
Buddy Vedder:
‘De liedjes zijn 
onsterfelijk’

Geef jezelf
een boost!een boost!
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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.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 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. 

ROBIN HELPT JE GRAAG!

Ondernemer: Robin Strijbosch
06-10090795 | 

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

Heb je interesse? 
Bezoek de website 
of scan de QR code!



Maak kennis met
onze uitgebreide

gordijnstoffen
collectie

Esther & Belinda
Meijer Colors@Home levert een totaalconcept. 

Het aanbod bestaat onder andere uit 
raamdecoratie, gordijnen, vloeren, karpetten, 

buitenzonwering, horren, verf en behang.
Allen op maat gemaakt. In de sfeervolle winkel 
krijg je volop inspiratie en een goed beeld hoe 

het er bij jou thuis uit kan zien.

      Wist je dat dit alles niet eens duur hoeft te zijn?
Belinda en Esther geven graag een passend 

woningstofferingsplan en helpen je van A tot Z 
bij het uitzoeken van het droominterieur van 

je woning. Je bent van harte welkom in 
de winkel om ideeën op te komen doen.

Voor elke stijl
Gordijnen en raamdecoratie

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES 
BIJ JOU THUIS! 

Voor meer inspiratie en keuze, 
bezoek de website
of scan de QR-code Prins Bernhardplein 12 Nuland  |   073 532 4767  |  info@meijernuland.nl  |  www.meijernuland.nl

Voor elke stijl
Gordijnen en raamdecoratie
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Bruisende lezer,

Heb jij ze ook al, de lentekriebels? Hier op de redactie van Bruist kunnen 
we in ieder geval niet wachten tot het voorjaar weer aanbreekt. Laat dat 
mooie lenteweer dus maar komen. Wil je optimaal van dit seizoen 
kunnen genieten, blader dan snel verder en laat je inspireren door onze 
bruisende lentetips.

En dat is natuurlijk niet het enige wat we deze maand voor je op papier 
hebben gezet. Uiteraard hadden we ook weer mooie gesprekken met 
heel wat bruisende ondernemers en ook vroegen we ‘alleskunner’ 
Buddy Vedder het hemd van het lijf over zijn voorliefde voor muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Ook dit interview vind je in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Laat de lentekriebels maar kriebelen, ga naar buiten, laaf je aan de 
stralen van de zon, doe nieuwe energie op en bereid je voor op alle 
mooie maanden die weer voor ons liggen. Zet de bloemetjes buiten, 
letterlijk en fi guurlijk, en vier samen met ons dat het voorjaar weer in 
aantocht is. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is…

Leve de lente!

Lea en Marcel Bossers

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. ©2023. 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

ROSMALEN

HEESWIJK

NULAND

SINT-MICHIELSGESTEL

DE MAASHORST

RTOGENBOSCH

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.

Inhoud

28

Den Bosch Rietveldenweg 58 A  |  073 621 9023
Waalwijk Zanddonkweg 2  |  0416 33 33 21
Genderen (occasion center) Genderensedijk 11  |  0416 35 11 05

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

Private Lease? 
Wel zo makkelijk!
073 621 90 23
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien, komen ze 
tevoorschijn: de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen 

ons vrolijker en zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in 
je leven met onze bruisende tips.

DE L VAN LICHAAM Ga aan de slag met je body. 
Scrub die oude wintercellen van je huid. Geef 
je voeten, die de hele winter opgesloten hebben 
gezeten, een ‘grote beurt’ en lak je teennagels alvast 
in een vrolijk kleurtje. Breng een bezoekje aan de 
kapper en ga de lente stralend tegemoet.

DE T VAN TULPEN Verwen jezelf met een grote 
bos tulpen. De lente is in aantocht en dat mag best 
gevierd worden!

DE W VAN WINKELEN Langzaam loopt het kwik 
op en prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door 
de winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje 
aan de stad, waar de voorjaarscollectie al enige tijd 
in de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, is 
het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets naar 
je werk, maak een voorjaarswandeling of neem de 
tuin onder handen. Bewegen is niet alleen goed 
voor je lichaam, het maakt je ook gelukkiger.  

DE D VAN VITAMINE D Zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed voor 
je lichaam. Bovendien maakt zonlicht dat we ons 
beter voelen. Breng daarom je lunchpauze een 
paar keer per week door in het voorjaarszonnetje. 

DE F VAN FRISSE ENERGIE In de lente 
ontwaakt de natuur, breekt de zon door en worden 
onschuldige lammetjes en andere dieren geboren. 
Laat je inspireren door de frisse energie die de 
lente met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.

Lentekriebels: 
geef jezelf een boost!

Wil jij tips hoe jij dit jaar aan de lente begint? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

ONTDEK HOE JIJ DEZE 
LENTE LEKKER LICHT 
EN LUCHTIG BEGINT! 

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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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

Zet de bloemetjes
buiten!

HALLMARK 
COMPLIMENTEN DAG
Hoe vaak geef jij eigenlijk een compliment? 
Het lijkt zo gewoon, maar eigenlijk staan we er 
te weinig bij stil hoe belangrijk complimenten 
zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geef
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook als pdf bestellen, dan hoeft het 
niet gelijk afgerekend te worden bij bestelling.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

Scan 
de 

QR-code

LEZERSACTIE*
Maak kans op het boek 
van Sol Bouzamour
Gebaseerd op waargebeurde feiten. 
Een actueel verhaal over liefde en 
loyaliteit in een harde wereld, de 
weerspiegeling van de maatschappij 
hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in 
klassen, maar vooral over de 
zoektocht naar eigen identiteit.

www.deschrijverscentrale.nl TAG #SOL

ZYXWV

UTSRQPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NMLKJI

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

H

GFEDCBA

SHOPPING/NEWS

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

LEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Faya Lourens
Fajah 'Faya' Lourens is terug 
met Killerbody Lifestyle waarin 
het draait om mindset. Val 
makkelijker af, behoud je 
resultaat en voel je gelukkiger. 
Met nieuwe vega(n) recepten 
en voedingsplannen.

www.fayaoffi cial.com TAG #FAYA

Zet de bloemetjes
buiten!

