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Linda Verstraten:
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Markant Zonwering 
is dé specialist uit 

Den Bosch in zonwering, 
rolluiken, veranda’s 

en aanverwante 
productgroepen.
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Van inspiratie naar sfeer in huis

Mario’s Vloeren is een ervaren 
bedrijf op het gebied van stofferen. 

De specialist voor al uw pvc-, 
tapijt- en marmoleumvloeren, 

raamdecoratie en behang. 
Ook voor het plaatsen van 

trapbekleding bent u bij Mario’s 
Vloeren aan het juiste adres. 
Onze jarenlange ervaring en 

volledige inzet maken dat u altijd 
gegarandeerd bent van een 

perfect, prachtig en 
duurzaam resultaat.

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Kerkwijk 87a, Berlicum

073-785 5591
mariosvloeren@outlook.com

Meer zien?
WWW.MARIOSVLOEREN.NL

Van inspiratie naar sfeer in huis
PVC VLOEREN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE TRAPBEKLEDING

Onderhoudsvriendelijk 
en ijzersterk

Waar hout veel 
onderhoud nodig heeft, 
is een pvc-vloer juist heel 
onderhoudsvriendelijk. Het 
kan goed tegen water en 
kan zeer goed gecombineerd 
worden met vloerverwarming. 
Ten opzichte van bijvoorbeeld 
laminaat en vinyl is pvc 
ijzersterk. Daarom wordt 
pvc ook veel gebruikt in 
projectstofferingen.

Nieuwsgierig naar wat er 
allemaal mogelijk is in uw huis?

Bezoek onze showroom! Wij helpen 
u graag met een passend advies.

BEHANG
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Bruisende lezer,

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de 
verkoeling van een duik in de zee? Nederland staat niet voor niets 
bekend als waterland, dus die verkoelende duik wordt door de 
meeste mensen – jong en oud – best regelmatig genomen. Waar 
zouden we zijn zonder water? Je leest er meer over in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in onze 
bol, maar we blikken tevens vooruit naar bijzondere dingen die ons 
te wachten staan. Zo lees je in het interview met Linda Verstraten 
meer over de musical Checkpoint Charlie die in januari in première 
gaat. Een musical over de Berlijnse Muur waarin Linda één van de 
hoofdrollen speelt. Mocht je opzien tegen de koude wintermaanden, 
dan heb je nu in ieder geval toch al iets om naar uit te kijken.

Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw 
bezoekje aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar om 
jou te verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel verder 
bladert.

Maak er een mooie maand van!
Michael Thörig

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-11087563.

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BZ Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/rosmalenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Rosmalen 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook De Maashorst Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

ROSMALEN

HEESWIJK

NULAND

SINT-MICHIELSGESTEL

DE MAASHORST

RTOGENBOSCH

Inhoud

30

20

14

23

8

12

23

winwin



BRUIST/BODY&MIND

Nederland staat bekend als waterland. Kinderen worden dan ook op jonge 
leeftijd al naar zwemles gestuurd zodat ze zich kunnen redden in het water.  

Ondanks de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog, 
tijdens de zomermaanden zijn we er niet weg te slaan. 

omdat ze ons niet als prooi zien. Ook net onder het 
wateroppervlak zie je soms al kleurrijke vissen en 
prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje nemen in 
de Rode Zee en laat je verrassen door het mooie 
onderwaterleven. 

ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen 
weet, een van de eerste levensbehoeften van de 
mens. Probeer maar eens een dag zonder water 
uit de kraan te leven, dat lukt bijna niemand. 
Zonder water zou de wereld niet kunnen bestaan 
en zouden de zeeën land zijn. Dat is toch jammer, 
want tijdens de zomerse dagen brengen we 
namelijk heel wat uurtjes door aan het strand of aan 
natuurlijke meertjes. De meeste mensen nemen 
een volle tas met handdoeken, zonnebrandcrème 
en leesmateriaal mee, zodat je van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat kunt genieten van de golven, de 
meeuwen en de boulevard. 

Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het 
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water 
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat 
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als 
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in 
Wassenaar een prima optie. Je komt er glijbanen in 
alle soorten en maten tegen. 

