
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT

Everdenberg 341, 
Oosterhout
0162-238052 
info@drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

Ons bedrijf is ontstaan 
vanuit een passie voor staal 

en de vele mogelijkheden hierin.

Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

Alles geheel op maat en daarmee uniek.

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT

STALEN TRAPPEN

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

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
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Oisterwijk Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oisterwijk.



VOORWOORD/SEPTEMBER

Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen 
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier 
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? 
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er 
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt 
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan 
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende 
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

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 - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BZ Astrid Berkhout, Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Oisterwijk 
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 Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OISTERWIJK

UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLAN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een 
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Scan 
de 

QR-code

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

MAAK VAN ELKE MUUR 
EEN BLIKVANGER

Op geheel eigen wijze geeft 
Knoeiwerk kleur en karakter 
aan uw interieur door middel 
van abstracte schilderijen. 
Kunst van hoge kwaliteit, op 
een laagdrempelige manier. 
www.knoeiwerk.nl

Heerlijke
nazomer

BRUIST
Deals

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

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

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

VAN 
€ 49.95

NU VOOR   
€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN

MAAK VAN ELKE MUUR 
EEN BLIKVANGER

Op geheel eigen wijze geeft 
Knoeiwerk kleur en karakter 
aan uw interieur door middel 
van abstracte schilderijen. 
Kunst van hoge kwaliteit, op 
een laagdrempelige manier. 
www.knoeiwerk.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

1514



DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders 
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITS

September belooft veel goeds voor Oisterwijk 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Ook zien we de dagen weer korter worden en de collecties in de winkels, net 
als de menukaarten van de horeca, weer aangepast worden aan het seizoen. 
Ook dat heeft wel weer iets.
Vorige maand hebben we de succesvolle fi lmavonden gehad op het Lindeplein 
en deze maand beginnen in het eerste weekend op zaterdag met Oisterwijk 
in Concert. Op deze zaterdagavond is het zelfs mogelijk om de avond mee 
te maken via schermen op de terrassen bij de horeca op de Lind. Een 
samenwerking waar zo iedereen van kan profi teren. Op de zondag daarna, 
tevens koopzondag, is het wielerfestijn Brabants Mooiste met start en fi nish op 
het Lindeind. Daar zijn veel inschrijvingen op binnengekomen, dus worden ook 
veel bezoekers verwacht. 
In het tweede weekend van deze maand (9-10-11 september) is er een nieuw 
evenement op het veld bij de kiosk: De Oisterwijkse Zomer. Drie dagen feesten 
met diverse artiesten, dj’s, muziek en food.
Mooi dat een nieuwe groep van horecacollega’s onder de naam Stichting 
Evenementen Groep Oisterwijk hier alvast start met hun eerste gezamenlijke 
evenement. De samenwerking moet als resultaat hebben dat er onder deze 
naam veel meer evenementen georganiseerd gaan worden. Belooft veel goeds 
voor Oisterwijk, en met name voor het centrum en zijn bezoekers.
Ook in het zelfde weekend, zondag 11 september, is er een extra koopzondag 
met een catwalk vol modepresentaties in de Dorpsstraat. Alweer voor de 26e 
keer kunnen we kijken naar de nieuwe collecties van een aantal modezaken 
die gepresenteerd worden door professionele dressmen en mannequins.
Wilt u optreden of een kraam huren tijdens WinterglO’w op 16 december? 
Reageer even naar onderstaand mailadres!

Ook nog benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en agenda? 
Lees dan deze column en kijk vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl

Koop lokaal en denk aan elkaar. 
Tot ziens in ons mooie Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

De scholen beginnen weer deze maand. We hebben in ieder geval kunnen zeggen dat 
we konden genieten van een mooie zomer. Geen ellende door corona in ieder geval, en 
dat kon je wel zien!

1716



Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar uw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf en maak nu een afspraak. Bekijk 
voorafgaand onze website of bel meteen: 06 8126 4333

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   
 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   
 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie www.huidtherapieboxtelbest.nl

Doortje Dekkers - Putmans is het 
gezicht van Huidtherapie Boxtel & Best 
en zorgt er samen met haar team voor 
dat patiënten zich lekkerder in hun 
vel voelen. Met diverse behandelingen 
als peelings, oedeemtherapie en 
lasertherapie helpen Doortje en haar 
team mensen met allerlei klachten. 
,,Iemand blijer en positiever de deur 
uit zien gaan, daar doe ik het voor.”

