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VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien ook 
zomers volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een 
kijkje bij bruisende ondernemers als XXS Kinderopvang en Lente Mare 
Massage, die ook deze maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En 
wij? Ook wij gaan deze zomer gewoon door om je elke maand weer van 
een nieuw magazine te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt 
genieten in het zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en Land van Cuijk Bruist.



STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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BruintjeBruintje

Hij werd geboren als een bruin veulentje en kreeg dan ook de toepasselijke 
naam Bruintje. Na een aantal jaren bleek Bruintje een schimmeltje te zijn: 
hij werd steeds minder bruin. Op zijn 20ste was hij spierwit, maar zijn naam 
bleef Bruintje. Iedereen was daar zo aan gewend. 

Dierencrematorium Maashorst Uden
regelt voor u de crematie

van uw paard of pony. 

Toen hij drie jaar oud was, werd Bruintje gekocht door een 
manege-eigenaar die de pony 24 jaar lang inzette voor rijlessen aan 
kinderen. Toen hij 27 was, vond de manegehouder dat Bruintje lang 
en hard genoeg had gewerkt. Wij mochten hem kopen voor onze 
kinderen, om af en toe nog een ritje op te maken, maar we moesten 
wel beloven dat hij tot zijn dood bij ons mocht blijven. 

Bruintje heeft erg genoten van zijn pensioen. Hij was maar klein, 
1.35 m., maar hij was de baas over al onze grote paarden. Af en toe 
een ritje of een sprongetje maken vond hij nog steeds erg leuk. Hij 
was ook heel slim en eigenwijs. Kende allerlei trucjes om aan de 
kinderen te ontsnappen: poeperdepoep naar het weiland! Glipte 
heel sneaky de stal uit tijdens het mesten om zijn hoofd in de 
voerton te stoppen. Maar hij was zo lief en zo betrouwbaar! Je kon 
niet boos worden op hem.

Toen de kinderen te groot werden voor hem, was Bruin 32. Toen 
mocht hij ècht met pensioen. Hij deelde zijn stal met een geit en 
een schaap. Een witte drie-eenheid. Ging nog één keer terug naar 
de manege, voor het 25-jarig jubileum van de instructrice. Allemaal 
moeders van kinderen om hem heen, die helemaal ontroerd waren. 
“O, is het echt Bruintje? Op hem heb ik zelf nog leren rijden!”  

Bruintje is bijna 42 geworden. Hij werd steeds magerder, kreeg 
lange haren. Maar hij bleef levendig, gek op eten. Mankeerde ook 
nooit wat! Toen kreeg hij een hersenbloeding en moesten wij hem 
laten inslapen. Voor ons was het een afscheid van een tijdperk. 
Bruintje is gecremeerd in het paardencrematorium in Rotterdam. 
Dat had hij verdiend.

COLUMN/MAJESTA

Bruintje

Hockeyweg 4, Uden  |  0413 - 262 914
info@dierencrematorium-maashorst.nl
www.dierencrematorium-maashorst.nl
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.nl/fl avours

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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#ruitspecialist
#au #autotaalglas 
#Oss #helpt #blij
#glimlach #24/7
#reparatie
#service

“Sinds 1994 werk ik bij Autotaalglas 
Oss. Elke dag is leuk en uitdagend. 

Een voorruit zetten wordt steeds 
complexer, aangezien er steeds meer 

technieken in ruiten worden verwerkt.”

Autotaalglas Oss  |  Parallelweg 7a  |  5349 AD Oss  |  0412-651600
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“Ik heb twee vaste mannen die al 17 jaar voor me werken”, 
vertelt Alex. “Daar kan ik mee lezen en schrijven. In drukke 
tijden of bij grotere klussen betrek ik nog wat extra mensen, 
stuk voor stuk vaklui, bij wat we doen.”

Groot en klein  “Geen klus is ons te min. We doen zowel 
grote als kleine projecten. Of je nu een tuin hebt van 5 of 500 
m2, wij kunnen er altijd iets moois van maken. In het eerste 
gesprek inventariseren we wat je wensen zijn en geven we 
vanuit onze deskundigheid aan wat er allemaal mogelijk is 
om je droomtuin te realiseren.”

Van a tot z  “We planten niet alleen groen, maar doen 
bijvoorbeeld ook alle noodzakelijke grondwerkzaamheden, 
brengen bestrating aan bij o.a. terrassen, opritten en paden, 
en maken houten overkappingen. En natuurlijk hoort een 
verlichtingsplan er tegenwoordig ook bij. We denken actief 

Alex Ulijn Tuinaanleg  |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  |  info@alexulijn.nl  |  www.alexulijn.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Al 25 jaar legt Alex Ulijn tuinen aan in Uden en de verre omgeving. Oorspronkelijk begonnen  
met het aanbrengen van bestrating, maar al snel kwam daar het groenwerk bij. Van het allereerste 
ontwerp tot het reguliere onderhoud; Alex Ulijn en zijn team nemen desgewenst alles uit handen.

met je mee. Alles om ervoor te zorgen dat je straks lekker 
kunt genieten van je tuin.”