DIEP IN DE ZEE Heb je weleens gedoken of 
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereld-
wijd kun je genieten van de meest schitterende 
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot zeeschild-
padden die zich op hun gemak  voortbewegen. 
Met een duikbrevet kun je tot wel zestig meter diep 
gaan en de meest vreemde wezens tegenkomen, 
waaronder zelfs reuze-inktvissen. Wist je dat een 
inktvis drie harten heeft? Als je geluk hebt – of 
pech – kom je onderweg een barracuda tegen. 
Geen zorgen, meestal laten ze de mens met rust 

Zwemmend
de zomer door

Ook op zoek naar zwemideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ WAAR GA JIJ 
VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?VAAK ZWEMMEN?
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Scan 
de 

QR-code

WILKINSON MANNEN 
HYDRO 5 WOOD
Wilkinson is helemaal bij met vernieuwde 
technologieën en de meest effectieve 
scheermessen. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Wilkinson Hydro 5 Wood, een scheersysteem 
met een hoge kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een verpakking van 
90% gerecycled en recyclebaar papier. Met 
vijfvoudige mesjes en een innovatief 
gelreservoir is dit scheersysteem ideaal voor 
mannen die huidverzorging én duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan.
www.wilkinsonsworld.nl

Geniet van de
zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de

Ook deze maand hebben we Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer  en profi teer 
van mooie kortingen bij onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LEZERSACTIE*
Self Tan 125ml van That’so 
t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale echt bruine kleur die 2-3 
uur na het aanbrengen door ontwikkeld. 
Geen vlekken, geen oranje/gele kleur of 
zwarte puntjes in je poriën. Ook verzorgt en 
hydrateert dit product je huid door 
toevoeging van onder andere Aloë Vera. Het 
perfecte product voor een verantwoorde 
bruine tint.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LIBBEY  
HOBSTAR GLAZEN
De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit 
glazen van één van de grootste glaswerk 
producenten ter wereld met een fabriek in 
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
Hobstar, waarvan de naam verwijst 
naar het specifi ek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’ 
van de Hobstar vallen hierdoor in de 
smaak. www.libbey.eu

Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
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SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN 
INTUITION COMPLETE 
BIKINI
Wilkinson heeft dé tool voor de bikinilijn uitgebracht: 
de Intuition Complete Bikini. Aan de ene kant vind je 
een trimmer, waarmee je veilig en nauwkeurig je 
schaamhaar kan bijwerken. De trimmer is smal, 
waardoor je makkelijk op lastige plekjes komt. 
Aan de andere kant zit een scheersysteem met 
vijf mesjes, waarmee je de bikinilijn snel en 
nauwkeurig scheert. Je hoeft niet bang te zijn 
voor huidirritaties, de scheermesjes zijn 
namelijk geïntegreerd met een 
huidvriendelijke gel.
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Geniet op het strand van de Strandgaper van 
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet 
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 
om luierend op het strand van te genieten. De 
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint 
naar zindering en gezamenlijkheid en doet 
verlangen naar meer. Deze sprankelende 
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag. 
Met een subtiel bittertje en een sprankelende 
afdronk is de Strandgaper een perfecte 
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWS

vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
LEZERSACTIES* 

Like de 
Facebookpagina van 

Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

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

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

HALLMARK 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl

HALLMARK 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl
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Doe
mee en 

win

www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIES

LEZERSACTIE*
Cheeky sauvignon
Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon 
is tropisch, verfrissend en zit 
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn 
100% biologisch en vegan! Per 
verkochte fl es wijn wordt 750 liter 
schoon drinkwater gedoneerd aan 
communities in Afrika!

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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BELLÁ PIERRE

Eigenaresse: Joyce van Overdijk-Trum
Erasmusstraat 11 ’s-Hertogenbosch  |  073 614 83 12
info@joysforhair.nl  |  www.joysforhair.nl

It’s a Joy for Your Hair!

Deze maand zetten wij graag vol trots het pareltje van onze salon in 
de belangstelling: de minerale make-up van Bellá Pierre. U kunt bij 
onze visagiste terecht voor een ‘touch up’, make-up advies, bruids- of 
avondmake-up. 

 Even de voordelen op een rij: 
•  Bellá Pierre laat uw huid ademen, 
 zo worden uw poriën niet verstopt 
 door allerlei cosmetica 
• Vermindert de fi jne lijntjes
• Heeft een uv-A en uv-B bescherming
 SPF 15-20
• Cruelty free
• Bevat geen schadelijke stoffen
• Wordt aanbevolen door dermatologen

 Bent u nu benieuwd welke make-up 
passend is bij uw huid of wilt u 
make-up advies, maak dan een 

afspraak bij onze visagiste. 

