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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009 

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als De Hippe Kip 
en Les van Clasin je over hun bedrijf. En de rest? Ontdek het vooral 
zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel BossersFo
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BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen
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Les van Clasin  |  Eigenaar: Clasin Dehing  |  06-43080832  |  www.lesvanclasin.nl

Leer blind typen
ALLEEN MAAR 
VOORDELEN
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Standaard vaardigheid
“Helaas wordt er door veel mensen, zowel kinderen als 
volwassenen, nog steeds slecht getypt. En dat terwijl typen 
volgens mij een standaard vaardigheid zou moeten zijn 
die iedereen beheerst, net als zwemmen of fietsen”, meent 
Clasin. “Vandaar dat ik vijf jaar geleden ben begonnen met 
Les van Clasin om zoveel mogelijk mensen op de juiste 
manier blind te leren typen.”

Dyslexie
Typen is een vaardigheid die je volgens Clasin binnen tien 
weken moet kunnen beheersen. “In mijn opleidingscentrum 
combineer ik online oefeningen met een wekelijkse typeles 
op locatie. Je krijgt dus ook echt huiswerk mee om goede 
vorderingen te kunnen maken.” Daarnaast biedt ze ook een 
speciale typecursus voor kinderen met dyslexie. “Gebleken 
is dat deze kinderen na het volgen van een typecursus beter 
kunnen lezen en spellen, dus het is zeker een aanrader!”

Leer blind typen

Voorkom klachten
Maar waarom is het dan zo belangrijk om ‘goed’ blind
te kunnen typen? “Om te beginnen bespaart dit je tijd
en daarnaast kan het nek-, rug- en RSI-klachten helpen
voorkomen doordat je niet meer continu naar beneden
naar het toetsenbord hoeft te kijken en je een meer
ontspannen werkhouding aan kunt nemen. Alleen maar
voordelen. Tegenwoordig is het bovendien bij veel
banen zelfs een pre als je blind kunt typen, het helpt je
ook nog eens in je werk.”

Persoonlijke aandacht
“Een van de pluspunten van het volgen van een typecursus 
bij ons is dat we altijd in kleine groepjes werken van 
maximaal tien personen. Hierdoor kunnen we iedereen 
meer dan genoeg aandacht geven voor de best mogelijke 
begeleiding. Wil je ook in tien weken blind leren typen? 
Meld je dan zeker aan voor een van onze cursussen.”

Typen, vrijwel iedereen doet het regelmatig. Of je 
nu nog op school zit of al aan het werk bent. Om 
te zorgen dat er ook daadwerkelijk ‘goed’ wordt 
getypt, biedt Clasin Dehing met Les van Clasin 
diverse cursussen voor jong en oud.

BRUISENDE/ZAKEN
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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

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

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

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal

10



SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

SHOPPINGSHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

BRUISENDE SMAKEN 

Vaderdag
LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

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



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

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

vol enthousiasme voor al hun gasten klaar.

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

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

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

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

Voel je thuis en geniet!

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

De lekkerste
spareribs van 
Oosterhout,

Brabant en de
rest van

de wereld!
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GENIETEN VAN DE
VERLICHTING IN JE TUIN?
Van Kemenade Bestratingen is ook hét adres voor alle denkbare vormen van 
verlichting in uw tuin. Het leveren van verlichting is het vak dat ze verstaan en 
waar ze u gratis en professioneel in kunnen adviseren.

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

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

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

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

HOME IS WHERE THE BAR IS
 
Thuis kun je doen en laten wat je wilt. Dus waarom zou je de sfeer 
van een café of bar niet in huis halen? Om samen met je vrienden en 
familie van te genieten. Barmann custom bars & furniture is er om 
jouw droom waar te maken. Thuis creëren we de sfeer die jij zoekt. 
Helemaal op maat. 

Onze showroom is geopend op afspraak. 

BARREN • BARKASTEN • KEUKENS • WONEN & DESIGN

info@barman.nl 
06 20963531

BARMANN.NL 

Weten wat er 
bij jou thuis kan? 
Maak vrijblijvend 
een afspraak.
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Je hoofdhuid 
is belangrijker dan 
je denkt!

Heb je een vette hoofdhuid, dan scheiden de 
talgklieren op je hoofd in een hoog tempo een grote 
hoeveelheid vet af. Wat kan helpen, zijn speciale 
producten tegen vet haar. Deze bevatten bestanddelen 
die je actieve talgklieren een beetje in toom houden. 

