De kosten hiervan 
komen volledig voor de debiteur. Ook in het geval van lage openstaande 
vorderingen. Speciaal daarvoor bieden wij het zogenaamde VIP-traject, 
het Verkorte Incasso Procedure traject, waarbij ondernemers al hun lage 
openstaande vorderingen kosteloos aan ons kunnen overdragen en wij 
binnen een maand betaling afdwingen of duidelijk advies geven over de 
vervolgstappen. In alle gevallen geldt dat hoe sneller je een vordering aan 
ons overdraagt, hoe groter de kans van slagen is.”

Heb jij ook openstaande vorderingen 
of een juridische vraag? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen.

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019
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SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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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.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!
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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.
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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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BENT U DRUK MET 
BESTRATING BIJ UW HUIS?
Van Kemenade Bestratingen is voor u het adres voor alle denkbare vormen van 
(sier)bestrating, zowel nieuw als gebruikt. Het leveren van bestrating is het vak 
dat ze verstaan en waar ze u gratis en professioneel in kunnen adviseren.

Onze fi lialen in Son en Bavel zijn uitgerust met een moderne showtuin, 
voorzien van de laatste trends. Ook vindt u hier een groot aantal rekken 
waarin onze leveranciers hun huidige aanbod aan u laten zien. Het 
is altijd belangrijk en prettig om het materiaal in het echt te zien, te 
voelen en te ruiken. Daarnaast is het ook nog eens een leuke manier 
om inspiratie op te doen wanneer u nog niet zo goed weet wat u wilt, 
of nog twijfelt tussen enkele soorten. Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 2000 m2 met 300 tegelsoorten.

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. 

14



Eigen import
“Vijftien jaar geleden hoorden wij bij de eersten die zich 
gingen specialiseren op het gebied van pvc-vloeren”, 
vertelt Wim enthousiast. “Maar in de loop der jaren werd 
het aanbod in Nederland steeds groter, wat ons vijf 
jaar geleden deed besluiten ons te gaan onderscheiden 
door zelf pvc-vloeren te importeren. Vloeren van een 
topkwaliteit, maar dan tegen een veel scherpere prijs;  
de echte Goodflooring vloeren.”

Stapje extra
In de twee showrooms van Goodflooring, in Oosterhout 
en Riel, vind je daarnaast ook vloeren van diverse andere 
merken. “Op die manier kunnen wij onze klanten een 
zeer brede keuze bieden. We hebben altijd zo’n 30.000 à 
50.000 vierkante meter vloeren op voorraad zodat we snel 
kunnen leveren en klanten zelfs op het laatste moment 
nog kunnen switchen, mochten ze dat willen. We zetten 
graag dat stapje extra om onze klanten zo veel mogelijk te 
ontzorgen.”

Alleen maar voordelen
Dat ontzorgen doen Wim en zijn team ook op het gebied 
van het leggen van de vloeren. “Het leggen van pvc-
vloeren komt zeer nauwkeurig, de ondergrond moet 

De Boedingen 3, Oosterhout  |  Spoorweide 1, Riel  |  0162-406370  |  www.goodflooring.nl

Met meer dan vijftien jaar ervaring in het werken 
met pvc-vloeren mag Wim van Alphen zich met 
recht een specialist noemen. Met Goodflooring 
verkoopt hij niet alleen de allerbeste pvc-vloeren, 
maar staat hij ook garant voor het vakkundig 
leggen van de vloer.

immers volledig glad zijn 
anders zie je dat terug in het 
eindresultaat. Onze kracht 
als onderneming is dat wij 
ook hierin dé specialist zijn.” 
En als de vloer dan eenmaal 
perfect is gelegd, heb je er 
volgens Wim alleen maar 
voordelen van. “Pvc-vloeren 
zijn slijt- en stootvast, 
onderhouds arm, geluid-
dempend, vochtbestendig, 
brand-vertragend, hygiënisch 
en ze hebben een zeer
lange levensduur. Bovendien 
vallen ze perfect te combineren 
met vloerverwarming en ook 
op dat gebied kunnen wij onze 
klanten ontzorgen. Loop dus 
gewoon eens binnen in onze 
showroom en zie zelf wat wij 
allemaal te bieden hebben.”