“Ik kwam in dienst bij het Regionaal 
Huidcentrum en kreeg in 2015 de 
kans hun vestiging in Boxtel over 
te nemen. Medio 2017 volgde de 
nieuwe praktijk in Best.” Met trots kan 
Doortje zeggen dat haar eerste praktijk 
inmiddels alweer 7 jaar bestaat!

Het team van Huidtherapie Boxtel 
& Best zorgt ervoor dat patiënten 
zich lekkerder in hun vel voelen. Met 
diverse behandelingen als peelings, 
oedeemtherapie en lasertherapie laten 
we mensen (weer) meer houden 
van hun huid!

Mensen weer even écht    
zien lachen, dat is zo mooi!

1918



Dankbaar werk
Een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
bestaat uit oedeemtherapie. Mensen met 
lymfoedeem - ongewenste ophoping van vocht 
-  worden behandeld met een speciaal apparaat dat 
het vocht wegmasseert uit het lichaam. 

Doortje: “Lymfoedeem ontstaat vaak bij 
kankerpatiënten. Zo heb ik veel vrouwen onder 
behandeling die borstkanker hebben of hebben 
gehad. Maar ook mensen die terminaal zijn, kunnen 
door mij behandeld worden. Ze worden niet beter, 
maar voelen zich wel even wat fi jner. Natuurlijk zijn 
dit ook voor mij heftige gevallen, maar het is zo’n 
dankbaar werk.”

En dat is precies wat Doortje zo aantrekt in het 
werk. Mensen zichzelf even wat beter laten voelen 
en weer écht zien lachen. Zoals de jonge vrouw 
met fi kse overbeharing. Of de moeder die na een 
behandeling tegen striae weer een bikini aan durft 
te trekken. “Als een patiënt weer met een lach 
weggaat, dan ben ik tevreden.”

‘Iemand blijer en 
positiever de deur 
uit zien gaan, daar 
doen wij het voor.’

Doortje Dekkers - Putmans
huidtherapeut

Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Ons team van huidtherapeuten en welkomstmanagers!

Houd van je huid
Een gezonde huid is veel meer 
dan alleen mooi. Ervaar het 
zelf. Maak nu een afspraak 
of bekijk voorafgaand onze 
behandelingen. 

Afspraak maken?
Heeft u interesse in een 
vrijblijvend intakegesprek?
Het maken van een afspraak 
kan telefonisch of via het online 
afsprakensysteem.

Scan de QR code 
voor meer info of 
het maken van 
een afspraak.

“Goede behandeling en ik kon snel 
terecht. De therapeut was vriendelijk en 

nam me serieus.“
Anoniem

“Zeer goede behandeling voor 
Lipooedeem. Ik beveel het ieder 

aan die dat heeft.“
Anoniem

“Deskundige, vriendelijke hulp 
en begeleiding bij behandeling van 

lymfoedeem en littekenvorming. Moderne 
hulpmiddelen en apparatuur.“

Anoniem
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN 

SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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YOU’RE MY
WONDERWALL
PAS OP! CRAFTZZ-COLLECTIE BESCHIKT OVER 
STUKKEN DIE IEDERE MUUR LAAT OPBLOEIEN, 
MAAR  HET ZIJN ZEKER GEEN MUURBLOEMPJES. 
DE KRACHTIGE FOTOKUNST, AFGEWERKT MET 
BLADGOUD EN EPOXY, VRAAGT OM AANDACHT. 
DUBBEL EN DWARS VERDIEND, VINDEN WIJ.
GALERIEKWALITEIT GEWOON THUIS. KOM JE ZE 
SNEL BIJ ONS BEWONDEREN?
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
2726