Eén contactpersoon  “Als klant heb je altijd te maken 
met één contactpersoon, dat ben ik. Ik regel alles wat er 
nodig is en zorg ervoor dat alles goed loopt. Als er iets is, 
kun je ook bij mij terecht. Zo houden we het vertrouwd en 
overzichtelijk. Sowieso zorgen we dat het allemaal weer 
netjes is als we klaar zijn met de klus en we doen ook nog 
eens ons best om het een beetje leuk te houden voor de 
mensen.” 

Met passie voor groen

De klant voorop  “We werken 
keihard en houden pas op als de 
klant helemaal tevreden is. Als jij 
blij en enthousiast bent, hebben 
we het goed gedaan!”

 |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  |  info@alexulijn.nl  |   |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  |  info@alexulijn.nl  |  www.alexulijn.nl

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-23033390
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Kennis vormt ingang
Voor iedereen geldt dat kennis over jezelf de ingang vormt om 
dingen effectief en dus ook duurzaam te verwerken, te verbeteren 
of te veranderen. Wie niet weet hoe het zit en hoe het werkt, die 
doet meestal maar wat in de hoop dat het goed komt. 

Blijvend anders is er niet alleen voor particulieren!
Is er op je afdeling of binnen je team sprake van een toename van 
psychische klachten als gevolg van problemen met collega’s, met 
de werksituatie of in de privésfeer? Raken medewerkers gestrest 
en/of is er zelfs sprake van dreigend verzuim? 

Worstelen medewerkers met gevoelens en emoties en hebben zij 
meer handvatten nodig om daar op een constructieve wijze mee 
om te gaan? Kan de communicatie tussen jou en je medewerkers 
of tussen de medewerkers onderling verbeterd worden? 

De Kennisshop
Dan kan De Kennisshop van Blijvend anders mogelijk uitkomst 
bieden en de juiste tools en kennis aanbieden om hier wat 
aan te doen! Een dag vol met kennis en inzichten overdracht. 
Kennis en inzichten dusdanig gebracht dat aan het eind van de 
dag iedereen weet hoe het zit en hoe het werkt. En dan hebben 
we het over denken, emoties, gevoelens, de invloed vanuit 
het verleden, bewustzijn en omstandigheden. Hoe werken die 
samen, hoe bepalen die samen houding en gedrag. Tegelijkertijd 
krijgt iedereen de juiste tools om die kennis en inzichten toe 

Snavelbiesstraat 12, Landhorst  |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

te gaan passen voor zichzelf én ten goede van 
duurzame inzetbaarheid en ter verbetering van 
de onderlinge verstandhoudingen. Er is niets zo 
belangrijk op de werkvloer als een aangename 
werksfeer. Om dat te bewerkstelligen is het 
essentieel dat werknemers goed in hun vel zitten en 
dat de onderlinge verhoudingen in harmonie zijn. 

Blijvend anders!
Voor duurzame veranderingen in je houding en gedrag

We leveren hierin altijd maatwerk, zodat 
De Kennisshop precies aansluit op dát wat 
nodig is.

Benieuwd of ze ook iets voor jou kunnen betekenen? 
Neem dan zeker eens contact op of kijk op  
de website voor meer informatie.

Rechtestraat 18, Odiliapeel  |  06-19953223  |  www.troostbloemen.nl

Dé specialist voor persoonlijk en compleet bloemwerk in de regio Uden en omstreken.

Help ons Samen Varen
Donaties zijn meer dan welkom op onze rekening: 

IBAN NL90 INGB 0007716011

Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een geheel 
verzorgde vaarverwenweek voor vrouwen met of herstellend 
van borstkanker en in een fi nancieel moeilijke situatie. Een 
week lang je zorgen opzij, ontspannen en verwend worden. 
Genieten van lekker eten, schoonheidsbehandelingen, 
zanglessen en diverse creatieve workshops, samen met 
lotgenoten en omringd door een team van deskundige 
vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen en een arts. 
Niks moet, alles mag. De Samen Varen-reis is uniek! 

info@samen-varen.nl   |  06-43956812
www.samen-varen.nl   |  Volg ons op FB
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DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 
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VOOR SNELLE BESLISSERS
 FORD FIESTA MET €1.250,- VOORDEEL
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Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk, maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen twee weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We 
besteden volop aandacht en tijd aan 
onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie: 
www.tandarts-steenbergen.nl .