Liefs team 
Joy’s for hair and make-up 

Kloosterlaan 34
‘s-Hertogenbosch
06-57276825

info@schild-pad.nl
www.schild-pad.nlwww.schild-pad.nl

PRAKTIJK VOOR:

VOETREFLEX THERAPIE
en

 MASSAGE THERAPIE

Fysieke én mentale gezondheid
Het wordt nogal eens onderschat hoe 
essentieel een goede werking van de 
darmen is voor je algehele gezond-
heid, specifi ek je weerstand. Gezonde 
darmen zorgen voor een optimale op-
name van voedingsstoffen, waardoor 
je lichaam wordt beschermd tegen al-
lerlei schadelijke bacteriën.

Omdat je darmen in verbinding staan 
met de hersenen, is een goede wer-
king hiervan tevens van invloed op je 
mentale welzijn. De darmen worden 
om die reden ook wel de buikhersenen 
genoemd. Zowel positieve als negatie-
ve emoties hebben daarmee effect op 
onze spijsvertering en onze stoelgang 
én andersom. Als de darmen niet goed 
functioneren, kan dit stress en depres-
sieve gevoelens veroorzaken, of je zit 
simpelweg niet goed in je vel.

Goed voor je darmen zorgen is belangrijk. Een goede darmfl ora heeft een positief 

effect op jouw gezondheid. Voeding en beweging dragen daaraan bij. Toch komen 

darmklachten regelmatig voor. Je kunt er behoorlijke last van hebben. Soms zelfs zo 

erg dat het je leven voor een groot deel kan gaan beheersen. Met voetrefl ex therapie 

kunnen wij hierin veel betekenen en verlichting bieden.

Voetrefl exologie biedt verlichting
Voetrefl exologie gaat er vanuit dat elk orgaan 
in feite wordt gerefl ecteerd in je voeten.
Tijdens een behandeling masseren we de 
refl exgebieden en meridianen die in verbin-
ding staan met je darmen. Daardoor worden 
deze op een positieve wijze gestimuleerd.

Onderneem actie!
Blijf niet te lang rondlopen met darmklach-
ten, want een slechte darmfunctie kan ook 
allerlei andere klachten veroorzaken, zoals 
rugpijn, buikpijn en hormoondisbalans. Dat 
komt doordat het fascia (ofwel het bind-
weefselvlies) van de darmen verbonden is 
met de rest van het lichaam.

DE SCHILD-PAD 
BRENGT RUST 

IN JOUW LEVEN

met de rest van het lichaam.

Darmklachten?
Je kunt er iets aan doen!

Ook voor diverse andere klachten zoals vrouwen-
klachten, hoofdpijn, slaapproblemen en meer. 

1514



DITJES/DATJESDITJES

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën
 tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de 
  gezondste sporten is die er bestaan? 
       We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml
per dag. Yoga heeft als doel 

lichaam en geest te verbinden door 
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren 
water   9% lichter is dan vloeibaar water?
  Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag   
 dus zo min mogelijk kleren    
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen 
   bij lucht- en zeeziekte.
 Hoe goed je je ook wast, er leven 
meer dan 1000 bacteriesoorten    

op je huid.
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Jagersheuvelstraat 2C, Den Bosch
073-3039010  |  Eigenaar: Edwin Bol

www.keukencentrumberkers.nl

Keuken-
perfectie!

KOM GEWOON 
EENS KIJKEN 
EN ERVAAR 
HET ZELF!

Simpelweg een keuken kopen kan op elke 

hoek van de straat. Maar ben je op zoek naar 

kwaliteit, goed en eerlijk advies en een keuken 

die geheel voldoet aan al je wensen, dan moet je 

bij Keukencentrum Berkers in Den Bosch zijn. 

“Wat je budget ook is, bij ons vind je de keuken 

die je zoekt”, aldus trotse eigenaar Edwin Bol.

17



GA GOED VOORBEREID 
OP REIS

COLUMN/ESTER VAN DEN BOGAERT 

Ester van den Bogaert
06-13302640

Steeds meer landen binnen en buiten Europa hebben gelukkig 
hun inreisbeperkingen inmiddels versoepeld of zelfs helemaal laten 
vervallen. Hierdoor wordt reizen weer wat minder gecompliceerd en
is er weer meer mogelijk. Toch is het nog steeds belangrijk om de 
reisadviezen (www.wijsopreis.nl) in de gaten te houden en goed 
voorbereid op reis te gaan. 

ester.vandenbogaert@personaltouchtravel.nl

www.personaltouchtravel.nl/ester-van-den-bogaert

Ester van den Bogaert 
houdt van reizen en heeft al 

verschillende functies binnen 
de reisbranche bekleed, onder 
andere bij een touroperator en 
een luchtvaartmaatschappij. 