St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. H

et
 

ov
er

ge
bl

ev
en

 w
oo

rd
 is

 d
e 

op
lo

ss
in

g.
 V

ul
 v

oo
r 

1 
ja

nu
ar

i 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.o
is

te
rw

ijk
br

ui
st

.n
l

Fo
to

: J
aa

p 
R

ee
di

jk

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN

Helemaal van deze tijd zijn 
de industriële schuifdeuren, 
taatsdeuren en scharnier-
deuren met een stoere en 

robuuste uitstraling. 
Industriële schuifdeuren op 
maat komen niet alleen in 
het interieur tot hun recht, 

maar het systeem is 
daarnaast ook zeer geschikt 

voor buiten. Denk hierbij aan 
het ‘afsluiten’ van een 

overkapping of tuinkamer. 
Trek de strakke lijnen en 

industriële uitstraling door 
naar buiten en creëer ook 

hier een geweldige 
functionele blikvanger. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN
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Bij Bourgonje geen fi neer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in 

uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke 

behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze 

showroom kunt je zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En 

mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen 

voor een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:

Een échte
houten Bourgonje!

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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showroom kunt je zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En 

mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen 

voor een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:
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10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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1. Rose Dunes Bath & Shower gel van Molton Brown, € 30,- www.moltonbrown.eu 
2. Disney Villains Evil Queen Eyeshadow Palette by essence, € 10,99 www.essence.eu

3. SOS Lashes Serum Mascara, € 33,- www.clarins.nl 
4. Intense Hydrating Mask van Embryolisse, € 24,95 www.douglas.nl

5. Natural Marine Collagen van Vida Glow, € 45,-  www.thecofcosmetics.com 
6. Fall in Colours Baked Bronzing & Highlighting Palette van Catrice, € 8,99 www.catrice.eu 

7. Alien Goddess Intense Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 94,40 www.douglas.nl Cr
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8. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com 
9. Armani Code Parfum Eau de Parfum, vanaf € 87,- www.iciparisxl.nl

10. Regenerating Body Oil van ignae, € 112,- www.skins.nl 
11. Face Serum van Costa Brazil, € 140,- www.skins.nl 

12. Star Anise & Lavender Relaxing Fragrance Diffuser van Compagnie de Provence, € 40,80  www.babassu.nl 
13. Scandal Le Parfum van Jean Paul Gaultier vanaf € 70,55 www.iciparisxl.nl

September is zo’n maand die net tussen de zomer 
en de herfst bungelt. Het kan dus alle kanten opgaan. 
We hopen natuurlijk op een heerlijke nazomer!

13
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In between
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BEAUTY/NEWS
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Voor al je badkamerwensen!

‘EENS EEN KLANT, 
ALTIJD EEN KLANT’

Lindom
Bekijk de 

badkamers
online! Scan 
de QR-code.

BRUISENDE/ZAKEN

“Het is natuurlijk prima om je vooraf online te oriënteren, 
maar een badkamer wil je uiteindelijk toch zien en 
voelen”, vervolgt Peter. “Het is immers de bedoeling dat 
je er jaren plezier aan beleeft.”

Kiezen voor kwaliteit
Sanidrõme Lindom kiest uitdrukkelijk voor kwaliteit. 
“Om die reden verkopen wij alleen A-merken. Op dit 
moment gaan veel mensen voor de chique uitstraling 
van keramisch marmer. Dat is niet van echt te 
onderscheiden, makkelijk te onderhouden en aanzienlijk 
aangenamer geprijsd. De tijd van saaie chromen kranen 
is bovendien voorbij; die zijn tevens verkrijgbaar in zwart, 
wit en brons.”

Pure welness
Tegenwoordig is een badkamer sowieso veel meer dan 
alleen een ruimte waarin je je kunt wassen. “Het is dé 
ruimte om heerlijk te ontspannen. Je kunt het zo luxe 
aankleden als je zelf wilt, met bijvoorbeeld een regen- 
en/of stortdouche of sunshower met infrarood en uv-

In 1993 opende Peter van Dommelen, van origine installateur, de deuren van zijn 
eigen badkamerspeciaalzaak in Tilburg. Sinds 1998 is Sanidrõme Lindom gevestigd 
op de huidige locatie aan Ringbaan Zuid. In de showroom van 500 m² kun je je laten 
inspireren door de nieuwste badkamertrends. “Van klassiek tot modern, we hebben 
alles in huis. Daarmee bieden we voor ieder wat wils”, aldus Peter.