Bij ons Aniek is een leuke  
en moderne kapsalon in het  

knusse Langenboom. 
 

In mijn salon staan gezelligheid  
en creativiteit centraal. Ik help  
je graag bij het uitzoeken van  
het ideale kapsel dat perfect  

bij je past en dat alles op  
zo duurzame wijze.

Aniek maak altijd gebruik van 
natuurlijke, duurzame producten 

En is milieu bewust daarom 
maakt ze gebruik van NATULIQUE, 

voor  verzorging, styling.  
Kleuring zonder ammonia 

(98,02% natuurlijk).

Dat kan Bij ons Aniek!

Langenboomseweg 155, Langenboom (alleen op afspraak)  |  06 11 80 90 85  |  info@bijonsaniek.nl  |  www.bijonsaniek.nl

(98,02% natuurlijk).

Dat kan Bij ons Aniek!

Ook een gezond  
en modern kapsel?

19



KIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.CULINAIRRO.NL

De horstjens 7, Eerde
www.culinairro.nl   |  06 245 112 00

Voor een gezellige en
culinaire middag of avond

EEN KEER WAT ANDERS • KEUZE UIT DIVERSE 
SPECIALE WORKSHOPS

RESERVEREN MOGELIJK VANAF 6 PERSONEN

GRILLEN EN CHILLEN
AANSCHUIF BBQ

13 en 27 juli
10 en 24 augustus
van 17.00 tot 21.00 uur

Bij slecht weer binnen
BBQ  € 15,- p.p.
Kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50

2e en 4e zaterdag
van juli en augustus

gewoon genieten!

Jij komt 
toch ook?

Voor-Oventje 32, Zeeland  |  0486-453962

 info@hetoventje.nl  |  www.hetoventje.nl



BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

Ingrid Lucassen Motor- en 
autorijschool leidt haar 

cursisten op tot defensieve, 
sociale, milieubewuste, 

verkeersdeelnemers met 
aangepast en besluitvaardig 

rijgedrag beschikkend over een 
ruime mate verkeersinzicht.

Sint Agathaplein 15, Boekel  
info@ingridlucassenmotorenautorijschool.nl  

06-48712472 / 0492-771345  
www.ingridlucassenmotorenautorijschool.nl

Stelling:  
Goed leren waarnemen 

begint bij het bewust worden 
van de beperking van ogen, 
hersenen en dat je maar één 

ding tegelijk kunt.

COLUMN/INGRID LUCASSEN

De taal van de weg is meer dan alleen verkeersborden, wegmarkeringen, verkeers-
lichten, bochtschilden en ANWB borden. Ook de achterkant van een verkeersbord, 
een verkeersbord dat niet voor jou geldt, remsporen, krassen op paaltjes en 
trottoirbanden, winkelruiten, kruisend verkeer, lantaarnpalen, tankstations, scholen, 
ziekenhuizen, een vrachtauto die net boven de struiken uit komt in de verte op de 
kruisende weg, waar dus alles wat kleiner is achter schuil gaat, teveel om op te 
noemen. De taal van de weg is een rijke taal, die je niet snel leert. 

Bij de volgende verkeerslichten gaan we linksaf. Ja, maar hoe zie ik nu welke 
strook ik moet kiezen? Door de drukte zie ik geen pijlen op het wegdek. Wat zie 
je wel? Verkeerslichten. Hoeveel? 4 Hoeveel stroken? 4. Dan weet je nu welke 
strook je moet kiezen.

De taal van de weg

Niet de laagvliegende vliegtuigen vormen het gevaar, maar je voorganger die door 
landende vliegtuigen wordt afgeleid. De weg waar de vrachtauto niet mag komen is 
smal, waardoor in de bocht jij op jouw weghelft tegenliggers kunt verwachten. Brom-
fietsers komen de weg op zonder met jou rekening te houden. Ik heb wel voorrang, 
maar krijg ik dat ook? In een 30 km zone krijg ik fietsers en bromfietsers van rechts. 
Ik mag niet rechtsaf. Ik krijg fietsers en bromfietsers van rechts, ik mag rechtsaf.  
Wie heeft hier waarom zo hard geremd? Waardoor is die verrast? Dit zijn maar enkele 
voorbeelden. 
Examenrijp ben je als defensief, sociaal, aangepast en besluitvaardig, 
beschikkend over een ruime mate van verkeersinzicht rijdt. Daarvoor dien je ook 
de taal van de weg te beheersen.
Mijn werk is mijn verslaving waar iedereen beter van wordt.
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l :  in fo@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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11