Sinds enkele jaren is ze actief als 
persoonlijk reisadviseur en helpt 

ze mensen om hun droomreis 
werkelijkheid te laten worden.

Voordelen van 
via mij boeken:

• Je krijgt snel antwoord 
• Je hebt één vast aanspreekpunt 
• Persoonlijke service 
• Personal Touch Travel   
 is aangesloten bij ANVR/SGR/    
 Calamiteitenfonds

Ga je op vliegvakantie? Houd dan ook goed 
alle informatie van de luchthaven van 
vertrek in de gaten. Zorg dat je ruim voor 
vertrek aanwezig bent, maar ook weer niet 
te vroeg. Check waar mogelijk thuis alvast 
in, zodat je op de luchthaven alleen je ruim-
bagage af hoeft te geven bij de bagage drop 
off en direct aan kunt sluiten in de (helaas 
vaak extreem lange) rij voor de douane. 

Ga je dit jaar op autovakantie? Check dan 
vooraf goed of je wegenvignetten nodig 
hebt, zowel voor je eindbestemming als 
voor de landen waar je doorheen rijdt. 
Deze vignetten kun je vaak tot vlak voor de 
grens kopen, maar het kan ook voordeliger 
zijn om deze vooraf online al te bestellen. 

Waar je ook naartoe gaat, ga goed 
voorbereid op reis en maak mooie, 
nieuwe herinneringen!

FIJNE VAKANTIE!
E n t h o u s i a s t e  r e i s g r o e t ,   

E s t e r

Kom ook eens langs!
Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale beleving onder 1 
dak. Kom langs bij de Hair bar, Brow bar, Lash bar, Nail 
bar of Boutique met leuke sieraden, kleding en accessoires 
of maak online een afspraak. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.lokz.nl.

LOKZ visie is om uw persoonlijkheid te behouden in uw 
kapsel. Hierbij is het belangrijk dat er gekeken wordt naar 
uw eigen, natuurlijke haar. Bij LOKZ besteden we daar 
professionele zorg aan, zodat vorm en kleur een haronieus 
geheel worden. Wij nemen graag de tijd en vinden het 
belangrijk dat u naar buiten gaat zoals u dat wilt. 

Wisten jullie dat wij bezig zijn met een verbouwing?? De 
boutique zit sinds begin dit jaar aan de voorkant,  waardoor 
deze veel toegankelijker is geworden.  Nu werd het tijd om een 
stuk aan te bouwen, zodat de boutique ook beter opvalt. 
Deze aanbouw was half juni klaar. 

Wij verkopen merken voor vrouwen als Ydence, Spooq the 
label, ByNouck, Cocobalu en nog veel meer. Ook 
verkopen wij mannenkleding van Nowadays, Anerkjendt en 
woodbird.  

Volg ons op onze socials! Lorem ipsum

Kerkwijk 9         5258 KA              Berlicum 073 6896791 www.lokz.nl 19



Zoek  jij MAATWERK?

‘PRECIES 
GEVONDEN 
WAT WE 
ZOCHTEN!’

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Zoek  jij 

Raamdecoratie Strijbosch levert alles op het gebied van interne raam bekleding. 
Denk hierbij aan overgordijnen, inbetweens, vouwgordijnen, houten jaloezieën, 
aluminium jaloezieën, plissés / duettes en rolgordijnen. Je vindt bij 
Raamdecoratie Strijbosch een uitgebreid assortiment aan maatwerk, waarbij je 
een ruime keuze hebt uit diverse materialen.

Zoek  jij MAATWERK?
Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt 
veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier 
weken geplaatst, terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. 
Daarbij is het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die 
geld opeisen, waardoor je verzekerd bent van lage prijzen.

Ben jij op zoek naar maatwerk raamdecoratie?
En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 

ROBIN HELPT JE GRAAG!