Dé pvc-vloeren 
        specialist

BRUISENDE/ZAKEN
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Voor mooi en gezond haar moet 
je wat over hebben. Vooral lang 
en gekleurd haar is gebaat bij een 
goede verzorging. Om je haar er 
mooier en gezonder uit te laten zien, 
is een intensief haarmasker een 
must. En daarvoor hoef je niet per 
se naar de kapper. Er zijn genoeg 
maskers die je thuis kunt gebruiken. 

Aanbrengtips 
Check bij de kapper welk masker 
geschikt is voor jouw haar. Breng het 
masker aan op handdoek droog en 
ontward haar. Je kunt je haar het beste 
ontwarren met een tangle teezer (borstel) 
deze zorgt ervoor dat je het haar niet 
kapot trekt tijdens het borstelen. 

Je kan het masker nog intensiever laten 
werken door een warme handdoek. De 
warmte optimaliseert de werking van de 
actieve bestanddelen. Spoel het masker 
na enkele minuten goed uit met water. 
De inwerktijd is verschillend per masker.

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

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

Ben jij klaar met 
beschadigd haar?
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!



DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.
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Kindertandheelkunde is een vak apart. Voor een kindergebit 
is het belangrijk om met je kind tijdig een bezoek aan onze 
praktijk te brengen, zodat het kind vertrouwd kan raken met 
een bezoekje aan de tandarts.

Het is belangrijk om bij kinderen vanaf twee jaar een periodieke controle 
uit te laten voeren. Speciaal voor controles en behandelingen van jonge 
patiënten is er een ervaren jeugdtandverzorgende in onze praktijk 
werkzaam. Zij is op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van 
kindertandheelkunde en zorgt ervoor dat je kind met plezier naar 
De Tandarts gaat.

Poetsen op de juiste manier
Vanaf de doorbraak van de eerste tandjes is 
poetsen noodzaak. Bij doorbraak van de 
tandjes is het glazuur namelijk het meest 
kwetsbaar. Om deze reden is het van 
belang dat er gepoetst wordt met een 
speciale tandpasta en tandenborstel. 
Hiervoor kun je het beste een zachte 
peutertandenborstel gebruiken met 
bijpassende peutertandpasta. De 
fl uoride in de peutertandpasta zal 
ervoor zorgen dat de tandjes beter 
tegen gaatjes beschermd worden. 

Meer weten over onze 
kindertand heelkunde?
Bel ons of kijk op 
onze website.

COLUMN/DE TANDARTS

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

De eerste keer?
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Voor harde vloeren geldt in de meeste gavallen het advies om 
de vloer zo veel mogelijk DROOG te reinigen. Gebruik hiervoor 
een stofzuiger en/of zachte bezem. Het gebruik van statische 
schoonmaakdoekjes wordt afgeraden. Deze doekjes bevatten vaak 
was of andere middelen die juist zorgen voor vlekken. Daarnaast 
kunnen deze doekjes ervoor zorgen dat uw vloer erg glad wordt en 
gaat glanzen. 

TIP! Gebruik in plaats van deze doekjes een droge micro-
vezeldoek. Deze heeft een vergelijkbare ‘statische’ werking.

Dat men zo nu en dan eens met een lekkere geur door het huis 
wil vliegen, begrijpen wij maar al te goed! Maar let dan wel altijd 
op dat er GEEN zeep in het schoonmaakmiddel zit of kies voor 
het beste voor uw vloer en gebruik door de fabrikant aanbevolen 
schoonmaakmiddelen!