12

9
8
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De Maashorst 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.demaashorstbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het 
magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.demaashorstbruist.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 
De Maashorst Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

BERGHEM
Dorpshuis De Berchplaets 
Sportscentrum Berghem

Lijstenmakerij 'Aan 't Huis'

OSS
Eyewish

De Naaldhof
Hart for her

Jumbo Supermarkt
Lente Mare

Shoeby
Stof en Zo
DIEDEN

Maaspark Recreatie

ERP
Balletstudio Chantal

'T OVENTJE
Hondenschool Enzo

UDEN
Aude Sapere 

Fitland De Vrije Teugel Uden 
Stipkip

Hair by Liza
Sunny Solar systems

Van der Kieft Fysiotherapie
Brownies & Downies

VEGHEL
Restaurant Hertog Jan

ODILIAPEEL
Troostbloemen

HEESCH
Boetiek 24

Traiteur Plank
Shoeby

EERDE
Culinairro

‘t dorp 57d, Heeschshoeby.nl

kleur &  
prints
kleur &
prints
kleur &  
prints

#alleaandacht voor  
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Sigarenmagazijn Verbakel  |  Bolkenplein 2, Veghel  |  0413-366292

Niet alleen sigaretten, tabak en accessoires, maar ook een 
grote keuze in lectuur! Zowel tijdschriften als kranten, 
waaronder buitenlandse kranten en wenskaarten voor alle 
gelegenheden! En als je een keer een gokje wilt wagen, 
zijn er ook toto-, staats-, lotto- en krasloten.

Sigarenmagazijn   
         Verbakel

Ro
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n 
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Sportzorg Cilia van de Camp  |  Het Reut 313, Berghem  |  06-23784761 
info@sportzorgciliavandecamp.nl  |  www.sportzorgciliavandecamp.nl

Als je klachtenvrij 
wilt leven, werken

  en sporten...

BEL
voor meer info 

of een afspraak

06-23784761

voor particulieren, sportclubs en bedrijven

Nijverheidsstraat 1, Uden  |  0413 -290386  |  info@sunnysolarsystems.nl  |  www.sunnysolarsystems.nl

“Ik ga heel ouderwets nog met pen en papier naar de mensen 
thuis toe voor het eerste gesprek”, vertelt Richard enthousiast. 
“Ook bij alle volgende stappen die worden ondernomen, ben 
ik de centrale contactpersoon. Ik ben overal bij aanwezig, 
zodat klanten altijd een vertrouwd gezicht zien en weten bij 
wie ze moeten zijn als er iets is.”

Persoonlijk advies op maat  Het begint allemaal met 
een gratis, vrijblijvend adviesgesprek. “Daarbij geef ik aan of 
uw woning bijvoorbeeld wel geschikt is voor het plaatsen  
van zonnepanelen. Zo ja, dan kan ik een offerte opstellen en 
inzichtelijk maken op welke termijn u uw investering terug- 
verdient.”

Kwaliteitsproducten  Sunny Solar Systems beschikt  
over een breed assortiment aan zonnepanelen. “Ieder dak is 
immers anders. Al onze producten zijn van Europese makelij. 
We bieden twee kwaliteiten, met garanties tussen de 15 en 35 
jaar op zowel product als vermogen.”

Compleet ontzorgd  “We nemen van a tot z alles uit 
handen, zelfs het terugvragen van de btw wordt voor u 
geregeld. De installatie van de zonnepanelen gebeurt door 
vakmensen met wie ik al jaren samenwerk. Ook voor reparatie 

Kies jij ook voor de 
     energie van de toekomst?
Al 8 jaar houdt Richard van Roozendaal zich bezig met zonnepanelen. Hij kiest bewust 
voor een persoonlijke benadering, waarbij de wensen van de klant centraal staan.

en onderhoud kunt u bij ons terecht, zodat uw zonnepanelen 
ook in de toekomst een optimaal rendement opleveren.”

Verzekerd van kwaliteit en garantie
Ook fijn: Sunny Solar Systems is aangesloten  
bij de Stichting Garantiefonds Zonne Energie. “Dit geeft u als 
klant de zekerheid dat niet alleen uw aanbetaling gedekt is, 
maar dat ook de garanties die ik geef, gewaarborgd zijn.”
Ook het plaatsen van een zonneboiler en een warmtepomp 
behoren tot de mogelijkheden. 
Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? 
Maak dan nu een afspraak voor een adviesgesprek! 