Zet de bloemetjes

UNION E-LANE
In het voorjaar is het heerlijk om fi etstochten te maken. 
Met de elektrische E-Lane van Union heb je altijd een 
elektrisch windje in de rug. Mocht de accu na je vele ritten 
aan wat power toe zijn, dan kan 
je deze eenvoudig opladen 
met een stekkertje. Geen 
stopcontact in je schuur 
of fi etsenstalling? Geen 
ramp, dan haal je de 
accu er gemakkelijk uit 
en laad je die 
binnenshuis op. 
www.union.nl

HAWAIIAN TROPIC 
MINERAL SUN 
MILK FACE LOTION 
Op zoek naar een natuurlijke 
zonnebrand? Hawaiian Tropic heeft een 
nieuwe Mineral lijn gelanceerd. Deze 
producten bevatten geen chemische 
uv-fi lters. Bovendien zijn de producten 
vegan. Perfect voor mensen met een 
gevoelige huid. De producten voelen licht 
aan op de huid en plakken niet. Met de 
Mineral Sun Milk Face Lotion ga je goed 
beschermd het voorjaarszonnetje in. 
hawaiiantropic.com

WILKINSON 
Wilkinson Hydro 5 Wood is een 
scheersysteem met een hoge 
kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een 
verpakking van negentig procent 
gerecycled en recyclebaar papier. 
Met vijfvoudige mesjes en een 
innovatief gel-reservoir ideaal voor 
elke man die huidverzorging én 
duurzaamheid belangrijk vindt.
www.wilkinsonsword.com

Doe
mee en 

win
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Van inspiratie naar sfeer in huis

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

Dé 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

Sfeer, zonwering 
en privacy

Breng sfeer in huis met 
raamdecoratie! Het is niet alleen 
sfeervol, maar zorgt ook voor 
zonwering en de nodige privacy. 
Jaloezieën, plissé gordijnen of 
bijvoorbeeld rolgordijnen, op het 
gebied van raamdecoratie is 
ontzettend veel mogelijk.

Mario’s Vloeren heeft een 
uitgebreide collectie raamdecoratie, 
in vele verschillende kleuren en 
uitvoeringen.

Nieuwsgierig naar wat er 
allemaal mogelijk is in uw huis?

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

PVC VLOEREN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE TRAPBEKLEDING BEHANG
151414



DITJES/DATJESDITJES

1 maart is het in Nederland
nationale complimentendag.

Mensen die in maart geboren zijn, zijn 
volgens antropoloog Gerhard Weber over het  

algemeen langer dan gemiddeld.

Internationale Vrouwendag wordt  
  elk jaar gevierd op 8 maart. 
Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd   
 aandacht voor onder andere gelijkheid  
en economische zelfstandigheid.
  Maart is de buienmaand bij uitstek. 
Vandaar ook de uitspraak ‘maartse   
 buien en aprilse grillen’.
20 maart is het weer zover: het is lente!
   In het laatste weekend van maart wordt in 
de nacht van zaterdag op zondag de klok  
  een uur vooruitgezet.
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COLUMN/MADDIE VAN DER WIJST

Twee doodgewone vragen aan Maddie
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06-10587007
www.uitvaartmetmaddie.nl
uitvaart@metmaddie.nl

“Waar mag ik opgebaard worden?”

Een opbaring kan zowel thuis als in een uitvaartcentrum 

plaatsvinden. Misschien heb je ergens een positieve ervaring 

gehad of juist niet of is er een plek die qua uitstraling bij jullie 

past of 24 uur per dag beschikbaar is? Samen gaan we op zoek 

naar een passende locatie.

“Wat kost een uitvaart?”

Zoals ieder mens uniek is, geldt dat ook voor een afscheid 

en de kosten daarvan. Het bedrag wordt niet bepaald door 

materiële zaken, maar door liefde en warmte die meegegeven 

wordt rondom de overledene. Met een paar vragen kan ik een 

kostenindicatie, ook als je elders verzekerd bent, voor je maken.

Met bijna 15 jaar ervaring op zak, heeft Maddie van der Wijst vanaf vorig jaar de stap gezet 
naar het zelfstandige ondernemerschap. Met oog voor detail reikt ze een helpende hand aan 
om een uitvaart naar wens vorm te geven om blijvend en in totaliteit te herinneren.

16 17



UW GLIMLACH 
IS ONZE
EXPERTISE

Heeft u problemen 
met uw gebit?

Beatrixstraat 1A, Rosmalen

073 - 850 49 11

www.tpphuijsmans.nl

info@tpphuijsmans.nl

Ron Huijsmans

Heeft u problemen 
met uw gebit?

Ron Huijsmans: “Als expert in gebitsprotheses help ik u graag. 
Iedereen is welkom en ik voorzie u graag van persoonlijk 
advies. U heeft hiervoor geen doorverwijzing nodig. Mocht 
u niet mobiel genoeg zijn om onze praktijk te bezoeken, 
dan wij bieden ook zorg aan huis.”

Behandelingen
Ervaart u problemen met uw tanden en kiezen of huidige 
gebitsprothese? Wilt u graag een passende en comfortabele 
oplossing die u weer laat glimlachen? Een gebitsprothese, volledige 
of gedeeltelijk of eventueel op implantaten, biedt u deze uitkomst. 
Hieronder vindt u een overzicht van de behandelingen en oplossingen 
die wij bieden vanuit onze praktijk.

VOLLEDIGE 
GEBITSPROTHESE

PROTHESE OP 
IMPLANTATEN

NOOD-
PROTHESE

GEDEELTELIJKE
GEBITSPROTHESE REBASEN REPARATIES

1918



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
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KOEKOEKSJONG
Twee verschrikkelijke gebeurtenissen 
schudden Fjällbacka op haar grondvesten. 
Een beroemde fotograaf wordt dood 
aangetroffen in een showroom en Henning 
Bauer, de Nobelprijswinnaar voor literatuur, 
wordt aangevallen op het eiland waar hij het 
tiende boek in zijn wereldberoemde serie 
schrijft. Patrik Hedström en zijn collega's 
van het politiebureau van Tanumshede 
storten zich op beide zaken. Ondertussen 
verdiept Erica Falck zich in een cold case: 
de nooit opgeloste moord op een 
transgender man in de jaren tachtig. 
Langzaam realiseert ze zich dat het 
verleden onlosmakelijk verbonden is met 
het heden... KOEKOEKSJONG van Camilla 
Läckberg is vanaf 1 maart verkrijgbaar.

Vanuit alle windstreken haalt 
schrit_tmacher belangwekkende 
danskunst naar (Zuid-)Nederland 
en de Euregio, met een scherp oog 
voor choreografen die niet of 
nauwelijks in Nederland te zien 
zijn. Zoals de naam al zegt – 
‘schrit_tmacher’ betekent pionier, 
grensverlegger maar ook 
pacemaker – schuwt het festival 
hierbij niet de kans om grenzen van 
kunstdisciplines op te rekken en 
nieuwe wegen in te slaan. In 2023 
staan van 28 februari tot en met 2 
april de danspodia in Heerlen, 
Aken en Eupen in het teken van 
een aantal indrukwekkende namen 
en toonaangevende gezelschappen 
uit onder andere Canada, Frankrijk 
en Zuid-Afrika, en van dichter bij 
huis uit België, Duitsland en 
Frankrijk.
Kijk voor meer info op 
www.schrittmacherfestival.nl. 