ZEEP IS VET EN VET TREKT JUIST VUIL AAN

Vloerenonderhoud?
Stel, u heeft een nieuwe vloer 
aangeschaft en na enige tijd ontstaan 
er vlekken en/of strepen en heeft 
uw vloer niet meer die mooie, matte 
uitstraling waar u nou juist op was 
gevallen. Met enige regelmaat krijgen 
wij meldingen van bovenstaande 
problemen. In de meeste gevallen 
is een en ander te wijten aan foutief 
onderhoud van de vloer. Maar HOE 
moet het dan wel?

Takkebijsters 70, Breda
  076-522 06 86 

info@devloerencentrale.nl
  www.devloerencentrale.nl 

Takkebijsters 70, Breda



Workshop:
De enige manier die echt werkt om 
direct af te rekenen met stress 
8 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Je ervaart al enige tijd onrust in je hoofd en voelt je onrustig. 
Naast deze chaos ervaar je lichamelijke klachten, zoals een 
verhoogde bloeddruk of hoge bloedsuikers. Hoe lang is het 
geleden dat je echt kon genieten van de kleine dingen om je 
heen? En wordt het niet eens tijd om actie te ondernemen? 

Hoe zou je het vinden als: 
•  je zelf weer als kapitein aan het roer staat en zelf de controle 

pakt over je gedachten en je eigen lichaam?
•  je aan het begin van de dag al over zoveel energie beschikt dat je 

de rest van de dag makkelijk aan kan en het niet meer uitmaakt 
welke uitdagingen er op je pad komen?

•  negatieve energie van anderen je niet meer kan raken omdat jij meer 
zelfvertrouwen hebt en niet meer omver te blazen valt?

•  jij op tijd kan ingrijpen wanneer je te veel stress dreigt op te pikken waardoor je 
niet meer uit balans raakt?

•  de relaties met de mensen om je heen zich als bijna vanzelf verdiepen omdat jij heel anders 
in het leven staat, veel positiever waardoor mensen het fijn vinden om bij je in de buurt te zijn?

•  jij zo sterk bent dat je niet meer zoveel met je zelf bezig bent (in je hoofd) maar dat de energie en de ruimte die 
vrijkomt kan gebruiken om anderen te helpen?

•  jij beschikt over zoveel zelfvertrouwen dat jij de gaven en talenten die tot nu toe verborgen waren vanaf nu 
optimaal kan inzetten om je ware potentie te laten zien?

Tijdens de workshop deel ik al mijn kennis met je, waarmee ik al zoveel mensen geholpen heb om een nieuwe 
levensstijl aan te meten. Je kan er al je vragen stellen en sparren met andere deelnemers.
Bovendien krijg je er gratis koffie, thee en lunch bij! Dit allemaal voor een bedrag van slechts € 25. 

Reserveer jouw plek via: https://www.leefintens.com/activiteitenagenda/de-enige-manier/
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

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

Behandeling 
Diabetische 
Voet
Voetverzorging bij 
diabetespatiënten is 
extra belangrijk.. Het is 
verstandig Om enkele 
malen per jaar uw 
voeten te laten 
checken door de gespecialiseerde 
pedicure ook al heeft u geen klachten. 
Het voorkomen van voetproblemen 
is essentieel.

Behandeling 
Diabetische 
Behandeling 
Diabetische 
Behandeling 

extra belangrijk.. Het is 

checken door de gespecialiseerde 

Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl
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COLUMN/BIANCA

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

Mijn naam is Bianca Wenneker, 
eigenaar van Administratie-
kantoor 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.

Bianca Wenneker 
06-16684878   

Neem 
contact op 

met Bianca!

Nieuwsgierig 
geworden? 