Bij een droge hoofdhuid is juist precies het 
tegenovergestelde aan de hand en heb je te 
maken met te weinig vetafscheiding. Een crème 
behandeling en een speciale hoofdhuidmassage 
doen vaak wonderen. Ook niet fijn: schilfertjes in je 
haar, oftewel roos. Dit is het gevolg van een te snel 
celvernieuwingsproces van je hoofdhuid. 

Gelukkig zijn er speciale shampoos. Geen idee hoe
het zit met de conditie van jouw hoofdhuid? 
Loop even binnen bij Hair on the FLOOR voor advies! 

De conditie van je hoofdhuid is bepalend 
voor de conditie van je haar. Invloeden van 
binnen- en buitenaf kunnen zorgen voor een 
droge, vette of schilferige huid. Je hoofdhuid 
verzorgen is dus geen overbodige luxe. 

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

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

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

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

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



DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.
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Op Vaderdag 16 juni is Wim Kieft te gast. 
Ga met hem op de foto, geniet van het interview of race in een 

echte F1 race simulator.
Het gebouw van Holland Casino Breda kende meerdere functies: 

van klooster tot school en van kazerne tot casino.
Het is het grootste casino in de Benelux qua oppervlakte. 

Holland Casino kent het hoogste
uitkeringspercentage binnen de kansspelmarkt.

Op 15 augustus komt Tino Martin optreden. 

Vanaf juni is het ook mogelijk om Party Bingo online 
te reserveren via de website. 

Onze nieuwe menukaart bevat dit seizoen ook 
verse vega voor- en hoofdgerechten.

 Met de Favorites pas komt u altijd gratis binnen én 
maakt u gebruik van vele extra voordelen in ons restaurant.

 

HOLLAND CASINO

Holland Casino Breda  |  Kloosterplein 20, Breda

Ervaring en 
deskundigheid 
voor een 
zorgeloze lach!

De Tandarts heeft jarenlange ervaring op het gebied 
van orthodontie. Wij maken gebruik van een digitale 
orthodontische planning, volgens het meest innovatieve 
planningssysteem Insignia. 

Bij een Insignia Ortho behandeling worden Damon brackets 
(slotjes op de tanden) voor iedere patiënt individueel vervaardigd. 
De behandeling is hierdoor meer comfortabel en minder pijnlijk. 
Door natuurlijke verbreding kan ruimte worden gecreëerd, wat het 
trekken van goede kiezen overbodig maakt. Daarnaast is door de 
effectieve en effi ciënte benadering de behandeltijd overwegend 
korter en zijn minder behandelafspraken noodzakelijk. 

Buitenbeugels zijn bij 
De Tandarts verleden tijd.

Meer weten over de ortho behandeling? 
Bel ons of kijk op onze website.

COLUMN/DE TANDARTS

Welkom bij De Tandarts, de specialist 
op het gebied van tandheelkundige 
zorg. Het behoud van een mooi en 
gezond gebit is ons streven. Onze 
behandelingen worden met de 
modernste behandelmethodes 
uitgevoerd door een team van 
gespecialiseerde tandartsen en 
mondhygiënisten. Daarbij staat een 
persoonlijke benadering centraal.

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

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

Mooie, rechte tanden?
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Tapijttegels vanaf € 0,50 per stuk

Zeer grote voorraad restanten, overproducties en partijen

Direct uit voorraad leverbaar

showroom/magazijn 2.500m²

WWW.TAPIJTTEGELDISCOUNT.NL

Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA
076-5220686
info@tapijttegeldiscount.nl

De enige écht onafhankelijke recentie site!
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Voetverzorging van reumapatiënten vraagt extra zorg omdat hun voeten 

meer kwetsbaar en gevoeliger zijn dan de voeten van gezonde mensen. 

Pijn staat voorop en is de meest belangrijke klacht.

meer kwetsbaar en gevoeliger zijn dan de voeten van gezonde mensen. 

Kirsten Goverde | Tel. 06-28343484 
www.mpdenhout.nl

Behandeling 
reumatische voet



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

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

Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

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

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

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

23



Petra Busio 

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

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

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

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

Energetisch therapeut 

Zandheuvel 59, Oosterhout

Bel of mail 
voor meer 

informatie en 

een afspraak

Noordenbos 25
Geertruidenberg
06 11008176
nagelsalonmooi@hotmail.nl

O •P •I
Gecertificeerd
nagelstyliste!