D AGJE UIT
SCHRIT_TMACHER 
FESTIVAL 2023

FILMPJE KIJKEN
TOEN IK JE ZAG
Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel 
Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei 
razend populair, de ene na de andere rol 
spelend, een idyllische boerderij waar ze met 
hun twee kinderen wonen en nog altijd 
stralend verliefd. Maar er is een kant van hun 
leven die maar weinigen zien. Ver weg van de 
camera’s hebben de depressies, angsten en 
gekmakende onzekerheid van Bastiaan een 
steeds grotere impact op hem en hun relatie. 
Uit alle macht probeert Esther om haar grote 
liefde en haar gezin op de rit te houden, maar 
de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar 
moeilijk bevechten. TOEN IK JE ZAG is 
vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.
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Nikkie Potjes 
Systemisch coach en familieopsteller.

s-Gravesandestraat 2, ‘s-Hertogenbosch 
(Ingang om de hoek bij de eerste 

garagebox)  |  0634625118
contact@nikkiepotjes.nl

De meest gestelde vraag bij interesse in een familieopstelling is:
Wat breng ik in? Wat is een ‘goede’ vraag?

Het hoofd wil het zo duidelijk mogelijk formuleren, wat in deze écht 
niet nodig is, dus hopelijk geeft je dat meteen wat rust. De enige vraag 
die er werkelijk toe doet bij een (familie) opstelling is:

Waar loop jij nu tegen aan?

Niet ingewikkeld, geen perfecte vragen of doelen. Alleen voelen dat jij 
nu, in de realiteit ergens tegenaan loopt en de urgentie voelen dat je 
hier wat mee mag doen. Dat is voldoende.

Kortom, ongeveer elke vraag is een passende vraag. Ervaar het!

En als je het spannend vind of het nieuw is, kom eerst eens 
deelnemen als representant en ervaar de wondere wereld van 
systemisch werken en familieopstellingen.

Lieve vrouw,
VOEL JIJ JE WELEENS SCHULDIG EN 

CIJFER JIJ JEZELF NOG TE VAAK WEG?

Wordt het tijd om jezelf en jouw 
behoeftes voorop te zetten?

LATEN WE DAAR SAMEN VOOR GAAN

www.nikkiepotjes.nl

Ben je nieuwsgierig geworden? Voor voorbeelden van vragen, 
informatie en het reserveren van jouw plekje check mijn website: 
www.nikkiepotjes.nl/familieopstellingen
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten.

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 

gerechten worden bereid met de 
mooiste streekproducten. 

Daarnaast kunt u gebruikmaken van de 
wellness en fi tness die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden.

Gewoon er even 
   helemaal uit!
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Scheiden zonder gedoe
Regelmatig krijg ik mensen aan de telefoon die aangeven 
dat ze willen scheiden, maar dan wel zonder gedoe en in 
vriendschap. Een mooi uitgangspunt voor een scheiding, 
zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn. Immers je 
neemt afscheid van elkaar als partners, maar je blijft altijd 
verbonden met de andere ouder. Ondanks dit mooie 
voornemen, blijkt het soms wel lastig te zijn om zonder 
gedoe uit elkaar te gaan. Bezittingen en schulden moeten 
worden verdeeld. Er wordt gekeken naar de woonwensen, 
en nog veel meer.

Het vraagt wat om zonder gedoe uit elkaar te gaan. 
Zoals bij deze mensen die ik mocht begeleiden tijdens 
hun scheiding. Voor het gemak noem ik ze even Tim en 
Sofi a. Zij hadden contact met mij gezocht. We maakten 
een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 
Dit is altijd vrijblijvend en er zijn geen kosten aan 
verbonden. De belangrijkste vraag is dan eigenlijk of 
het klikt. Als mediator word je intens in het leven van 
de beide partijen betrokken, belangrijke vraagstukken 
komen aan het licht en niet zelden gaat het over de 
invulling van je verdere leven. Mooie, maar wel intense 
gesprekken.

Zo ook dus bij Tim en Sofi a. Sofi a heeft het besluit 
genomen om uit elkaar te gaan. Voor Tim een 
verrassing. Hij had het eerst in laten dalen voordat 
hij verdere stappen wilde ondernemen. Uiteindelijk 

maakten we een afspraak voor 
een kennismaking. Tijdens 
een kennismaking kijk ik als 
mediator naar de wensen 
van het stel en we maken 
uitgebreid kennis. Om dit life 
event in goede banen te leiden 
is het belangrijk dat het klikt 
tussen alle partijen. Zitten 
we op dezelfde lijn, spreken 
we dezelfde taal en raar maar 
waar, klopt de humor aan 
beide kanten. Tijdens ons 
kennismakingsgesprek kwam 
de beslissing van Sofi a ter 
sprake. Tim vertelde over de 
impact die deze beslissing 
had op zijn leven. Hoe hij zich 
daarbij voelde. Tegelijkertijd 
gaf hij aan dat Sofi a zijn maatje 
is en dat ze dat blijft. Dat hij het 
fi jn zou vinden als ze onderdeel 
zou blijven van zijn leven. 
Ze hadden immers ook zulke 
mooie tijden meegemaakt 
en samen twee prachtige 
(inmiddels volwassen) 
kinderen gekregen. 

We hadden mooie gesprekken, 
en eigenlijk hele gezellige 
avonden. Ze gingen nog met 

Zorgzaam Scheiden  - Regio Den Bosch / Veghel
06-21326521  •  Eigenaar: Petra Keller

Ga voor meer info of het plannen 
van een kennismakingsgesprek naar:

www.zorgzaamscheiden.nl

elkaar naar bepaalde markten en ondernamen nog 
tochten. Sofi a zei, hij is niet meer mijn partner maar wel 
een goede vriend. Iemand bij wie ik graag in de buurt wil 
zijn, maar niet meer samen een bed mee wil delen.

Een van de uitgangspunten bij hun scheiding was dat 
Tim het huis over kon nemen van Sofi a en dat zij met 
dat geld en de afkoop van de partneralimentatie en het 
grootste deel van hun spaargeld een eigen plek kon 
vinden. Een eigen huisje kon kopen. Een plek waar zij 
een nieuw leven kon starten, een nieuw leven met rust 
en ruimte. Iets wat ze niet meer kon vinden bij Tim. De 
inmiddels volwassen kinderen (studerend) bleven dan bij 
Tim zodat zij hun studie af konden ronden. 

Nadat we de kwestie over de woonwensen hadden 
afgerond, kwamen we op de inboedel. Als voorbeeld gaf 
ik aan wie bijvoorbeeld de pannen krijgt. Hierop stond 
Tim op, trok een la open en zei: ”hoeveel pannen wil je 
hebben, we hebben er hier minstens 20, daarnaast nog 3 
airfryers, dus dat komt wel goed qua verdelen.”

Ze zijn er goed uitgekomen. Ze hadden de wil om ervoor 
te zorgen dat ze samen na de scheiding ieder verder 
kunnen. Zowel fi nancieel als qua woonwensen. Dat is 
gelukt. Gelukt omdat ze samen gekeken hebben naar 
wat het beste was voor elkaar, wat hadden zij nodig om 
verder te gaan na de scheiding. 