 Zonnepanelen  
          op het dak,
 BTW terug
    in uw zak

Ik verzorg voor u:
• BTW teruggave voor de zonnepanelen
• Begeleiding bij het voeren van de administratie
• Het verwerken van uw administratie van a tot z
• De BTW-aangifte
• Het opstellen van de jaarrekening
• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren
• Overige fi nanciële en

administratieve vragen
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder
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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 

Docars automobielbedrijf 

Fit 20 Oosterhout

Hair on the Floor

Hotel by Sheetz Oosterhout

Katjeskelder

Krijnen Hoorvisie

Mad-Hat 

Modehuis Welten

Mago Leerhulp

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage

VVV Oosterhout 

Yoga & You

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts
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Angelique Monteiro 
06 – 23249909 
info@yogaandyou.nl 
www.yogaandyou.nl

Yoga & You is in beweging

Mail mij 
voor meer informatie 

of een vrijblijvend 
gesprek: 

info@yogaandyou.nl

Laheij  fotografie

We zijn enthousiast over het feit dat we nu 
de mogelijkheid hebben om naast yoga 
ook andere diensten aan te bieden zoals:
• zwangerschapsyoga,
• voetreflexmassage,
• coaching & counseling,
• diverse massages en
• (klankschaal) workshops.

Yoga & You wordt hierdoor hét centrum 
voor Verbinding - Balans - Aandacht - 
Ontspanning - Ontwikkeling & Energie.

We verwelkomen u graag een keer op  
De Boedingen 3A!

Namasté,  
Angelique 
Monteiro

Yogastudio Yoga & You is sinds 1 april 2019 verhuisd naar een nieuwe locatie: 
De Boedingen 3A in Oosterhout!
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 
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JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
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
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 
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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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Bel vrijblijvend voor een afspraak:

0162 - 24 20 01

De huidverbeterende producten van Cleyo gaan verder waar huidverzorging ophoudt. In deze 
huidproducten zitten veel meer werkzame stoffen. Deze stoffen weten tot diep in de onderste laag 
van de opperhuid te dringen en zorgen voor een gezonde cel vernieuwing. HIerdoor zal de huid er 
weer gezond en stralend uitzien. Na intensief gebruik van de huidverbeterende producten zal je 

zien dat je rimpels steeds meer beginnen te vervagen. 

Wij hebben ook producten die effectief zijn in het bestrijden en voorkomen van onder andere 
acne, roodheid, rosacea, vochtarme huid en pigmentvlekken.

Investeer in je huid

CLEYO - BOUWLINGPLEIN 1, OOSTERHOUT - 0162-242001 - INFO@CLEYO.NL - WWW.CLEYO.NL
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Mix & Match Tea Tasting... ofwel Tea Jammen.
Een jamsessie is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre 

of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock. Dit gaan wij met thee doen. jammen. 
Samen gaan we nieuwe melanges uit vinden met diverse soorten basis thee en keuze uit heel veel verschillende 

kruiden, gedroogd fruit en specerijen. Al onze ingredienten zijn biologisch, zonder toevoegingen, puur en natuurlijk.
In combinatie met tasting, proeven van thee en diverse lekkernijen onder andere gemaakt met thee, gaan we 

ontdekken wat dit bijvoorbeeld met de smaak van een thee doet en wat je nog meer met thee kunt doen. Kijken 
wat jouw zintuigen je vertellen en natuurlijk is het ook erg leuk om te horen wat het bij de ander doet. Samen je 

bevindingen delen en uit wisselen. Deze workshop kun je boeken in het atelier of bij je thuis met een groep van vijf tot 
acht personen. Ook ontzettend leuk voor kinderen. Kosten zijn €15,00 p.p. Duur van de workshop is 2 - 2,5 uur. Wil je 

een proeverij geven op een feestje of voor een bedrijf evenement vraag naar de mogelijkheden.
Voor meer info kijk even op de website. bijdethee.com - Hoefslag 3 ’s Gravenmoer



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

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad  blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers, die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 Mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren, we kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0
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info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN Snoekweg 2, Raamsdonksveer  

0162-512119
info@meubelstoffeerderij-boekholt.nl
www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

Meer weten? Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Die oude stoel weer als

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

NIEUW!