Volg ons:      Raamdecoratie Strijbosch        raamdecoratie_strijbosch

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt 
veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier veel in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier 
weken geplaatst, terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. 
Daarbij is het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die 

En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DROMER 
Arcadia is een honderd dagen 
durend cultureel programma dat 
zich afspeelt in de provincie 
Fryslân. Het is gemaakt door 
Nederlandse en internationale 
kunstenaars, makers en doeners 
die de wereld willen veranderen. 
Tot en met 14 augustus 2022 
prikkelen ze je zintuigen met 
theater, dans, zang, fotografi e, 
lezingen, discussies, wandelingen, 
beeldende kunst, literatuur en 
poëzie. Met een wandelend bos in 
stadse straten, drama’s op de 
Friese kliffen, kunstwerken in het 
park, dansers in verlaten loodsen 
en muziek op het Wad. Soms 
groots en meeslepend, soms klein 
en intiem. Vaak gratis, af en toe 
betaald. Voor het hele gezin, of juist 
een beleving voor jou alleen.
www.arcadia.frl

D AGJE UIT
ARCADIA

FILMPJE KIJKEN
BULLET TRAIN

Na zijn eindexamen en de dood van zijn 
vader verhuist Jesper van München naar 
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn 
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst 
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven, 
compleet met leuke kamer, vlot verlopende 
studie, succesvolle vriendin en een bijna 
voltooid romanmanuscript. Maar in 
werkelijkheid woont hij in een verkrot 
souterrain, heeft hij nog nooit een college 
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim 
gezogen en ook de roman gaat nergens 
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn 
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een 
turbulente week en gaat op een wilde 
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict 
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.

In Bullet Train zien we Ladybug (Brad Pitt), 
een onfortuinlijke huurmoordenaar die 
vastbesloten is om zijn werk voortaan 
vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen 
iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt 
Ladybug niet gunstig gezind te zijn, want 
aan boord van de snelste trein op aarde 
stevent hij in zijn nieuwe missie af op een 
confrontatie met dodelijke huurmoordenaars 
van over de hele wereld, die stuk voor stuk 
verwante, maar tegelijkertijd ook 
tegenstrijdige doelen hebben... Hij moet het 
dus voor elkaar zien te krijgen om van de 
trein af te komen. BULLET TRAIN is vanaf 
4 augustus te zien in de bioscoop.
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Marjon Huijbregts – de Koning  |  marjon@praktijkziz.nl 
Vonkenwaard 7, Den Bosch  |  06-24789689  

www.praktijkziz.nl

COLUMN

 Foto’s: Gina Huijbregts - Reichardt

Stoppen met pleasen… Hoe dan?
Een vrouw (45 jaar) vertelt tijdens de intake dat ze altijd voor anderen klaar 
staat. Ze zorgt voor haar zieke moeder, helpt collega’s uit de brand en is 
thuis de spil van haar gezin. Het liefste maakt ze het iedereen naar de zin. 
Tegelijkertijd breekt het haar op. Ze snakt naar wat tijd voor zichzelf. Maar ze 
vindt het moeilijk om haar grenzen aan te geven.

Herken je dat? Je denkt altijd eerst aan een ander en dan pas aan jezelf. 
Als je een keer ‘nee’ zegt, dan voel je je schuldig. Het gevoel dat je van 
alles ‘moet’ overheerst. Je wilt anderen niet teleurstellen. Maar eigenlijk 
wil je ook wel eens aan jezelf denken.

Eigen keuzes maken
Door de coaching ziet de vrouw in wat haar belemmert om voor 
zichzelf te kiezen. Ze wil graag aardig gevonden worden en is 
bang voor wat anderen denken als ze een keer ‘nee’ zegt. Ze 
leert om anders en bewuster keuzes te maken. Hierdoor 
lukt het om balans te vinden tussen rekening 
houden met anderen én met zichzelf. 

Wil je ook dichter bij jezelf leren 
blijven? Neem dan contact met me op 
om te bespreken wat Praktijk ZiZ voor 
je kan betekenen.  

Een 
kennismakings-
gesprek is gratis 
en vrijblijvend
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De ondernemer ontzorgen, 
die uitdaging neem ik graag 
met beide handen aan. 

Met als doel voor ogen de kostbare 
ondernemerstijd vrij te maken door de 
administratieve en fi scale taken (deels) 
over te nemen.

Kan je wel wat hulp of advies gebruiken? 
Laten we even bellen; 06-52673345

Marisca van Gent

Op zoek naar 
een betaalbare 
boekhouder?

Laten we even 
bellen!

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ 
De slogan van de Belastingdienst, we kennen hem allemaal. 
Hoe ‘makkelijk’ de Belastingdienst het ook wil maken, het is 
niet leuk en het is zeker niet zo makkelijk. 