Geen rancune, alleen het beste willen voor elkaar. Kan 
dat, zul je je afvragen. Ja dat kan. Het is niet voor iedereen 
weggelegd. Het vraagt veel van jou als persoon, zeker als 
een scheiding niet jouw keuze is. Het vraagt van je of je 
die ander los wil en kan laten. Het vraagt van je of je de 
belangen van de ander net zo belangrijk vindt als van de 
ander. Het vraagt van je of je naar die ander wil luisteren. 
Open wil staan voor wat hij of zij wil. Het vraagt van je 

of je er het beste van wil maken, ook al is het niet jouw 
eigen keuze. Kortom het vraagt veel van beide partijen. 
Mijn rol als mediator bestaat dan ook uit het uitzoeken 
van de consequenties van de keuzes die zij willen maken. 
Kijken of de afspraken juridisch gezien kloppen of dat 
het misschien anders moet worden vormgegeven. Maar 
alles naar de wens van Tim en Sofi a. Het is tenslotte hun 
scheiding en zij willen daar samen respectvol vorm aan 
geven. Het was namelijk niet alleen kommer en kwel. Zij 
hebben samen twee prachtige kinderen waar ze trots op 
zijn, ze hebben mooie herinneringen met elkaar. 

Alleen het boek was uit, en er was geen epiloog.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Ik ontving 
een appje van Sofi e. Ze had een huis gevonden en 
gekocht. Het leven na de scheiding en het wennen aan 
het los zijn van elkaar kon beginnen. Ik wens ze alle 
geluk toe. 

Wil je meer weten over Scheiden zonder gedoe, 
neem dan eens vrijblijvend contact met mij op via 
06-21326521 of petrakeller@zorgzaamscheiden.nl.
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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

Het is 2016 als Buddy een bezoek brengt aan het 
Amsterdamse Bostheater. A Perfect Combination 
staat met zangeres Marlayne Sahupala op de 
planken met de voorstelling The Legends We’ve 
Lost. “Ik was erg onder de indruk van de show. 
Na die voorstelling heb ik mijzelf backstage 
gekletst en Marlayne aangesproken. Ik vertelde 
haar dat de muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig helemaal mijn ding is. Toen is het balletje 
gaan rollen”, vertelt Buddy enthousiast. 

PAPLEPEL Hoewel de 28-jarige zanger en acteur 
van een andere generatie is, gaat zijn hart sneller 
kloppen bij het horen van klassiekers als Purple 
Rain, Hotel California en Beat It. “Het grappige is 

Momenteel trekt Buddy Vedder met de band A Perfect Combination langs de 
Nederlandse theaters met de show The Legends We’ve Lost. Hierin brengen ze een 
eerbetoon aan de ons ontvallen muzikale helden van de jaren zeventig en tachtig. 
Buddy: “De liedjes zijn onsterfelijk, de zangers helaas niet. En het is aan ons, de 

generatie erna, om die muziek door te geven.” 

Buddy Vedder:  

‘Muziek uit de jaren ’70 en ’80 is 
helemaal mijn ding’

dat die muziek uit de jaren zeventig en tachtig komt 
en ik die tijd dus helemaal niet heb meege-maakt. 
Maar mijn ouders zijn er dol op. Toen ik opgroeide, 
stonden die nummers altijd aan. Zo ben ik fan 
geworden en dat is tot op de dag van vandaag niet 
veranderd.” 

FEEST DER HERKENNING Waar Buddy en A 
Perfect Combination ook optreden, ze merken dat de 
band tussen publiek en de artiesten intiem is. Buddy: 
“Het is voor iedereen van die generatie een feest der 
herkenning. Een trip down memory lane met vele 
mooie herinneringen aan die tijd.”
The Legends We’ve Lost is nog tot en met mei in de 
theaters te zien. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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‘IK BEN ALTIJD OP 
ZOEK NAAR DE BESTE 
PRODUCTEN EN 
BEHANDELINGEN’

Huidverbetering 
en huidverjonging staan centraal
Purity is uitgegroeid tot een beautyinstituut met een grote vaste klantenkring. “Slechts een deel 
van onze klanten komt uit Kerkdriel, de rest uit de wijde omgeving. Heel veel mensen vinden 

ons dankzij mond-tot-mondreclame.” Het team bestaat uit drie enthousiaste dames 
(Imke, Dion en Ilse) die net zo gedreven zijn als eigenaresse Judith zelf.

‘IK BEN ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE 
PRODUCTEN EN BEHANDELINGEN’

 Judith zit inmiddels al achttien jaar in het vak. “Het is  
mijn passie. Niet alleen het beauty gebeuren vind ik 
leuk, maar ook het ondernemen. Ik ben voortdurend 
op zoek naar de beste producten en behandelingen. 
Ik ben wel kritisch. Ik kijk wat kan, wat bij Purity 
past én wat mijn klanten willen. Huidverbetering en 
huidverjonging zijn onze corebusiness en dat moet 
vooral zo blijven. Mannen en vrouwen komen hier 
omdat ze echt het beste willen voor hun huid.”

  Een goede basis 
“ In mijn visie moet je eerst zorgen dat de huid in 
de basis goed gezond is. Dat bereik je door deze 
te behandelen met de juiste producten, specifi ek 
afgestemd op jouw huid. Niet alleen hier, maar ook 
thuis. Alleen op die manier behaal je maximaal 
resultaat. Als je dan ziet wat je na een aantal maanden 
samen hebt bereikt, dan word ik daar heel blij van.” 
Eén keer per kwartaal komt een cosmetisch arts langs 
voor botox en fi llers. “Desgewenst kun je hier de 
puntjes op de i laten zetten.”

 Een greep uit de mogelijkheden 
 “Ik ben zelf fan van het merk pH formula, deze 
lijn maakt de huid echt gezond, sterker en pakt 

problemen in de huid aan. Nieuw is de productlijn 
van MeLine die specifi ek gericht is op de 
behandeling van alle mogelijke pigmentvlekken. 
Innovatief zijn de producten van Forlle’d. Deze 
pionier in nanotechnologie heeft een techniek 
ontwikkeld waarmee hyaluronzuur moleculen zo 
klein zijn gemaakt dat ze ongekend diep door 
kunnen dringen in de huid. Sinds kort hebben 
we bovendien de Fourtec in huis, een apparaat 
dat vier verschillende technologieën combineert. 
Dit geeft de huid een fl inke boost, verjongt en 
verstevigt.” Ook voor defi nitief ontharen kun je bij 
Purity Beautyinstituut terecht. “Daarbij maken we 
gebruik van de Soprano Ice Laser waarmee we 
ieder lichaamsdeel snel en veilig kunnen ontharen.” 
Hand- en voetverzorging met OPI behoort eveneens 
tot de mogelijkheden en één keer per maand komt 
een permanente make-up specialist langs.

 Een totaalbeleving 
 “We zetten ons natuurlijk honderd procent in voor 
het creëren van een stralende en gezonde huid, 
maar uiteindelijk gaat het om de totaalbeleving. 
Een kopje koffi e, persoonlijk contact, een eerlijk 
advies... het hoort er allemaal bij. Als mensen hier 
ontspannen en gelukkig de deur uitlopen, hebben 
wij het goed gedaan.” 

Huidverbetering 
en huidverjonging staan centraal

Ambachtstraat 1, Kerkdriel  |  0418-635190  |  info@purity.nu  |  www.purity.nu

Purity is zes dagen in de week geopend: 
van ma t/m za. Gratis parkeren voor de deur. 
Dankzij de ligging is er volop privacy.