HULP MET LEREN?
Wij helpen je graag!

www.magoleerhulp.nl

Remedial Teaching / coaching / bijles / begeleiding / training 

Molenstraat 13, Oosterhout  |  06 - 18 23 46 16  |  www.magoleerhulp.nl
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Wij bieden naast dagopvang voor kinderen van 0-4 jr, ook peuterochtenden (2-4 jr) en buitenschoolse opvang (5-13 jr) 
aan op de boerderij. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

Alle dieren bij ‘t Werfje worden gezond gehouden in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Langerwerf.

Alle zaadjes groot & klein, 

willen later plantjes zijn.

Het liefst willen ze heel hard groeien, 

zodat ze later mooi kunnen bloeien. 

Daarom planten we de zaadjes in de 
grond, 

compost erbij, dat houdt ze gezond.

Met de gieter geven we ze extra water, 

het onkruid plukken we een dagje later. 

Als alles rijp is gaan we oogsten & plukken,

hiervoor moeten we soms wel ver bukken. 

De oogst bestaat uit een biet, een boon, of 
een aardbei, 

van al dit lekkers smullen wij!

Kinderdagverblijf 't Werfje
Kijldijk 1, Oosteind  |  06 19 08 57 15  |  kinderdagverblijftwerfje@gmail.com  |  www.kinderdagverblijftwerfje.nl

Nieuwsgierig naar onze 
unieke vorm van kinderopvang?

De moestuin
COLUMN/‘T WERFJE
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Meubelstoffering
                 in de breedste zin van het woord

Kwaliteit  “Als meubelstoffeerderij richten wij ons 
op vier takken van sport: het herbekleden van meubels, 
revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 
van klassieke auto`s. Wat we ook doen, één ding staat 
voorop: we streven altijd naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en het beste zitcomfort.”

Uitdaging  “Onze producten liggen over de hele 
wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld in Stockholm voor één van de bekendste 
Amerikaanse mode bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen, en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 
het even leuk om voor onze particulieren klanten aan de slag te gaan. 
Alle bekende merken komen bij ons voorbij. Onze uitdaging is het om 
elke keer weer het mooiste resultaat te behalen, en om samen met onze 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.” 

Als klein jongetje wist 
Niels van Ree het al: later 
als hij groot zou zijn, wilde 

hij meubelstoffeerder 
worden. Een droom die 

hij ook daadwerkelijk 
heeft waargemaakt. 

“Inmiddels doen we dit 
alweer zo’n dertig jaar 
en elke dag voelt het 

nog steeds meer als een 
hobby dan als werk.”

Amerikaanse mode bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen, en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. 

en elke dag voelt het 
nog steeds meer als een 

hobby dan als werk.”

Eigenaren: Niels en Monique van Ree |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  www.smits-vanree.nlBIJ ONS ZIT U GOED

revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 

wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 

VOOR

ZAKELIJK  |  PARTICULIER  |  REVALIDATIE

GA DE UITDAGING AAN EN 
GEEF JE OUDE MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN!

BEL 013-5132345 VOOR EEN AFSPRAAK

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 

NA



“In het eerste gesprek gaan we na wat er precies moet gebeuren”, 
vertelt Tim. “Soms moeten bijvoorbeeld leidingen worden verlegd. 
Het meeste werk doe ik zelf, maar indien nodig 
kan ik een beroep doen op andere vakmensen 
in mijn netwerk om ervoor te zorgen dat de klus 
geklaard wordt. Voor klanten is het fijn dat ze één 
aanspreekpunt hebben.”