BRUISENDE/ZAKEN

Harm Fotografie  |  Burgermeester Thijssenstraat 95, Uden 
06-290 08 275 | contact@harmfotografie.nl  |  www.harmfotografie.nl

Harm Hofman
Ruim 35 jaar actief  
als fotograaf
Heeft u professionele foto’s nodig? 
Neem dan vrijblijvend contact met 
mij op. U kunt mij bereiken op 
06-29 00 82 75 of via 
harmfotografieuden@gmail.com.
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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken in eigen tempo. 

Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 
een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kunt gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

uurautohuurauto
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Kinderen zien opgroeien die onbevangen en zelfverzekerd het leven 
tegemoet treden. Dat is onze ambitie, elke dag opnieuw. Daar ligt ook 
onze toegevoegde waarde: kinderen stimuleren om zichzelf en de wereld 
om hen heen te ontdekken. We willen daarvoor samen met ouders de 
basis leggen. Inmiddels hebben wij meerdere vestigingen voor 
kinderopvang, zowel kinderdagverblijven als BSO. En onlangs zijn we 
voor aanstaande moeders en vaders gestart met XXS To Be.
 

Kinderdagverblijf Villa XXS
Op zoek naar een kleinschalig kinderdagverblijf waar je kind zich 
direct thuis voelt? Waar kinderen plezier beleven en zich kunnen 
ontwikkelen? De medewerkers van Villa XXS in Uden maken van elke 
dag een nieuwe belevenis.

BSO XXS Buiten
Een BSO waar je kind(eren) zich na school en in de vakanties actief  
met vriendjes en vriendinnetjes kunnen vermaken? XXS BSO Buiten 
is een actieve en sportieve buiten-BSO in samenwerking met sport- 
verenigingen uit Uden.

XXS To Be
Nieuwsgierig naar de ontwikkeling van je kleine? Laat een pret-echo 
maken bij XXS. Of organiseer een babyshower bij ons.

Dus, verwacht je binnenkort een kleine? Ben je op zoek naar een 
kleinschalig kinderdagverblijf? Of zoek je een actieve BSO waar je 
kinderen ook veel buiten zijn? Bel voor meer informatie of een afspraak.

Elke dag een nieuwe belevenis
kinderopvang

 
– de naam zegt het eigenlijk al – 

staat voor kleinschalige 
kinderopvang. Een kleinschalige 
omgeving waar ruimte is voor de 

persoonlijke aandacht van je kind. 
Een plek waar kinderen plezier 

beleven en zich kunnen 
ontwikkelen.

XXS Kinderopvang Uden  |  (0413) 25 91 34  |  info@xxskinderopvang.nl  |  www.xxskinderopvang.nl

XXS
BRUISENDE/ZAKEN

Bel  voor meer  

informatie of  

een afspraak.
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Ook voor dekkleden, beschermhoezen, reparaties en rits of 
raamfolie vervangen kunt u bij ons terecht. Daarnaast zijn we thuis 

in al het denkbare stoffeerwerk van bijvoorbeeld tuinmeubelen, 
campers en caravans en bootstoffering.

Specialist in bootkappen  
en veranda zeilen

Interesse? 
Vraag dan een 
vrijblijvende 
offerte aan!

Els Verhoogh  |  0413-274 051, 06-28041379  |  info@oogserviceaanhuis.nlEls Verhoogh  |  0413-274 051, 06-28041379  |  info@oogserviceaanhuis.nl

Maak snel  
een afspraak,

dan kom ik
bij u langs.

Niet alleen voor 
ouderen, maar ook 
voor mensen met 

weinig tijd!

Bent u toe aan een nieuwe bril? 
U hoeft de deur niet uit.

Ik kom naar u toe!

Oogmeting en briladvies
in uw eigen vertrouwde 

omgeving!

Gerritse Hendriks
www.forddealer.nl

 
Tiel:                        Edisonstraat 1
Oss:                        Gotenweg 3
Zaltbommel:     Vergtweg 60

*Prijzen na a� rek upgrade bonus, incl. BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.  Vraag naar de voorwaarden. 
 Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecifi caties. Kijk voor gemiddeld brandstofverbruik en CO2-emissie op www.ford.nl. 
Full operational Lease o.b.v. 60 maanden  en 20.000 km p.jr.

FORD MONDEO HYBRIDE WAGON

✔ AUTOMAAT 

✔ VLAKKE LAADVLOER  

✔ 750 KG TREKGEWICHT  

✔ LAADVOLUME TOT 1508 LITER   

✔ ZEER COMPLEET UITGERUST   

✔ 140 kW / 187 PK

Er is al een Mondeo Hybride Sedan vanaf € 32.190,-*
Lease vanaf € 499,- p.mnd.