3130



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

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

Classic | rosegoud gepolijst Classic | rosegoud gepolijst 
€ 109,00€ 109,00€

Classic | rosegoud gepolijst Classic | rosegoud gepolijst 
€ 109,00 109,00€ 109,00€

Titanium | blauw mat 
€ 199,00€ 199,00€

Classic | goud gepolijstClassic | goud gepolijst
€€ 169,00 169,00€ 169,00€€ 169,00€

Classic | rosegoud gepolijst/Classic | rosegoud gepolijst/
geborsteld
€ 199,00€ 199,00€

Solar | rosegoud gepolijst/Solar | rosegoud gepolijst/Solar | rosegoud gepolijst/
geborsteld geborsteld 
€€ 199,00€ 199,00€

Titanium | zilver geborsteld
€ 99,00€ 99,00€

Classic | zilver gepolijst/
geborsteld
€ 199,00 199,00€ 199,00€

Backstay
€ 44,90

Blue Ridge - 8MM
€ 39,90

Forestay
€ 44,90

Grand Teton- 6MM
€ 34,95

Mount Marble - 8MM
€ 39,90

Mount Taurus - 6MM
€ 39,90

Iron Jack Orange
€ 49,90
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1. Lily Of The Valley van 4711, € 22,50,- www.4711.nl 
2. Desert Rosewood Eau de Parfum van Goldfi eld & Banks, 100ml, € 165,-  www.skins.nl 

3. Sugar Cashmere Detergent van Tangent GC, € 20,- www.skins.nl
4. Afrika-Olifant Extrait de Parfum van NISHANE, 50 ml, € 220,- www.skins.nl

5. Invictus Victory Elixer Parfum Intense van Rabanne vanaf € 98,20 www.douglas.nl
6. Bella Bouquet van Oscar de la Renta, vanaf € 52,- www.douglas.nl

7. Angel Elixer Eau de Parfum van Mugler vanaf € 50,92 www.iciparisxl.nl 
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Ruiken naar de lente
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8. My Way Le parfum van Giorgio Armani, vanaf € 98,90 www.douglas.nl 
9. Black Opium Le Parfum van YSL, vanaf € 98,- www.iciparisxl.nl 

10. Citrus Rivièra van BDK parfums, € 150,- www.retreat.nl
11. Olympéa Flora Eau de Parfum Intense van Rabanne, 30ml € 76,40  www.douglas.nl

12. Un Été van Obvious Parfums, € 110,- www.retreat.nl 
13. Strawberry van Malin + Goetz, € 88,-  www.retreat.nl

14. Islander Eau de Parfum van Ligne St. Barth, €104,-  www.thecofcosmetics.com

Om alvast een beetje in voorjaarsstemming 
te komen, parfumeer je jezelf met de 
heerlijkste lentegeuren!Ruiken naar de lente

BEAUTY/NEWS
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Meer weten over Private Lease?
Bij VOS staan wij altijd voor u klaar om u te voorzien van het beste advies op het gebied 
van Private Lease. Neem direct contact met ons op!

Sander van Kessel Vestigingsdirecteur Den Bosch  |  073 621 9023  |   sander@vosgewoongoed.nl

Heeft u weleens gedacht aan Private Lease? Bij Citroën VOS bieden we Private Lease aan voor diverse 
Citroën modellen. Het is dé manier van autorijden met heel veel voordelen! Daarom is rijden met Private 

Lease altijd een goed idee. Lees hieronder waarom.

Private Lease: 
altijd een goed idee

Met Private Lease rijdt u altijd in de nieuwste 
Citroën. En u mag deze auto zelf samenstellen! 
Kies uw favoriete Private Lease model en laat in de 
showroom uw prijs bepalen. Private Lease is ook 
mogelijk op de elektrische modellen van Citroën.

Draag een steentje bij aan het milieu
Omdat u met Private Lease altijd in het nieuwste 
model auto rijdt, profi teert u ook van de laatste 
technieken. Deze technieken zijn altijd gericht op 
het verbuik van zo min mogelijk brandstof. U rijdt 
dus zuinig(er) en draagt daarmee een steentje bij 
aan het milieu én uw portemonnee.

Eén vast bedrag per maand en geen 
verrassingen
Bij Citroën VOS weet u precies waar u aan toe bent, 
ook bij Private Lease. Zo maken we vaste afspraken 
met u en betaalt u de gehele contractduur één vast 
bedrag per maand. Daarnaast komt u niet voor 

verrassingen te staan. Voor dit vaste bedrag per 
maand is alles geregeld, zoals de verzekeringen, 
het onderhoud en de apk van uw auto. Binnen 
dit bedrag vallen alleen niet de kosten waar u zelf 
invloed op heeft, zoals de brandstof, een wasbeurt 
en boetes. Ook de eventuele overheidsverhogingen 
(wegenbelastingswijzigingen in de toekomst) worden 
doorberekend.

Contract afgelopen? Tijd voor iets nieuws!
U hebt Private Lease gereden en uw contract loopt 
(bijna) af: wist u dat u bij een nieuw contract ook 
weer een nieuwe auto mag uitzoeken? Ga voor een 
ander Citroën model of voor de nieuwste versie van 
uw huidige model. Bij Citroën VOS is dat allemaal 
mogelijk!

Meer weten over Private Lease? Vraag ons gerust 
naar de mogelijkheden of kom even binnenlopen bij 
een van onze vestigingen.

Den Bosch Rietveldenweg 58 A  |  073 621 9023
Waalwijk Zanddonkweg 2  |  0416 33 33 21
Genderen (occasion center) Genderensedijk 11  |  0416 35 11 05

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

Private Lease? 
Wel zo makkelijk!
073 621 90 23



Uw woonstijl, uw droomstijl

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

Uw woonstijl, 
Leolux Flint
Design: Beck Design, 2019 Bij Koos Kluytmans Interieurs 

onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie die u een brede keuze 
biedt in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

FUNCTIONEEL MOOI

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag 
Leolux collectie die u een brede keuze 
biedt in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag 
Leolux collectie die u een brede keuze 
biedt in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

FUNCTIONEEL MOOIFUNCTIONEEL MOOI
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LOOKING/GOOD

Houd je gebit
gezond

POETS JE GEBIT TWEEMAAL PER DAG zo blijft 
je gebit schoon en fris en bescherm je jezelf tegen de 
schadelijke invloeden van tandplak. Tandplak bestaat 
uit bacteriën en veroorzaakt gaatjes.

POETS MINIMAAL 2 MINUTEN per poetsbeurt, 
zo krijgen de enzymen in de tandpasta de tijd om goed 
hun werk te doen en je tandvlees en gebit goed te 
reinigen.

BESTEED AANDACHT AAN JE TANDVLEES
Masseer tijdens het poetsen zachtjes het tandvlees. Zet 
je borstel zo op het tandvlees dat de borstelharen 
tussen de tand en het tandvlees kunnen komen. Op 
die manier blijft je tandvlees gezond en mooi roze.