 Aan het begin van het voorjaar valt de welbekende blauwe envelop weer 
op de mat. Het is weer tijd om aangifte te doen. Alles is ingevuld, maar je 
moet het wel nog even controleren. Controleren? Dat blijft lastig, want je 
hebt geen idee waar je naar moet kijken. En dat is niet zo gek, want ook de 
belastingregels worden continu gewijzigd en uiteindelijk wordt het er dan 
toch niet makkelijker op.

Is dit bij jou nu ook het geval? De Brabantse Boekhouder kan je hierbij helpen.

 Als particulier kun je onder meer bij mij terecht voor:
  • Aangifte inkomstenbelasting
• Verzoeken voorlopige teruggaaf
• Erfbelasting en schenkingsrecht
• Alle fi scale vragen
• Bezwaar- en beroepschriften
•  Aanvragen/wijzigingen van de toeslagen

 Ik neem het graag uit handen, zodat 
jij kunt doen wat je het liefste doet. 

Op mij
kan je rekenen!

Marisca van GentMarisca van Gent

Ik werk samen met 
specialisten uit 
verschillende 

disciplines. Hierdoor 
ben je nog meer 

verzekerd van de juiste 
kwaliteit en zorg die je 
van een boekhouder 

mag verwachten.

De Brabantse Boekhouder 
is vooral gericht op:

• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier

‘Wat een fi jne 
boekhoudster, lekker 

duidelijk in Jip en Janneke 
taal en niet van 

die moeilijke woorden.’
M. de man - Aarts

Vutter 9 
Den Bosch   |  06-52673345 

info@debrabantseboekhouder.nl 
www.debrabantseboekhouder.nl

2524



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

www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute

Memoria is een Engelse term voor memoire sieraad, wat betekent dat het meerdere stenen 
naast elkaar kan hebben. Voor elke nieuwe herinnering kun je er een nieuwe steen (diamant) 
in laten zetten. Begin bijvoorbeeld met één steen voor je verloving, daarna een steen voor je 

eerste kind en natuurlijk ook voor de twee kinderen die daarna nog komen.

naast elkaar kan hebben. Voor elke nieuwe herinnering kun je er een nieuwe steen (diamant) 

J u b i l e u m r i n g  m e t
0 , 5 0  c r t  d i a m a n t
van €  1.395, -

voor € 995,-

V E R K R I J G B A A R  B I J  U W  J U W E L I E R :

C A C H E T  J U W E L I E R S

B E S T A A T  5 0  J A A R !

E V E R Y  D I A M O N D  T E L L S  A  S T O R Y . . .

Arnhem - Punte | Best - van Stegeren | Bovenkarspel - Westra | Boxmeer - van Pampus | Breda - Van Gurp | Dronten - Zuyver | Elst - Stift | Emmeloord - Kaptijn

Geldermalsen - van Leeuwen | Gemert - Duthmann | Genemuiden - Brouwer | Goor - Kranenberg | Gorinchem - Veringa | Groesbeek - Marcel Dogterom | Halsteren - Ooms

Harderwijk - Zuyver | Harlingen - Bontekoe | Heerhugowaard - Schouten | Heiloo - Peek | Helmond - van Osch | Hendrik Ido Ambacht - Stoopman

Hengelo - Jonge Poerink | Heusden - Sylvester Andriessen | Hillegom - Roeland | Kampen - Kaptijn | Lekkerkerk - Rikkoert | Made - René Wols | Nieuwerkerk a/d IJssel - IJssel

Rhenen - Hendriksen | Ridderkerk - Krul | Rosmalen - Schute | Rotterdam - Helmer | Schagen - van Geelen | Scheveningen - van Wijnen | Schiedam - Voja

Schoonhoven - Rikkoert | Sliedrecht - Alblas | Tilburg - van Grinsven | Uithoorn - Sparnaay | Urk - Kaptijn | Utrecht - Punte | Venray - Camps | Vlaardingen - Ina van ’t Hoog 

Volendam - Piet Schilder | Zaltbommel - Haas | Zevenbergen - Hartmann | Zierikzee - Postma | Zwijndrecht - Stoopman

W W W . C A C H E T . N L

adv_cachet_linda_11.indd   1 02-11-2020   13:23
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles, 
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt 
naar de menselijkheid achter een grote historische 
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk 
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter 
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we 
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de 
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van 
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een 
realistisch beeld schetsen van de beginperiode 
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op 
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse 
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwart-
witbeeld schetsen. In fi lms en boeken zien we 
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed, 
maar dat ligt genuanceerder.”

Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over 
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.

Linda Verstraten: 

‘We dwingen elkaar vaak 
om te kiezen’

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus 
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is 
mijn personage, Lena, een zangeres uit Oost-
Duitsland die met haar muziek graag naar het Westen 
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door 
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag 
terug naar familie in het Oosten.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten 
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te 
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwart-
wit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van 
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje 
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met 
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te 
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in 
première. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Coupletweg 46 Rosmalen  |  06-30789989
 info@type-uniek.nl  |  www.type-uniek.nl

"DE TYPEVAARDIGHEID ZAGEN WE 
SNEL TERUG BIJ ANDERE 

SCHOOLVAKKEN. HET IS EEN 
INVESTERING DIE DIRECT 

WINST OPLEVERT."

    Kinderen leren
typen bij Type-Uniek

 WIE TYPT HEEFT DE TOEKOMST 
 In de klas staat een rijtje chromebooks of 
laptops. Het zijn mooie nieuwe 
onderwijsmaterialen, waar kinderen graag mee 
aan de slag gaan. Maar ze vragen wel om 
nieuwe vaardigheden! Om dat goed te kunnen 
doen, moet je niet alleen de weg weten op een 
apparaat, maar ook op een toetsenbord.  

 TYPELESSEN 
 De typelessen zijn geschikt voor leerlingen uit 
de groepen 7 en 8. Gemiddeld zijn er 10 tot 12 
lessen van een uur nodig voor het behalen van 
het typediploma. De typecursus wordt 
afgesloten met een proefexamen en een 
type-examen. De nieuwe typecursussen van 
september voor het nieuwe schooljaar staan 
alweer op de website.

Bij Angelique van Type-Uniek leren kinderen uit de 
groepen 7 en 8 effi ciënt blind typen in slechts tien tot 
twaalf weken. Angelique geeft typeles in 
groepsverband op basisscholen in de regio Rosmalen, 
ook wordt er typeles op locatie gegeven in de Groote 
Wielen.
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Nieuwbouw in Escharen

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger 
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een 
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van 
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar 
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten 
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij 
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van 
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel, 
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij 
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook 
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie 
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik 
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Roscobouw ontzorgt
Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur 
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit 
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel 
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases 
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk 
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor 
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij 
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was 
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn 
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd 
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen 
om binnen de regelgeving en budget te blijven.” 

Lisa van Dongen mag met 

recht trots zijn op haar huis. 

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit 

met name in haar uppie, slechts 

28 lentes jong, heeft neergezet!

02 RB 2321 Advertentie Bruist - van Dongen_v2.indd   1 24-03-2022   09:13

Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met 
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis 
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel 
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect 
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt, 
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning 
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn 
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het 
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op 
haar maat! 

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes 
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had  
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook  
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de 
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf 
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van 
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”  
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er 
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en 
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt 
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen 
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in 
november 2020 was de oplevering van de woning.  
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het 
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen 
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen 
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar 
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren 
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een 
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel 
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie 
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder 
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud 
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden, 

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere 
tijd.” Het resultaat mag er zijn,  tijd  voor verdiend 
onbezorgd genieten.

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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Nieuwbouw in Escharen

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger 
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een 
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van 
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar 
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten 
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij 
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van 
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel, 
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij 
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook 
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie 
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik 
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Roscobouw ontzorgt
Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur 
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit 
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel 
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases 
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk 
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor 
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij 
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was 
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn 
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd 
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen 
om binnen de regelgeving en budget te blijven.” 

Lisa van Dongen mag met 

recht trots zijn op haar huis. 

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit 

met name in haar uppie, slechts 

28 lentes jong, heeft neergezet!
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Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met 
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis 
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel 
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect 
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt, 
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning 
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn 
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het 
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op 
haar maat! 

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes 
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had  
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook  
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de 
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf 
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van 
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”  
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er 
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en 
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt 
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen 
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in 
november 2020 was de oplevering van de woning.  
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het 
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen 
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen 
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar 
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren 
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een 
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel 
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie 
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder 
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud 
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden, 

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere 
tijd.” Het resultaat mag er zijn,  tijd  voor verdiend 
onbezorgd genieten.