O•P•I Pro Spa 
handverzorgingslijn

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

- Bevat enkel hoogwaardige ingrediënten voor 
een perfect resultaat.

- Ontwikkeld door vooraanstaand dermatoloog  
dr. Zena Gabriel.

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

dr. Zena Gabriel.

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

Exclusief verkrijgbaar 
bij nagelsalon MOOI
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Meer met honden
“Toen mijn vriend een hond kocht met gedragsproblemen, vond ik dat zo 
interessant dat ik mij er verder in ben gaan verdiepen”, vertelt Laura. Zo ver zelfs 
dat ze de opleiding tot gedragstherapeut voor honden volgde en vervolgens ook 
aan de slag ging als hondentherapeut. “Ik wilde echter nog meer met honden. 
Vandaar dat ik ook nog een trimopleiding heb afgerond en vorig jaar mijn eigen 
trimsalon opende.”

Beste resultaat
Of ze nu als gedrachtstherapeut bij mensen thuiskomt om ze te leren hun hond 
beter te begrijpen of een hond trimt in haar salon, geduld is altijd een van Laura’s 
speerpunten. “Ik ben de geduldigste persoon op aarde”, lacht ze. “Voor mij gaat het 
niet om ‘zo snel mogelijk scoren’, maar om het hoogst mogelijke resultaat en daar 
neem ik uitgebreid de tijd voor. In mijn trimsalon werk ik daarom alleen op afspraak 
en ook voor de individuele lessen bij de mensen thuis neem ik alle tijd.” 

Eigenaar: Laura Blankenstein  |  Bredaseweg 108A, Oosterhout (NB)  |  06-20557985  |  www.ds-trust.nl

OP ONS KUN JE VERTROUWEN
Of je nu een hond hebt met (gedrags)problemen of een hond die nodig getrimd moet 
worden, Laura Blankenstein van Dog Service Trust kan je in beide gevallen helpen.

IK TRAIN ALLEEN OP 
POSITIEVE MANIER, DUS 
ZONDER CORRIGEREN

BRUISENDE/ZAKEN

worden, Laura Blankenstein van Dog Service Trust kan je in beide gevallen helpen.

Nieuwsgierig? 
Ervaar het gewoon zelf. 

Op ons kun je vertrouwen!
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach5
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

Beach
10

26



11

12

9

8
7

BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

loversBeach
10

27



Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

De Warande

Docars automobielbedrijf 

Fit 20 Oosterhout

Hair on the Floor

Hotel by Sheetz Oosterhout

Katjeskelder

Krijnen Hoorvisie

 Mad-Hat 

Modehuis Welten

Mago Leerhulp 

Pedicure Adinda

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage  

Trimsalon Dog Service Trust

VVV Oosterhout 

Yoga & You

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts



Vaartweg 10E, Oosterhout
 06-27038040

www.stalendeurinhuis.nl

Stalendeurinhuis is 
gespecialiseerd in het op maat 

maken van stalen deuren, 
portalen en puien. Met ruime 
ervaring wordt er vakkundig 
gewerkt aan verscheidene 

projecten.

De afwerking met stopverf geeft 
uw deur, portaal of pui een 

tijdloos uiterlijk. Onze producten 
zijn allen voorzien van gehard 

glas (veiligheidsglas).

U kunt op voorhand een 
persoonlijk gesprek met ons 
voeren, zodat wij goed met u 
kunnen meedenken over het 

ontwerp, eisen en wensen van 
uw type droomdeur.

Zie je hem al  
in jouw huis?

Heb je interesse in een stalen deur? Maak dan zeker een afspraak:
06-27038040 
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Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met te veel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN
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Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

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

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

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



Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

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

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

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

Peter doet inkoop/verkoop van 2e hands 
motoren en daarnaast kunt u er terecht voor het 
onderhoud en reparaties aan alle merken. Alle 
ingekochte motoren worden geheel nagelopen 
op gebreken en indien nodig voorzien van een 
onderhoudsbeurt. Dus zoekt u een goed adres 
voor onderhoud of reparatie aan uw motor, of 
bent u op zoek naar een goede betrouwbare 
motor? Dan bent u bij Wheel Motoren aan het 
juiste adres.