Ringbaan Zuid 374, Tilburg  |  013-5361355  |  lindom@sanidrome.nl  |  www.lindom.nl

Voor al je badkamerwensen!

stralen, en zelfs televisie en geluid. Desgewenst kun 
je alles via bluetooth aansturen.”

Van A tot Z
Het team van Sanidrõme Lindom begeleidt je 
van A tot Z om je droombadkamer te realiseren. 
“Van het 3D ontwerp tot de daadwerkelijke 
installatie, maar ook daarna. Onze monteurs zorgen 
ervoor dat ze alles netjes achterlaten zodat je alleen 
nog maar hoeft te genieten. En is er onverhoopt 
iets, dan zoeken we altijd naar een passende 
oplossing, dat hoort bij 
de service die we bieden. 
Als je bij ons eenmaal 
klant bent, dan 
blijf je ook klant.”

Ons team staat 
voor je klaar!
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 013 470 0711  
www.computerserviceoisterwijk.nl

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

Computerservice Oisterwijk helpt u graag bij al uw problemen 
op het gebied van ICT. Flexibele service tegen scherpe tarieven.

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

Computer problemen?

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

Door samen met u op zoek te gaan naar uw persoonlijke doelen en 
knelpunten kunnen we tot een passende oplossing komen, passend bij 
uw situatie, zodat u naar huis kan gaan met praktische tips en adviezen.

Begin nu met uw vitale levensstijl! 
Heeft u hulp nodig bij voeding, bij ziekte of wilt u gewoon eens kijken of 
uw voeding volwaardig is? Wij zijn gespecialiseerd in voeding bij diabetes, 
voeding en medicatie, kindervoeding, leefstijlcoaching, FODMAP en 
sportvoeding. Maar ook voor uw overige vragen kunt u bij ons terecht. 

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem dan contact 
met ons op! U kunt een afspraak maken via de telefoon, e-mail of via 
WhatsApp. 

Persoonlijke hulp 
bij het veranderen 
van uw leefstijl 
Wij zijn Ellen van de Ven en Juul Wolfs en samen zijn wij 
Diëtistenpraktijk Vitel. Wij helpen u met de vragen die u 
heeft met betrekking tot voeding en leefstijl. Door middel 
van een frisse kijk en een persoonlijke aanpak kunnen we 
samen met u werken aan een gezonde leefstijl in plaats van 
een tijdelijk dieet.

HAAREN
Kerkstraat 32
HELVOIRT
Valkenierstraat 8C
OISTERWIJK
Burgemeester Verwielstraat 67

Contact
www.dietistvitel.nl
info@dietistvitel.nl

 @dietistvitel
 085-760 3959

  NIEUW IN OISTERWIJK

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

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

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

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

 Interesse?  Stuur een privébericht naar Bianca 06-40703553 

Voor zowel bedrijven als particulieren

dustentrust

Voor het betere 
schoonmaakwerk 
in en om Tilburg!
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LOOKING/GOOD

Kleur
beïnvloedt je stemming

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te 
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een 
specifi eke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING

STEUNKOUS

STEELWRATJES

CAMOUFLAGETHERAPIE

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Littekens en Icoone® 
Littekenvorming is een natuurlijke fase van het genezings-
proces, waarbij niet alleen de opperhuid, maar ook de diepere 
huidlagen zijn beschadigd. Je huid kan in dit geval het 
beschadigde weefsel niet op dezelfde manier vervangen als 
bij wonden waarbij alleen de opperhuid is beschadigd. Bij 
een diepere wond maakt het organisme fi breus collageen 
bindweefsel aan om de beschadigde huidlagen toch te kunnen 
‘repareren’. Er ontstaat dan een litteken. 

Icoone® is momenteel het meest innovatieve mechanische bindweefsel-
massage-systeem ter wereld. Zo is Icoone® zeer effectief in te zetten voor het 
verminderen van de zichtbaarheid van littekens, het losmaken van pijnlijke 
verklevingen en het ondersteunen van 
het genezingsproces van het litteken. 
Zelfs littekens op de meest delicate 
behandelgebieden, zoals binnenkant 
armen, hals en oogleden, zijn met 
Icoone® pijnloos te verbeteren. 