VERVANG JE TANDENBORSTEL OP TIJD Als de 
uiteinden van de borstelharen verder uitwijken dan de 
steel van de borstel breed is, dan is het tijd om de 
borstel te vervangen.

DAGELIJKS FLOSSEN is een belangrijk onderdeel 
van je mondverzorgingsroutine. Zo help je tandplak te 
verwijderen uit de zones waar je met een tandenborstel 
niet goed bij kan.

Een stralend gebit is het visitekaartje van jouw gezicht; het ziet er 
verzorgd en gezond uit. Maar hoe houd je je gebit mooi en gezond?

Hoogstraat 2T, Rosmalen  | 06-19652972 | www.hartforher.nl | Eigenaresse: Mieke van BoxtelEigenaresse: Mieke van Boxtel

Scan de QR-code 
en meld je aan 
voor een proefl es!

Bij hart for her kun je gewoon binnenkomen 
zoals je bent, want zoals je bent, zo ben je goed!
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DOOR
VOEDINGSADVIES 

BINDWEEFSELMASSAGE 
HOOFDMASSAGE
ICOONE LASER 

TC CRYO

MAAK KENNIS MET ONS EN 
KRIJG EEN GRATIS INTAKE EN ADVIES

WIJ VERANDEREN JOUW LICHAAM
DIRECT GERICHT AFVALLEN

JE WILT ER BETER UITZIEN
MAAR JE HEBT GEEN TIJD, GEEN ZIN OF ER ZIJN 
MEDISCHE REDENEN WAARDOOR HET NIET LUKT.

WWW.BODYCHANGECLINIC.NL  
BURG. GODSCHALXSTRAAT 54
5236 AC ‘S-HERTOGENBOSCH 

B O D Y C H A N G E  C L I N I C

DIRECT GERICHT AFVALLEN
Marjon Huijbregts – de Koning  |  marjon@praktijkziz.nl 

Vonkenwaard 7, Den Bosch  |  06-24789689  
www.praktijkziz.nl

COLUMN
 Foto’s: Gina Huijbregts - Reichardt

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies, zoals het overlijden van een
dierbare of een scheiding. Een groot verlies kan aangrijpend zijn. Je wordt geconfron-
teerd met allerlei gedachten en gevoelens. Afscheid nemen van wat je hebt verloren 
en je leven oppakken kan een enorme opgave zijn. Sommige mensen ervaren 
een leven ‘voor’ en ‘na’ het verlies. 

Met het Kintsugi Hartritueel geef je aandacht aan verliezen en 
gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het keramieken 
hart staat symbool voor je eigen hart. Je gaat je ermee 

verbinden en daarna breken op een manier die bij 
jou past. Vervolgens sta je stil bij de scherven, door 
ze te benoemen en te omarmen. Wanneer je er klaar 
voor bent, lijm je de scherven met goudlijm. 

Op deze manier verweef je je verliezen 
op een bijzondere manier in je leven en 

heel je je hart. De littekens mogen gezien 
worden en horen bij jou. 

Een 
kennismakings-
gesprek is gratis 
en vrijblijvend

Wil je ook het Kintsugi Hartritueel ervaren? 
Neem dan (gratis en vrijblijvend) contact met me op: 
marjon@praktijkziz.nl / 06 24 789 689. 

Voor meer info, zie: 
www.praktijkziz.nl/workshops

Kintsugi is de Japanse kunst om scherven Kintsugi is de Japanse kunst om scherven 
van aardewerk met goud te lijmen.

gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het keramieken 
hart staat symbool voor je eigen hart. Je gaat je ermee 

verbinden en daarna breken op een manier die bij 

op een bijzondere manier in je leven en 
heel je je hart. De littekens mogen gezien 

worden en horen bij jou. 

gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het keramieken gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het keramieken 

heel je je hart. De littekens mogen gezien 
worden en horen bij jou. 
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Gelegen op slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens, midden in het prachtige Sauerland (ook wel land 
der 1000 bergen genoemd). Direct aan wandel- en skigebied en de mooiste fi ets- en motorroutes en dichtbij 
het gezellige centrum van Winterberg. Met eigen vervoer of met een van onze 24 georganiseerde busreizen.  

Hier verzorgt de familie Meurs al ruim 36 jaar fi jne vakanties voor alle leeftijden en elk wat wils. 

Vakantiehotel Der Brabander in Winterberg. 
Heel veel vakantie onder een dak met keuze uit verschillende 
categorieën hotelkamers en appartementen voor 1 tot 10 personen. 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
HET ONLINE MINI-MAGAZINE
WWW.BRABANDER.NL/BRUIST

U hoeft het hotelterrein niet eens te verlaten, zo veel is er te 
doen! Bijvoorbeeld genieten in ons heerlijke, het gehele jaar 30°C 
verwarmde buitenzwembad, ontspannen op de fi jne zitplekjes in 
de hotelbar, de serre of het prachtige zonneterras en natuurlijk 
meedoen met het uitgebreide entertainmentprogramma 
met onder andere de bingo, pubquiz, fakkeltocht of livemuziek. 
Voor de kinderen staat Fleur Kleur in de weekenden en 
schoolvakanties iedere dag klaar voor een leuke activiteit.

Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!
Een van de belangrijkste dingen tijdens vakantie is zeker het 
eten. Daarom is ons restaurant ook het hart van ons hotel. 
Hier kunt u ‘s morgens uw favoriete ontbijt samenstellen 
uit ons uitgebreide, gevarieerde ontbijtbuffet. Heerlijk 
lunchen doet u in het Pannenkoekenhuis, op het terras of in 
de serre. ´s Avonds verwennen we u met een heerlijk diner 
met keuze uit maar liefst 5 verschillende hoofdgerechten. Of 
kiest u liever een gerecht van onze à la carte avondkaart?

Proef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der Brabander

Onze Sauna & Spa biedt volgens veel van onze gasten het mooiste 
saunalandschap van het Sauerland. Hier kunt u de buitenwereld 
eventjes vergeten. Geniet in een van de 5 bijzondere sauna’s, 
ontspan in de verschillende rustruimtes met open haard op de 
speciale edelsteenbank of met een fi jn voetenbad. Ook zijn er 
vele verschillende massages of cosmetische behandelingen te 
reserveren. Ontspanning ten top!

Ontspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxen
Bij Der Brabander krijgt iedere gast (vanaf 1 april tot 31 oktober) 
vanaf 2 overnachtingen de Sauerland SommerCard, waarmee u 
profi teert van gratis entree aanbiedingen bij 50 verschillende 
recreatiemogelijkheden in Winterberg en omgeving, zoals 
de panoramabrug, het toeristentreintje, waterskiën, een 
museumbezoek, een ritje op een van de rodelbanen, bowlen, 
karten of een rondvaart op een van de vele stuwmeren.

Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!
Kijk voor meer 

informatie, 
beschikbaarheid 
en bijbehorende 

prijzen op
brabander.nl

Am Waltenberg 65, Winterberg (D)
0049 2981 9320 (Nederlands gesproken)
info@brabander.nl

“Het was weer 
fantastisch.”