Bezoek de website www.wheelmotoren.nl 
of bezoek ons op Facebook. U kunt Wheel 
Motoren vinden aan de Rembrandtlaan 
160 in Rijen. De koffi e staat altijd klaar. 

Wheel Motoren is een 
éénmanszaak, die 

Peter Weel-Moes is 
begonnen in december 

2016. Het bedrijf is 
ontstaan uit de passie 
voor motoren. Peter is 
heel klein begonnen, 

vanuit huis, onder 
de carport in Gilze. 

Inmiddels is hij alweer 
een jaar gevestigd in 

een winkelpand in 
Rijen.

Op zoek naar een 
tweedehands motor?

Deze vind je bij Wheel Motoren!

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-30114922
www.wheelmotoren.nl  |   wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

juiste adres.

Bezoek de website www.wheelmotoren.nl 
of bezoek ons op Facebook. U kunt Wheel 
Motoren vinden aan de Rembrandtlaan 
160 in Rijen. De koffi e staat altijd klaar. 

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-30114922
wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Deze vind je bij Wheel Motoren!

 Peter Weel-Moes



Aan trimwedstrijden deed ze graag mee en ook was ze 
examinator praktijkexamens hondentrimmen bij de trimopleiding 
in Barneveld. Bijscholingsdagen en vakdagen bezoekt Jeannette 
ook graag, want er is altijd iets bij te leren. Jeannette is met haar 
gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende 
ze haar nieuwe trimsalon in Rijen.

Trimsalon de Vachtwacht is een trimsalon 
waar uw huisdier de volledige aandacht krijgt. 
Er wordt alleen op afspraak gewerkt, hierdoor 
hoeft het dier niet onnodig te wachten en 
wordt in een rustige omgeving 
behandeld. Ieder huisdier krijgt de 
behandeling die bij hun vachtsoort en 
uw wensen past, maar het belang van 
uw dier staat voorop. Uw huisdier is 
dus in goede handen bij Jeannette van 
Trimsalon de Vachtwacht. 

Meer informatie is te vinden op
www.trimsalondevachtwacht.nl of onze 
Facebook pagina. Ook kunt u natuurlijk 
bellen voor vragen of het maken van 
een afspraak naar 06-22 656 432.

Trimsalon de Vachtwacht, 
het juiste adres voor de vachtverzorging van uw huisdier.

De VachtWacht

Trimsalon

De trimsalon voor honden, 
katten, konijnen en cavia’s. 

De dieren worden behandeld 
door Jeannette Weel-Moes, 

gediplomeerd trimster sinds 
2002 en gediplomeerd 

dierenartsassistente. Vanaf 
2002 heeft Jeannette een 
goedlopende trimsalon in 

Veenendaal gehad en heeft 
daar ook stagiaires opgeleid. 

gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende 

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWacht

Er wordt alleen op afspraak gewerkt, hierdoor 
hoeft het dier niet onnodig te wachten en 

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432



Autobedrijf Docars, 
meer dan alleen reparatie!

KENTEKEN OVERSCHRIJVEN?

Heb je bijvoorbeeld een mooie auto of scooter gekocht van een particulier? 
Om het voertuig helemaal van jouw te maken, hoef je hem alleen nog 
maar op naam te zetten. Als enige Kentekenloket in de regio Oosterhout 
kun je bij ons de auto over laten schrijven. Meteen ideaal om een extra 
aankoop check te laten doen. Zo geregeld!

Kijk voor meer informatie ook op www.docars.nl/kenteken-overschrijven. 
Graag tot ziens in onze werkplaats.

Aan trimwedstrijden deed ze graag mee en ook was ze 
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MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432

TIPS VAN/DOCARS

U kunt bij ons terecht voor 

onder andere:

• APK

• Onderhoud en reparatie

• Airco onderhoud

• Banden

• Diagnose

• Hybride en elektrische 

 voertuigen

• Schadeherstel

• Aankoopkeuring

• Kentekenloket

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



Genoten heb ik daar, veel klanten blij 
kunnen maken met de spullen die we 
vonden op de vele marktjes in allerlei 
landen. Per ongeluk kwamen we uit bij 
ons nieuwe adres, een oude leerlooierij 
en ik was meteen verliefd op het 
pand met zijn historie en bijzondere 
lichtinval. Een paar dagen in het jaar 
zijn we helemaal opgeruimd en aan 
kant, speciaal om de vele bezoekers 
uit binnen- en buitenland te kunnen 
ontvangen.