Met Icoone® mogen wij drie dagen 
na wondgenezing al starten met het 
behandelen van littekens. Hierbij 
werken we eerst om het litteken heen 
om drainerend te werken, waardoor 
de wondgenezing gestimuleerd 
wordt. Later in het traject wordt er 
ook op het litteken zelf behandeld. 
Hierdoor worden verklevingen effectief 
aangepakt.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Huidzorg Unique is een praktijk voor 
huid- en oedeemtherapie waar je 
terechtkunt voor de behandeling 

van verschillende huidproblemen.

Wij geven je graag advies en stellen 
samen met jou een behandelplan 
op bij onder andere de volgende 

huidproblemen:

Renée van Berkel

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

BENIEUWD? 
Tijdens een persoonlijke 
intake laten wij je graag 
kennismaken met de 
mogelijkheden.
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StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u naartoe kunt voor al uw woonwensen. 
Van kleine aanpassingen aan uw 
interieur tot de complete (ver)bouw 
van uw (nieuwbouw)woning. 

StudioJacq heeft alle expertise in huis!

U kunt ook bij ons terecht voor bouwbegeleiding 
van uw project. Naast het ontwerp verzorgen wij 
ook de styling van uw nieuwe interieur.
 
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal 
en wij vertalen uw wensen naar een ontwerp 
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten 
samenkomen.

StudioJacq verzorgt:
• Advies aan huis
• Kleuradvies
• Styling
• 3D ontwerp
• Bouwbegeleiding

Meer informatie over onze diensten vindt u
op www.studiojacq.nl.

+31 6 51 51 28 38   |  info@studiojacq.nl
www.studiojacq.nl  |          studiojacq

Ambachtelijk 
handwerk van 
topkwaliteit!

MAATWERK EN SERVICE
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis om uw 
idee door te spreken en samen te komen tot 
een mooi ontwerp. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige ouderwetse 
service. Voor ambachtelijk handwerk van 
topkwaliteit moet u dus bij Xylo Wood Design zijn! 

Nieuwsgierig geworden? Breng eens een 
bezoekje aan de showroom te Tilburg! 
Xylo Wood Design werkt zowel voor particulieren 
als bedrijven.

Welkom bij Xylo Wood 
Design. Mijn naam is 

Dean Bigley en ik heb 
een passie voor hout. 
Bij Xylo Wood Design 

maken we van dit 
prachtige materiaal 

alles van wat u als klant 
verlangt, eventueel in 

combinatie met 
glas en/of staal. 

Van tafels tot kasten, 
van overkappingen tot 

(buiten)keukens en van 
badkamermeubelen tot 

deuren: echt alles 
is mogelijk.

ALLEEN OP AFPSRAAK GEOPEND
Xylo Wood Design 
Tongerlose Hoefstraat 102, Tilburg
06-36537876
deanbigley@icloud.com |  www.xylo-wood.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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 “Vroeger zetten schilders gewoon het glas 
erin”, vertelt Spierings. “In de loop der jaren is 
glaszetten uitgegroeid tot een apart specialisme. 
Het is echt een vak apart. De vakmensen die 
bij ons werken, hebben hun opleiding veelal 
gevolgd via de brancheorganisatie GBO.” 

 Glas in alle soorten en maten  
 De Glascentrale levert alle soorten glas: van enkel, 
dubbel en triple glas tot fi guurglas en gekleurd 
glas. “En dat dan ook nog in combinatie met 
onder meer brandvertragende, inbraakbeveiligde, 
letselbeperkende en zonwerende beglazing. 
Er is ontzettend veel mogelijk.” Gelukkig kan 
het team van De Glascentrale je voorzien van 
een deskundig advies. “Niet iedereen weet 
bijvoorbeeld dat met name in voor- en najaar 
condensvorming kan optreden bij triple glas. 
Ook gezien de dikte van het glas is het zeker in 
bestaande bebouwing niet altijd de beste keuze. 
En wil je optimaal profi teren van geluidwerende 
beglazing, dan zal je toch echt aanvullende 
maatregelen moeten treffen.” 