Zoover - 9.2

“Het was weer 
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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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EINDELIJK WEER LENTE 
EN MODE DIE VOOR 
LEVENSVREUGDE ZORGT

BRUIST/LIFESTYLE

Dé term om het begin van het warmere weer te omschrijven is al jarenlang 
‘rokjesdag’. Het is de oh zo mooie dag dat je je rokjes, en natuurlijk je andere 

zomerse kleding, weer aan kunt trekken en vooraan in de kast kunt leggen. De dag 
die je waarschijnlijk op een terrasje in de zon doorbrengt in een luchtig kloffi e. Bruist 

zet de modetrends voor dit voorjaar op een rijtje.

jeans worden ontworpen, maar waar wereldwijd 
gezien per hoofd van de bevolking de meeste 
spijkerbroeken worden aangeschaft.

LEKKER UITBUNDIG In sterk contrast met 
de rustige pastelkleuren staat de trend van de 
felgekleurde prints, het liefst futuristisch, abstract 
en met een tropisch tintje. Een enorme ananas, 
grote uitbundige bloemen in alle kleuren van de 
regenboog, een uitheemse vogel met bonte veren... 
hoe exotischer hoe beter. En verschillende prints 
met elkaar combineren is geen enkel bezwaar.

MANNEN OPGELET Wil jij dit voorjaar 
helemaal trendy voor de dag komen, zorg dan 
voor enkele items in de trendkleuren papaya (dat 
is een oranjetint, niet te verwarren met het oranje 
dat je draagt als het Nederlands elftal speelt) 
en korenblauw. Of combineer een mooi pak of 
designerdenim met sneakers en steel de show.

COOL: PASTELTINTEN De trend voor het 
voorjaar: pasteltinten. Mooie koele én zachte, 
warme tinten sieren de winkelschappen. Zacht 
suikerspinnenroze, puddinggeel, amandelbeige, 
gletsjerblauw... het wordt een zoete lente. Met 
name mintgroen wordt een hit! Pasteltinten 
mogen dit voorjaar gerust gecombineerd worden 
met felle kleuren. Houd je het kleurenschema 
gelijk, dan blijft het één geheel.

HET MOOISTE IS... BIJNA ALLES IS 
GOED Suède stoffen, franjes, etnische prints, 
kleding die de seventies doen herleven, 
doorzichtige stoffen, zwierig chiffon, glinsterende 
pailletten, bijoux in de trendkleur goud, 
gladiatorsandalen, spaghettitopjes, elegante 
bomberjacks en zelfs de broekrok... het is 
allemaal voorbijgekomen op de catwalks. Fijn om 
te weten: ook jeanskleding mag nog steeds. En 
dat is mooi nieuws voor iedereen in Nederland 
Spijkerbroekenland, waar niet alleen veel 

Fashion lente

Inspiratie nodig voor lente fashion? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Zandstraat 13
5391 AL Nuland
06 - 52 06 36 42

www.coloninbalance.com

Kitty Wolf is al 17,5 jaar 
darmexpert. 

Zij is de grondlegger van 
het combineren van 

darmspoelingen met emoties. 
Zij wilde iets betekenen voor de 
mensen op gezondheidsvlak. 
Na het volgen van de Mastery 

University van Anthony 
Robbins en de opleiding tot 

darmtherapeut is zij begonnen 
met haar eigen praktijk.
Al 17,5 jaar heeft zij een 

bloeiende praktijk en leidt 
zij het merendeel van de 

darmtherapeuten in 
Nederland en Europa op.

 Je kunt van heel veel oude emoties 
afkomen door te beginnen met hoge 
darmspoelingen. Ik leg je dit uit aan de 
hand van een casus van een patiënt 
die recentelijk bij mij is geweest.  

 Een jonge vrouw van 35 komt bij mij 
in de praktijk.  
  Ze kampt met endometriose. Dit zijn 
verklevingen onder andere rond de 
baarmoeder en dit levert enorme 
pijnen op en menstruatieklachten. Als 
je gaat kijken welke emotie hier een 
waarschijnlijke oorzaak van kan zijn, 
dan is dat twijfel. Twijfel over wie je 
bent, je bestaansrecht. Deze jonge 
vrouw beaamde dit. Ze is jarenlang 
gepest op de basisschool en middel-
bare school. Thuis was het gelukkig 
heel harmonieus. Daarnaast is ze twee 
keer aangerand, op 12-jarige leeftijd 
en 21-jarige leeftijd. Je kunt je voor-
stellen dat ze door al haar ervaringen 
veel emoties vasthoudt. Dat doen we 
allemaal. Daar zijn we mens voor. Nu 
gaat het erom hoe je ermee omgaat.

Tijdens de behandeling laat ze heel 
veel grote, oude stukken los. Gepaard 
met veel emoties terwijl ze dit alles 
vertelt. Ze voelt zich nadien opgelucht, 

Onze patronen en gedragingen komen voort uit onze ervaringen die 
zich met emoties in ons emotionele brein verzamelen. Dat is onze 
darm, onze tweede hersenen.

JE DARM IS JE EMOTIONELE BREIN

COLUMN/KITTY WOLF

bevrijd en lichter. Ook emotioneel sterker 
en door ons contact, zo vertelde ze, geliefd. 
We geven elkaar een knuffel en ze rijdt 
naar huis. 

 We gaan een vervolgtraject in, dus ik 
weet nog niet hoe het afl oopt.  
 Het is niet zo dat een hoge darmspoeling 
een wondermiddel is, het is een begin van 
iets heel moois. Het loslaten van alle oude 
shit, letterlijk en fi guurlijk. De endometriose 
zal niet verdwijnen, maar de pijnen kunnen 
wel verlicht worden of zelfs helemaal 
afnemen. Hier is ook  een boek over 
geschreven door Stephanie van der Hulst. 
Over welk voedingspatroon je het beste 
kunt toepassen bij onder andere 
endometriose.
Met deze casus wil ik aangeven dat 
als je nieuwe voornemens hebt, je deze 
kunt verwezenlijken door je patronen te 
doorbreken. Laat dan de hoge darm-
spoelingen het begin zijn van jouw proces. 
Ik ondersteun je graag.

Om een vrijblijvend kennismakings-
gesprek in te plannen kun je me 
telefonisch bereiken of een afspraak 
inplannen via mijn website 
coloninbalance.com.
  

Veel uitdagingen in maart
Ram 21-03/20-04
Maart zal veel emotionele ervaringen 
brengen voor Rammen. Je zal erg gevoelig 
zijn en de hormonen zullen op hol slaan.

Stier 21-04/20-05
De Stier kan zich verheugen op een 
eindeloze hoeveelheid moed. Dit is het 
moment om obstakels te overwinnen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Maart zal veel energie en kracht brengen, 
die ten goede komen van je lichamelijke 
conditie. Overdrijf echter niet.