Zondag 16 juni is het weer zover!
Onze jaarlijkse Tuin fair!
De oude leerlooierij zal bomvol staan
met schatten uit allerlei verschillende 
landen. Twee verdiepingen in een 
karakteristiek pand die met zorg 
verzameld zijn om uw interieur aan een 
mooie authentieke uitstraling te helpen.

Oude spullen 
met een verhaal
Al van kleins af aan heb ik een voorliefde gehad voor 
oude spullen. Spullen met een karakter, een leven achter 
zich... Vaak met zoveel zorg gemaakt en met zoveel liefde 
bewaard... Alweer 6 jaar geleden opende ik mijn eerste 
winkel in de Hoofdstraat in Rijen, uiteraard in een oud 
pand, een oud cafe.

Of het nu gaat om een een mooie 
antieke kast, dat ene antieke 
schaaltje wat nog ontbrak of een 
tof zinken bad voor in de tuin...
wij hebben het in huis.
Of in onze winkeltuin... want 
onze fair valt samen met het 
evenement Rijen Ruikt van 
Stichting Juin. Vele tuinen zijn 
tijdens deze dag in het dorp open 
gesteld voor belangstellenden.

Bij ons kunt u naast lekker 
snuffelen tussen alle brocante 
ook terecht voor een lekker kopje 
koffi e van TespresZo en heerlijke 
patisserie van Zoet en Stout.

Zondag 16 Juni
10.00 uur tot 17.00 uur
Looiersveld 15, Rijen

ook terecht voor een lekker kopje 
koffi e van TespresZo en heerlijke 

KOM OOK!
Er zit vast wat 

voor jou bij!

KOM OOK!

Zondag 16 juni
TUIN FAIR

10-17 uur

Looiersveld 15, Rijen   
06 30506570

 DeHippeKipBrocante
38



LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

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

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

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

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

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

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

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

Voor meer informatie,
neem contact met me op!

 
Bouwlingplein 46, Oosterhout, 0162-700544
oosterhout@fit20.nl  www.fit20Oosterhout.nl

Fitter en vitaliteit voor jou!

Je sportdoelen behalen?

33slechts 20 minuten per week

33altijd met Personal Trainer  
en op afspraak

33trainen zonder omkleden of douchen

ERVAAR HET ZELF!
Met de gratis en vrijblijvende 
kennismakingstraining

voor jou!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

zonnebril

Zojuist mijn zomer-
kleding uitgezocht.

Ik pas alleen
nog mijn

Papa
Mijn superheld
zonder cape!

Chocola
Wat de vraag ook is... 

het antwoord
is altijd
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

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

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

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

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

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

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0



14 T/M 16 
JUNI
PARKFEEST
Het Parkfeest 
kent eigenlijk 
drie feestjes in 
één weekend; 
op vrijdag de 
Tribute-night 
met bands die lekkere bekende muziek maken. De 
zaterdagavond met grote namen en optredens van 
goede bands. En de zondag is familiedag. Dit jaar 
zijn er op vrijdag tribute-acts van o.a. Bruce 
Springsteen, Alanis Morissette en Green Day. Op 
zaterdag komen o.a. Miss Montreal, Rowwen Hèze, 
Matt Simons en Kraantje Pappie voorbij.
Aanvang: vrijdag vanaf 19.00 uur, zaterdag vanaf 
15.00 uur en zondag vanaf 13.00 uur.
Locatie: Stadspark en Heuvel, Oosterhout.
Kosten: Tickets vanaf € 17,50, verkrijgbaar via de 
website of de VVV Oosterhout.
Meer informatie: www.parkfeest.nl 

14, 15, 21, 22, 28 EN 29 JUNI
VOORSTELLINGEN OPENLUCHTTHEATER
De spelgroep van het openluchttheater Oosterhout 
speelt dit jaar “Hoe Peer een poes werd”. Het stuk 
vertelt het verhaal van mensen die slecht kunnen 
omgaan met het alleen zijn. Op een eiland woont in 
een vervallen hutje de oude Peer. Sinds de dood 
van zijn vrouw loopt hij niet meer mee in de fanfare 
en spreekt hij met niemand behalve met zichzelf. 
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VVV OOSTERHOUT TIPS

TIP VOOR DE MAAND JUNI
Lekker fietsen & lokaal genieten, dat doe je met de 
Picknick fietsroute van de VVV Oosterhout. De 
fietsroute brengt je langs de leukste plekjes voor 
de lekkerste streekproducten. 