Pimp je keuken
De grote kracht van Tim’s Montage is de 
specialisatie. Dankzij een vakkundige montage 
is je droomkeuken binnen handbereik. Ben je 
uitgekeken op je keuken? Dan kun je deze ook 
laten pimpen. “Door o.a. kastjes, lades, grepen, 
inbouwapparatuur en werkblad te vernieuwen,  
kun je de keuken een heel andere uitstraling geven.  
Met relatief weinig geld kun je veel bereiken.”

Wilhelminastraat 68, Rijen  |  06-26825089  |  timkimenai@live.nl

Kwaliteit en      
    vakmanschapIn 2013 startte Tim 

Kimenai zijn eigen 
montagebedrijf in 

Rijen. Inmiddels groeit 
de onderneming 

gestaag en heeft hij 
zich gespecialiseerd 

in de montage van 
nieuwe keukens en 

de renovatie van 
bestaande keukens. 
Zowel particulieren 

als bedrijven kunnen 
bij hem terecht. 

Eenvoudig of luxe, 
klein of groot; het kan 

allemaal.

geklaard wordt. Voor klanten is het fijn dat ze één 

TEVREDEN KLANTEN,  
DAAR GA IK VOOR

BRUISENDE/ZAKEN

WACHT NIET 

LANGER EN BEL: 

06-26825089



Vier samen een nieuwe lente
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

Vier samen een nieuwe lente
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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ZONDAG 5 MEI
LENTETOCHT
Gezellige fietstocht voor het hele gezin, rondom het 
thema lente met onderweg een tussenstop op een 
leuke plek. De start is bij Floralia Park aan de 
Beneluxweg 61 in Oosterhout. U kunt starten tussen 
10.00 en 13.00 uur en u fietst lekker in uw eigen 
tempo.  Deelname kost € 5,- per persoon. Hiervoor 
ontvangt u een routebeschrijving op papier of GPS, 
iets lekkers voor onderweg en toegang de locatie 
onderweg. Kinderen tot 16 jaar fietsen gratis mee.

Start: tussen 10:00 en 13:00u.
Locatie: Floralia Park, Beneluxweg 61, Oosterhout.
Kosten: € 5,00 p.p. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informatie: www.oosterhoutsefietsdagen.nl 

ZATERDAG 12 MEI
KAAIENLOOP
Jaarlijkse hardloopwedstrijd door het centrum van 
Oosterhout. De start en finish zijn op de Heuvel. De loop 
wordt opgeluisterd door diverse bandjes in diverse 
straten, in het park en op de Heuvel. 
Kinderen geboren na 01-01-2012 kunnen al deelnemen 
aan de Bambinoloop (550m). Andere afstanden zijn de 
1 kilometer Kinderloop, de 1 Kaaise Mijl Jeugdloop en 
de wedstrijd- en prestatielopen van 5 of 10 kilometer.

Aanvang: Bambinoloop vanaf 17.00u.
Locatie: Heuvel, Oosterhout.
Kosten: € 3,50 / € 10,00
Meer informatie: www.kaaienloop.nl
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VVV OOSTERHOUT TIPS

TIP VOOR DE MAAND MEI
In mei leggen alle vogels een ei! En het is bij 
uitstek dé maand om er eens lekker op uit te 
trekken met vrienden, familie of collega’s. Ben je 
nog op zoek naar leuke ideeën voor een activiteit? 
Bij de VVV Oosterhout ben je aan het juiste adres. 
Wij hebben een gevarieerd aanbod om jullie een 
leuke dag te bezorgen.

Wat dacht je van een ruige MTB rit door de mooie 
natuur rondom Oosterhout? Ook leuk is een 
competitie Jeu de Boules op het prachtig 
aangelegde Jeu de Boules terrein bij de Warande. 
Daarnaast zijn er een aantal opties voor een mooie 
stadswandeling, ook de hilarische variant behoort 
tot de mogelijkheden.