Vanaf € 33.690,-*



Nu ook Fit20 vestiging in Uden

Wat is fit20? 
-  fit20 is een intensieve personal training van 20 minuten per week. 
-  Bij fit20 train je altijd onder begeleiding van jouw personal trainer.  
-  Je traint één keer per week op afspraak. In je gewone kleren. 
 Douchen is niet nodig. 
-  Je traint naar keuze alleen of samen met een vaste partner 
 in een prettige ruimte met veel privacy.  
-  fit20 geeft snel resultaat en is makkelijk jaren vol te houden.

De Poort van Uden Rondweg 11, Uden  |  06-40439404  |  francyverwegen@fit20.nl  |  www.fit20.nl

Fit in 20 minuten per week! 

Een alarmsysteem kan worden uitgerust met bewegingsmelders, raam/deur 
contacten, terreinsensoren en nog veel meer. Wij kunnen eigenlijk alles maken. 
De systemen die wij opleveren, kunnen gecertificeerd opgeleverd worden, 
indien vereist door de verzekering.”

Service op afstand
“Er komen steeds meer draadloze producten op de markt die in de praktijk 
heel betrouwbaar blijken te zijn. Via een app op je smartphone kun je het 
alarmsysteem zelf in- en uitschakelen. Deze (draadloze) systemen bieden 
ook andere mogelijkheden: het stelt ons in staat om op afstand service te 
verlenen. Als er iets mis is, kunnen wij van achter onze laptop inloggen op 
jouw systeem en precies nagaan waar het probleem zit, zodat we snel actie 
kunnen ondernemen. In de meerderheid van het gevallen kunnen we het 
oplossen zonder dat we ter plekke aanwezig hoeven te zijn. Dat maakt het ook 
kostentechnisch aantrekkelijk.”

“Als het gaat om alarmsystemen, werken we heel bewust met 
verschillende merken”, aldus Patrick Wolthuis. “Ieder systeem  
is weer anders en we willen iedereen kunnen bedienen: een 
simpele tussenwoning vereist een ander systeem dan een luxe 
villa of een bedrijf met een hoge inventariswaarde.”

Huidverzorging 
                op maat

Zwervend erf 30, Oss 
06-13154618  
www.beautysalonestilo.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het 
aanbrengen van permanente 
make-up en microskinpolish. 
Natuurlijk kunt u ook bij ons 
terecht voor vele andere 
schoonheid’s behandelingen.

Hoogheuvelstraat 119a Oss  |  06-40245998 
www.jblaundryservices.nl

JB Laundry Services 
Wassen en strijken

voor bedrijven?

DAT KAN!
Ik doe het graag! 
Wacht niet langer 

en bel:
06-4024599806-40245998

SERVICE  
staat bij 

 mij op één

NIEUWSGIERIG? 
Maak dan nu een 
afspraak en bel 

0412-795222

Staringstraat 235, Oss
  0412-79 52 22 

info@wboss.nl  |  www.wboss.nl

Wij zijn gevestigd te Oss en richten 
ons op particulier én bedrijf!

Door ons ruime aanbod kunnen wij 
voor IEDERE situatie een passende 

oplossing bieden!

Wij hebben ons toegelegd  
op de verkoop, montage en 

onderhoud van:
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Veel ondernemers denken er niet 
continu aan om wéér een back-up te 
maken van hun gegevens en bestanden. 
Marcel Martens van M • IT Services: 
“Ik snap dat wel. Vaak zijn ze al druk 
genoeg bij alles wat er komt kijken bij 
ondernemen. Ze staan er gewoon niet bij 
stil wat er mis kan gaan als je digitaal 
je grip op de zaken verliest. Daarom 
hebben wij een oplossing waarmee je in 
één keer safe zit.”

administratie zeven jaar te bewaren voor de 
fiscus. En dat je computer gecrashed, gestolen 
of gehackt is… daar heeft de Belastingdienst 
echt geen oren naar. Dat is dan helaas helemaal 
jouw probleem.”

“Speciaal voor ondernemers zonder eigen 
IT-afdeling hebben we een praktisch pakket 
samengesteld. Voor een vast bedrag per maand 
ben je dan ‘Altijd veilig in bedrijf’. Wij zorgen er 
meteen voor dat er dagelijks een back-up wordt 
gemaakt én dat die op een veilige plek bewaard 
wordt.”

“Je kunt als ondernemer niet zonder back-up 
van je bestanden en gegevens. Het is belangrijk 
dat je in ieder geval dagelijks een actuele 
versie van je digitale zaken bewaart. Een IT-
ongeluk zit in een klein hoekje en je moet er 
niet aan denken dat je je werk van gisteren 
of de hele afgelopen periode kwijt bent. Dat 
je niet meer bij je e-mailtjes kunt of bij je 
contactgegevens. Of je complete administratie 
met offertes, facturen, bonnetjes en aangiftes. 
Je bent zelfs wettelijk verplicht om je financiële 

Achterste Groes 13, Heesch    0412-744300
info@mitservices.nl    www.mitservices.nl

Heb jij digitaal 
grip op je 

zaken of is er 
geen back-up?