Bij aankoop krijg je een koeltas incl. picknick-
benodigdheden en je neemt onderweg bij elke 
stop iets mee wat in de koeltas verdwijnt. Bij de 
Zuiveldriehoek heb je de gelegenheid om al het 
lekkers op te 
eten in de 
speciaal 
ingerichte 
picknickplaats. 
Je maakt o.a. 
een stop bij 
Camping 
Vrachelen, de 
Jacobushoeve, 
Bakkerij de 
Jong, de 
Zuiveldriehoek 
en het Sint 
Catharinadal.

Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen bij 
de VVV of neem een kijkje op onze website: 
www.proefoosterhout.nl
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ENTEN 

 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

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

19 JUNI
BOOTTOCHT VAN 
OOSTERHOUT NAAR 
DEN BOSCH

Gezellige vaartocht van Oosterhout naar 
Den Bosch. De ontvangst is om 9.15 uur 
met een kopje koffie/thee en een (mini) 
Bossche bol. Rond 13.30 uur meren we af 
in het centrum van Den Bosch en kunt u op 
eigen gelegenheid de stad gaan verkennen. 
Tijdens de tocht wordt er een lunch 
geserveerd op de boot. Rond 17.30 uur 
wordt u weer terug naar Oosterhout 
gebracht met een touringcar.

Aanvang: 09.15 uur.
Locatie: Krombraak (Weststadbrug), 
Oosterhout.
Kosten: € 44,95 naar Den Bosch, 
kinderen t/m 12 jaar € 29,95, 
kinderen t/m 3 jaar gratis.
Meer informatie en reserveren: 
www.proefoosterhout.nl, tel. 085-7441102.

Zijn soort van rust 
wordt verstoord als 
Jacob voor zijn 
deurtje staat: een 
weggelopen jongen 
met een opgezette 
poes die vanwege de 
naderende storm 
niet van het eiland af kan. Terwijl Peer de jongen probeert 
weg te krijgen, start op het eiland een zoektocht naar Jacob. 
Iedereen is in rep en roer.
Aanvang: 21.00 uur.
Locatie: Openluchttheater, Paterserf, Oosterhout.
Kosten: € 13,00 p.p.
Meer informatie: www.openluchttheateroosterhout.nl

ZONDAG 23 JUNI
GROTE 
OOSTERHOUTSE 
KENNISKWIS
Jaarlijks terug-
kerende quiz met 
vragen over de 
Oosterhoutse sport, 
taal, geografie, 
geschiedenis, kunst, 
cultuur en verenigingsleven. Het team dat de vragen het best 
weet te beantwoorden, mag zich aan het eind van de middag 
tot winnaar laten kronen en wint uiteraard een fraaie prijs.
Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers, 
inschrijven doe je via: oosterhoutsekennisquiz@gmail.com. 
Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Stadstuin de Schelp, parkeerterrein de Vijzel (Sint 
Janstraat), Oosterhout.
Kosten: Deelname is gratis.
Meer informatie: www.stadstuindeschelp.nl
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JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
HEATSAIL
HEATSCOPE

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

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

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Looiersveld 15, Rijen   
06 30506570

 DeHippeKipBrocante

 de_hippe_kip_brocante

GRATIS 
PARKEREN

Zondag 16 juniZondag 16 juniZondag 16 juni
Tuin FairTuin FairTuin Fair
10 - 17 uur10 - 17 uur10 - 17 uur10 - 17 uur10 - 17 uur10 - 17 uur

KOM OOK!
Er zit vast wat 

voor jou bij!

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

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

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

adviezen voor een goede verzorging 
van jouw voeten, zodat jouw 

voeten ook lang na de 
behandeling gezond zijn 

en blijven stralen.

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

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

Je blijft er niet meer rondlopen

Last van je voeten?

Bel me voor 
een afspraak, 

ik neem 
graag de tijd  

voor je

46



Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I www.etenendrinkenbijgroen.nl

3 - GANGEN
KEUZENDINER

 

€ 23,75
 

RESERVEER JE TAFELTJE VIA DE
WEBSITE OF BEL ONS!
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OPEL BESTAAT 120 JAAR EN TRAKTEERT
Kijk voor de vele acties op: vanmossel.nl/opel

Adv. 1-1 Trakteert op 120 jaar BRUIST.indd   1 08-05-19   15:28