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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LOOKING/GOOD

Voel je fris na een  
vliegreis

DRINK GENOEG WATER In een vliegtuig is de lucht 
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid. 
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. 
Vermijd koffi e en alcohol, want deze drankjes werken 
juist vochtafdrijvend. 

SMEREN Ook je gezicht kan na een vliegreis droog 
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen. 
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.

SCHOONHEIDSSLAAPJE De ultieme tip om zonder 
wallen aan te komen op je bestemming is natuurlijk 
door genoeg te slapen.

VLIEGTUIG YOGA Om geen opgezwollen voeten, 
benen of handen te krijgen, is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek 
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES Vaak zijn de schermpjes, 
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig 
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of 
antibacteriële gel om jezelf weer op te frissen.

DEODORANT Een onmisbaar item vlak voor het 
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook 
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar hoe 
kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.

Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming
Voordat een kind onder toezicht wordt gesteld door de 
rechtbank, vindt er een onderzoek door de Raad voor de 
Kinderbescherming plaats. De Raad bekijkt of de zorgen over 
het kind terecht zijn. Als er daadwerkelijk zorgen zijn, dan 
dient de Raad een verzoek in bij de rechtbank om het kind 
onder toezicht te stellen. De kinderrechter toetst en beslist 
uiteindelijk of de ondertoezichtstelling noodzakelijk is. 

Nadat de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, 
wordt een medewerker van jeugdbescherming aan het kind 
toegewezen als gezinsvoogd. Deze gezinsvoogd maakt samen 
met het gezin afspraken over wat nodig is om de situatie te 
verbeteren. Deze afspraken worden in een plan van aanpak 
opgenomen. De gezinsvoogd bepaalt aan de hand van het 
plan welke eventuele extra hulp ingezet dient te worden in het 
gezin. Mocht het nodig zijn, dan kan het plan ook op punten 

worden aangepast 
gedurende de OTS. 

Tijdens een OTS 
blijven ouders zelf 
het gezag behouden. 
Ouders dienen wel 

COLUMN

Maria & Sevgi Familierecht
Kasteleinenkampweg 11-C, Den Bosch  |  073-2055111
info@mariaensevgi.nl  |  mariaensevgi.nl

MIJN KIND WORDT ONDER TOEZICHT 
GESTELD, WAT HOUDT DIT IN?

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. De rechter kan een 
ondertoezichtstelling uitspreken indien er sprake is van ernstige zorgen over een kind 
in zijn of haar thuissituatie. Het doel hiervan is om uiteindelijk te helpen het kind veilig 
te laten opgroeien.

in overleg met de gezinsvoogd zaken met betrekking tot de 
ontwikkeling en veiligheid van het kind te regelen.

Duur ondertoezichtstelling
De duur van een ondertoezichtstelling wordt bepaald 
door de rechter. Voor de eerste keer kan de OTS 
maximaal twaalf maanden duren. Daarna kan de rechter 
telkens met maximaal twaalf maanden verlengen. Als 
een kind de leeftijd van achttien jaar bereikt, is een 
ondertoezichtstelling niet meer mogelijk en eindigt deze 
automatisch.

Voorlopige ondertoezichtstelling
Mocht er sprake zijn van een acute crisissituatie, dan kan 
de Raad voor de Kinderbescherming een kinderrechter 
verzoeken om de situatie onmiddellijk te beoordelen. 
In dat geval kan de kinderrechter een voorlopige 
ondertoezichtstelling (VOTS) opleggen. Deze duurt 
maximaal drie maanden. In deze drie maanden wordt 
door de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek 
uitgevoerd naar de opvoedingssituatie van het kind. Op 
basis van dit onderzoek beslist de rechtbank uiteindelijk of 
een voorlopige ondertoezichtstelling moet worden omgezet 
naar een reguliere ondertoezichtstelling.
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  welkom@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

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

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

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

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella
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SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op eenMaak kans op een

fris 
bubbel 
zomer 
spa 

sodastream 
water 
lekker 
smaakjes

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak kans op een

en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 

Ecofriendly 
Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-2-3.

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

De zomer staat voor heel 
wat uren speel-, zwem- 
en spetterplezier in het 

water. De zwemmers en 
zongenieters kunnen nu 

een hele zomer lekker 
bijbruinen onder het genot 

van een drankje en een 
Bruist puzzel. Daarnaast 

maak je ook nog eens kans 
op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'zwemmen'.
De oplossing van vorige maand was waaier.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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