Marcel Martens

Check gratis of je computer goed 
beschermd is: www.mitservices.nl/bruist

11173 MIT Advertorials v4.indd   3 04-10-17   15:00

Als je goede dorst en flinke honger hebt, ga je naar Pilz & Grillz aan 
de haven. Wij bieden u een prima combinatie voor een avondje uit: 
lekker eten en drinken in een sfeervolle omgeving. 
Gerechten zonder gekke fratsen en van hoge kwaliteit. 

Iedere woensdag onbeperkt genieten van onze heerlijke, malse spareribs.

Pilz & Grillz
Heilig Hart Plein 29 
Veghel
0413-769059
06-53966524
www.pilzandgrillz.nl
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Novi Clinic
Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privékliniek Novi Clinic aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets  
voor jou kan betekenen?  

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken? Dat kan 
door het sturen van een bericht 

naar info@noviclinic.com, per 
Whatsapp naar +31624880617 

of via het contactformulier  
op de website.

06-24880617 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Het behouden van de natuurlijke uitstraling 
en schoonheid is ons streven.

Dé specialist in botox en fillers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fillers. Bij een BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist ben je in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk advies, een behandelplan op maat en een eerlijk advies staan 
voorop. Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het 
uitgangspunt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

Voor wie
Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.

Resultaat
Een injectables-behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends wordt verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor een 
frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede resultaten 
te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In alle gevallen 
werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te kunnen bieden.

Ik ben Amanda van Dulken, 
pedagoog, autisme-specialist  
en sinds januari 2017 
gecertificeerd Rots & Water trainer. 

Ik ben Amanda van Dulken, 
pedagoog, autisme-specialist 
en sinds januari 2017 
gecertificeerd Rots & Water trainer. 

HULP NODIG?

Bel me op

06-33217891

Wanneer Rots en Water inzetten?
• Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
• Mijn kind pest of wordt gepest
• Mijn kind komt vaak in conflictsituaties terecht
• Mijn kind heeft moeite met samenwerken en/of 

communiceren
• Mijn kind heeft weinig zelfbeheersing/wordt snel boos

Effectief bewezen methode tegen pesten!

Tijdens de laatste les slaan de kinderen 

hun plankje door, dit geeft een boost voor 

het zelfvertrouwen! 

Kosten: 8 lessen van een uur voor  
€ 139,-. De training start bij minimaal  
4 aanmeldingen. Locatie: Yoshida 
Sports in Uden.

Rots & Water training:  

Sociale  
weerbaarheidstraining!

Voor meer informatie en inschrijven:  
www.variavia.nl/rots-en-water of bel: 06-33217891.

Uw woning  
 laten taxeren?

Voor bestaande woningen in de omgeving van 
Oss, Uden, Veghel, Landerd en Bernheze

Pimpernel 12, Zeeland  |  (0486) 42 49 29  | www.vissersmakelaardij.nl

Nú tegen een  

VOORDELIGE EN 
CONCURRERENDE PRIJS? 

Bel 0486-424929

Erkend taxateur

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

            De  
op je snoet maakt

heel veel goed

      Zon

slipper
Vandaag neem

ik een
             dag

          De
speelt al buiten.

Kom je ook?

      Zon
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Heb je sleutels nodig? 
Van huis- tot fietssleutels. In de meeste gevallen is 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

Heuvel 20K, Oss  |  0412-643062

Heb je Heb je sleutels nodig?
Van huis- tot fietssleutels. 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.
Van huis- tot fietssleutels. 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

ipl ontharenOss
♦ Raadhuislaan 23a ♦ 5341 GL ♦ Oss ♦ 06-19470211 ♦

Oss
Raadhuislaan 23a, Oss  |  06-19470211   |  oss@pulzzz.nl  |  www.pulzzz.nl

Wil je eerst zelf ervaren hoe het werkt?  
Maak dan nu een afspraak voor een gratis 

okselbehandeling.

Definitief ontharen voor de beste prijs?
Wil je van ongewenste haren op verschillende plekken af of heb je last van overbeharing? 
Dan ben je bij Pulzzz op het juiste adres!