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



DONDERDAG 30 MEI
HEMELVAARTSDAG IN DEN HOUT
Al jaren is de Houtse Jaarmarkt een begrip op 
Hemelvaartsdag. Honderden kramen met een zeer gevarieerd 
aanbod aan marktwaren. Een gezellige markt onder de groene 
bomen van de Houtse Heuvel. Naast de grote markt zijn er op 
diverse podia optredens van artiesten. Volop live-muziek, 
straattheater en een speciaal kinderprogramma met muziek, 
dans en theater. Na de markt volgt het gratis te bezoeken 
avondprogramma met diverse live-bands en artiesten.

Sportievelingen én vroege vogels kunnen, voorafgaand aan de 
markt, deelnemen aan het Dauwrennen. De start is om 06.00 
uur. De afstanden zijn 7,5, 10 of 15 kilometer.
Inschrijven kan t.z.t. bij VVV Oosterhout.

Aanvang markt: 10:00u.
start hardloopwedstrijd: 06:00u.
Locatie: Houtse Heuvel, Den Hout.
Kosten: € 3,50 toegang markt.
Meer informatie: www.jaarmarkt-denhout.nl
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 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 

DINSDAG 14 MEI
NIEUW! VAAR-FIETSTOCHT 
VAN OOSTERHOUT NAAR 
TILBURG (OF ANDERSOM)

Hoera! Eindelijk is er weer een vaar-fietstocht 
in Oosterhout! Op een aantal dinsdagen deze 
zomer vertrekt de boot vanaf de Krombraak 
in Oosterhout.
Vertrek 9:30 uur vanuit Oosterhout. Uw fiets 
wordt op een trailer naar Tilburg gebracht. 
De aankomst in Tilburg (Piushaven) zal 
tussen 13.30 en 14.00 uur zijn. Aan boord 
krijgt u een heerlijke lunch.
Om 15:00 uur vaart de boot weer terug naar 
Oosterhout voor de mensen die niet naar 
Oosterhout zijn gevaren, maar naar 
Oosterhout zijn gefietst, want dat kan dus 
ook! Zij krijgen een kaas/borrel plankje met 
een wijntje, pilsje of fris. Rond 19:00 uur is 
de boot weer terug in de Krombraak in 
Oosterhout.

Locatie: Krombraak (Weststadbrug), 
Oosterhout.
Kosten: € 37,50 p.p. incl: 
+ 4 uur varen, 
+ vervoer van de fietsen, 
+ fietsroute, 
+ lunch of kaasplankje met consumptie. 
Optie: voor € 5,50 kunt u starten met een 
koffie/thee met Bossche Bol 
(opgeven bij reservering).
Meer informatie en reserveren: 
www.proefoosterhout.nl
Tel: 085 744 11 02.
 



Pedicure Adinda zorgt ervoor dat jouw voeten de 
aandacht krijgen die ze verdienen. 

Een goede regelmatige verzorging van je voeten 
voorkomt problemen en daarvoor ben je 

bij ons aan het juiste adres. Tijdens een 
pedicurebehandeling krijg je tips en 

adviezen voor een goede verzorging 
van jouw voeten, zodat jouw 

voeten ook lang na de 
behandeling gezond zijn 

en blijven stralen.

Pedicure
Voetreflexmassage 
IPL - Definitief ontharen
 - Huidverjonging
 - Acne
 - Couperose
 - Pigment

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

Je blijft er niet meer rondlopen

Last van je voeten?

Bel me voor 
een afspraak, 

ik neem 
graag de tijd  

voor je

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Mei
houdt je niet voor

de gek!

Mei
Ik loop te fl uiten, 

want het is heerlijk 
buiten.
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Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I www.etenendrinkenbijgroen.nl

3 - GANGEN
KEUZENDINER

 

€ 23,75
 

RESERVEER JE TAFELTJE VIA DE
WEBSITE OF BEL ONS!
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OPEL BESTAAT 120 JAAR!
rij nú een Opel KARL voor maar €120 per maand

Adv. 1-1 Karl 120 jaar BRUIST.indd   1 10-04-19   13:07