Kreeft 21-06/22-07
Maart zal een rustige tijd zijn. Deze maand 
zal je vatbaarder zijn voor verkoudheid, 
dus neem rust en overdrijf niet onnodig.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw zal zijn temperament 
ondersteunen. Met groot enthousiasme 
begin je aan alles wat op je pad komt en je 
zal in alles uitblinken.

Maagd 23-08/22-09
In maart zal Maagd veel nieuwe dingen 
leren. Je geheugen zal in deze periode erg 
goed zijn, dus stel je open voor nieuwe 
informatie en probeer activiteiten die 
analytisch denken vereisen. 

HOROSCOOP

Vissen
Je gevoelens 

kunnen je 
beïnvloeden

Weegschaal 23-09/22-10
Maart wordt een drukke maand. Bereid je 
voor op grote veranderingen in je 
persoonlijke leven. Het is tijd om daar iets 
aan te doen. 

Schorpioen 23-10/22-11
In maart zullen Schorpioenen beginnen te 
verlangen naar een gevoel van veiligheid. 
Je voelt je het beste als je wordt omhelsd.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal je heel zelfverzekerd en ontspannen 
gaan voelen en positieve energie uitstralen, 
wat je vrienden en naasten zal aantrekken.

Steenbok 22-12/20-01
In maart zullen Steenbokken enige 
teleurstelling ervaren in verband met hun 
relaties. 

Waterman 21-01/19-02
Maart zal voor Watermannen een rustige 
tijd zijn gevuld met het opdoen van nieuwe 
kennis.

Vissen 20-02/20-03
In maart kunnen de gevoelens van Vissen 
over een toekomst met hun partner nogal 
rommelig zijn. Die gevoelens zullen je 
beïnvloeden.
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In 5 weken

“Terug in Balans”

Kerkstraat 3/3A, Nuland
06-21982379

www.gewoonvanda.nl
    gewoonvanda

Heb je ineens de behoefte om 

het helemaal anders te gaan 

doen? Bewuster, gezonder en 

actiever door het leven gaan?

Misschien zijn er wat extra 

kilo’s blijven plakken na de 

wintermaanden of misschien wil 

je wel meer inzicht krijgen op je 

voedingspatroon en heb je een 

extra steuntje in de rug nodig…

Vanda Oliveira

De dagen zijn weer langer,  de lente staat voor de deur ….
En dat betekent winterjassen in de kast en haal die leuke 
korte jurkjes maar weer tevoorschijn!

Misschien wil je nog wat kilo’s van afgelopen winter 
vaarwel zeggen of  terug in balans... na al dat carnavallen! 

Misschien wil je meer inzicht krijgen in je voedingspatroon 
en heb je daarbij extra ondersteuning nodig.

Dan is Terug in Balans echt iets voor jou!

Terug in Balans Plan houdt in:
✔ 1x Intakegesprek (+/-90min.)
✔ 5x voedingsconsulten (+/-45min.)
✔ 5x weekschema’s (weekmenu’s )
✔ 5x wegen
✔ 5x meten
✔ 2x extra weegmomenten na-traject (op gewicht blijven)
✔ 24/7 coaching 
✔ Recepten op maat
Dit allemaal voor maar € 179,95
Opgeven:  t/m 31 maart 2023
Startdata : in overleg 
Lukt het maar niet om de knop om te zetten en heb je 
een steuntje in de rug nodig? 

Liefs, Vanda

Dit is je kans!

    gewoonvanda

Dan is Terug in Balans echt iets voor jou!

Dit is 
je kans!

Let’s do this together!

Je mag ook mailen naar: info@gewoonvanda.nl 
Of bel / app 06-21982379
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GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING

SAMEN VAKANTIE PLANNEN 
IDEAAL MET EEN GOEDE REISADVISEUR 

COLUMN/ESTER VAN DEN BOGAERT 

Ester van den Bogaert
06-13302640

Regelmatig hoor ik om mij heen de opmerking: ‘een reisagent 
heb je toch helemaal niet nodig, want online kun je alles 
gemakkelijk zelf boeken.’ Dat klopt. Het aanbod online is enorm, 
maar toch kunnen er ook nadelen zitten aan zelf online zoeken 
en boeken. 

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 aan-
 gesloten bij ANVR / SGR / 
 Calamitei tenfonds

Het aanbod is zo groot dat je vaak uren of 
zelfs dagen aan het zoeken bent voordat 
je een leuke reis gezien hebt die aan je 
wensen voldoet. Tijd die je ook anders had 
kunnen besteden. Daarnaast moet je er 
goed op letten dat de organisatie waarbij 
je wilt gaan boeken een betrouwbare partij 
is. Het aanbod online wordt steeds groter, 
maar helaas hebben niet alle aanbieders 
het beste met hun klanten voor.

En juist daarom kan een reisadviseur 
de ideale oplossing zijn!

Ik neem je het zoekwerk uit handen en 
stuur je een reisvoorstel waarin alleen 
opties staan die aan jouw wensen 
voldoen. Of het nou een vakantie in eigen 
land, city trip, pakketreis, cruise of een 
zelf samengestelde (rond)reis is, ik regel 
alles van A tot Z voor je bij betrouwbare 
aanbieders waar wij mee samenwerken.
Het enige dat je na boeking zelf nog hoeft 
te doen is genieten van het feit dat je 
op vakantie gaat, je koffer inpakken en 
vooral veel mooie herinneringen maken. 

Ben je enthousiast geworden?
Neem dan contact met mij op en ik 
help je graag bij het vinden van je 
droomreis.

GEEN

EXTRA KOSTEN,

WEL MEER 

SERVICE!
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote soeppan met water aan de kook. Voeg de pasta 
toe en en kook in ongeveer 8 minuten al dente. Roer af en toe 
om te voorkomen dat de pasta blijft plakken. Breng over naar 
een vergiet om uit te lekken en bewaar een halve kop 
kookvloeistof. Zet de pasta opzij.

Verhit 1 theelepel olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog 
vuur. Voeg de knofl ook toe en bak deze ongeveer 2 minuten tot 
de knofl ook goudbruin is. Roer om aanbranden te voorkomen. 
Voeg de broccoli en het bewaarde kookvocht toe en kook al 
roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 
op smaak met peper. Haal van het vuur.

Voeg de pasta toe aan de pan en meng 
alles goed door. Verdeel het gerecht over 
vier borden en besprenkel elk bord met 
1/2 theelepel olijfolie en 1/2 theelepel 
geraspte pecorinokaas.

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

voedingsstoffen toe aan dit lekkere lentegerecht.

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette
met broccoli

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette

roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 

INGREDIËNTEN
8 ons orecchiette
1 eetlepel olijfolie

 2 teentjes knofl ook, gehakt
 1 bos broccolistengels

 1 theelepel grof zout
 2 eetlepels geraspte 

pecorinokaas
 gemalen zwarte peper
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festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaartenrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing 
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

Maak kans op een:

Entreekaart
t.w.v. € 12,50

let your heart guide you

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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DE NIEUWE
PLUG-IN HYBRID
OPEL ASTRA
SPREEKT VOOR ZICH

WWW.VANMOSSEL.NL
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