Liessentstraat 2a, Uden | 0413-264889 | info@hyundaivdheijden.nl | www.hyundaivdheijden.nl

Hyundai Private Lease
Met Hyundai Private Lease kun je heel eenvoudig als particulier een nieuwe Hyundai leasen, voor een 
aantrekkelijk vast bedrag per maand en zonder investering vooraf. Je hebt geen omkijken meer naar 
onderhoud, reparaties, banden, wegenbelasting en verzekering. Met Hyundai Private Lease wordt alles 
tot in de puntjes voor je geregeld, zonder verborgen kosten. Alleen de brandstofkosten zijn voor jou.  
Dus laat je informeren bij Hyundai Van der Heijden in Uden. Wij helpen je graag verder!

Zorgeloos rijden vanaf € 279,- per maand.

De voordelen van
Hyundai Private Lease
• Rijden in een  

nieuwe Hyundai
• Aantrekkelijk vast  

bedrag per maand
• Pechhulp in binnen- 

land en Europa
• Inclusief verzekering  

en reparatie
• Geen verborgen  

kosten
• Vervanging van  

de banden
• Schadeherstel  

en onderhoud

Hyundai Private Lease

Pechhulp in binnen-

Inclusief verzekering 

LOOP GERUST  EENS BINNEN  in onze showroom, de koffie staat voor je 
klaar!

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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Intuïtieve massage
“Ik geef intuïtieve massage”, vervolgt Judith.  
“Ik masseer vanuit mijn hart, op intuïtie en vanuit mijn 
gevoel. De grepen komen o.a. uit de klassieke massage, 
aangevuld met basiswerkvormen van de chakra-leer. Ik 
stem af op degene die ik voor me heb, om er zo achter te 
komen wat diegene op dat moment nodig heeft. Iedere 
massage is daardoor anders. We communiceren zonder 
woorden, het is een ontmoeting van mens tot mens. 
Intuïtief masseren is aanraken en geraakt worden.”

Een brug
“Met mijn aanraking vorm ik een brug voor jou,  
door je uit te nodigen om in contact te komen met jouw 
eigen lichaam. Daardoor worden blokkades opgeheven 
en gaat energie beter stromen. Tegelijkertijd word je je 
bewust van allerlei emoties. Jij bepaalt vervolgens zelf 
hoe je daar mee omgaat. Ik oordeel niet, voor mij is 
iedereen gelijk.”

Toen Judith van 
Lent tijdens een 

workshop kennis- 
maakte met 

masseren, wist ze 
het meteen: dit is 

wat ik wil. “Het 
voelde als 

thuiskomen”, 
vertelt ze 

enthousiast. “Ik 
vond het geweldig 

dat ik tijdens het 
masseren even 

helemaal ‘uit mijn 
hoofd’ was.”

Ze volgde 
verschillende 

opleidingen en 
opende onlangs 

haar eigen 
massagepraktijk 
aan huis in Oss.

Passie voor masseren

Als herboren
“Kenmerkend voor intuïtieve massage is verder de 
zachtheid waarmee het wordt gegeven. Tijdens de 
massage hoor je rustgevende muziek op de 
achtergrond en kun je genieten van de heerlijke geur 
van de warme massageolie. Ik praat bewust niet om 
een rustmoment te creëren, zodat jij je volledig kunt 
ontspannen. Aan het eind van de behandeling laat ik 
je langzaam tot jezelf komen. En daarna voel je je 
hopelijk als herboren.”

De toekomst
Een Thaise voetmassage behoort eveneens tot de 
mogelijkheden, evenals een nek- en schouder-
massage (met de kleren aan). “Ik heb mijn passie 
gevonden en blijf mezelf ontwikkelen. In de toekomst 
ga ik mijn behandelingen dan ook zeker uitbreiden. 
Ik ben nog lang niet uitgeleerd!”

Lente Mare Massage  |  Abraham Kuijperstraat 7, Oss  |  06 - 81667518  |  lentemare@icloud.com  |  www.lentemare.nlINTUÏTIEF MASSEREN IS  
AANRAKEN EN GERAAKT WORDEN

Je kunt ook  
online een 
afspraak  
maken.

BRUISENDE/ZAKEN
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VOOR EEN BLIJVENDE HERINNERING 
IN HET JUISTE KADER  
JE ZIT BIJ ONS ALTIJD GOED!
KOM DUS SNEL EENS LANGS!

Lijstenmakerij ‘Aan ‘t huis’  |  Zicht 8, Berghem  |  0412-401002  
info@lijstenmakerthuis.nl en info@portrettekeningen.nl              
www.lijstenmakerthuis.nl en www.portrettekeningen.nl

Op zoek naar een mooie lijst  
 of een prachtig schilderij?

VOOR EEN BLIJVENDE HERINNERING 

JE ZIT BIJ ONS ALTIJD GOED!

Twee ambachten gaan bij ons hand in hand!