Helder in glas
Als vijftienjarige hielp Arno Spierings regelmatig mee in het glasbedrijf van zijn 
oudere broer. Daar werd het vuur aangewakkerd en sindsdien is het niet meer 
gedoofd. Inmiddels zit hij alweer 33 jaar in het vak. Sinds 1998 vormt hij de 
drijvende kracht achter De Glascentrale, daarbij bijgestaan door zijn team.

 24/7 glasservice 
 In noodgevallen kunnen zowel particulieren als 
bedrijven dag en nacht een beroep doen op de 
24/7 glasservice van De Glascentrale. “Denk
bijvoorbeeld aan stormschade of schade als 
gevolg van een inbraak of ramkraak. We brengen 
noodvoorzieningen aan en komen daarna zo 
snel mogelijk terug om de schade te herstellen. 
Wanneer mogelijk handelen wij de glasschade 
af met de verzekeraar, zodat je daar verder geen 
omkijken naar hebt.” 

De Glascentrale is nog op zoek naar 
glaszetters. Ben je handig en wil je het vak 
leren in de praktijk, stuur dan vooral een

bericht naar post@deglascentrale.nl of bel met 
013-5442926.

De Glascentrale 
Centaurusweg 146 D, Tilburg  

 013-5442926 
post@deglascentrale.nl  

www.deglascentrale.nl

Perfecte service en 
100% kwaliteit tegen 

scherpe prijzen!

BRUISENDE/ZAKEN
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ONTSPAN IN 
JOUW EIGEN 

THUIS SPA

BRUIST/LIFESTYLE

Stralende haren, mooie nagels, een perzikhuidje, je hoeft er eigenlijk maar weinig 
voor te doen. Vergeet dure dagjes naar de sauna, de schoonheidsspecialiste en 

kapper en ga thuis zelf aan de slag. Ga voor een extra boost naar de drogisterij voor 
een mandje vol crèmes en maskertjes voor je gezicht, huid, voeten en haar.

we hebben de hele middag. Uitgepoedeld? Tijd om te 
scrubben, vijlen, smeren en lakken. 

GLAD & GLANZEND Gladde benen zijn een must, 
zeker in de zomermaanden. Epileren, scheren, harsen 
en crèmes; welke manier van ontharen je ook kiest, 
een goede voorbereiding is belangrijk. Je wilt tenslotte 
een gladde, glanzende huid als resultaat. Door je 
benen te scrubben verwijder je dode huidcellen en 
tover je een zijdezachte huid met een prachtige glans 
tevoorschijn. Tip: verwarm je huid voor het ontharen 
met een warme douche, haartjes worden dan zachter. 

HAARFIJN Wist je dat je haar, net als je huid, ook 
beschadigt door uv-stralen? Veel zon maakt je haar 
broos en breekbaar. Je haar droogt ervan uit, voelt 
touwachtig aan en gaat sneller klitten. Verwen je haar 
vandaag daarom eens met een vochtinbrengend 
masker, shampoo en conditioner. Zo kom je weer 
stralend voor de dag! 

Verwen je gezicht met een grondige reinigingssessie. 
Door te reinigen blijft je huid schoon en kan 
hij ademen. De voordelen: crèmes kunnen 
beter worden opgenomen en er ontstaan geen 
onzuiverheden.

MASKERTJE Geef je huid een oppepper en verwen 
jezelf met een gezichtsmasker. Dit is niet alleen 
goed voor je huid, maar het is ook een heerlijk 
rustmoment voor jezelf. Een masker sluit de huid 
tijdelijk af en vocht en warmte worden langer 
vastgehouden, waardoor er een betere doorbloeding 
ontstaat. Er zijn veel verschillende maskertjes te 
koop. Tip: weet welk resultaat je wilt bereiken en 
koop een masker dat past bij jouw huidtype. 

POEZELIGE VOETJES Laat je vermoeide voeten 
weer jubelen met een verkwikkend en verfrissend 
voetenbad. Tien minuten goed weken is al 
voldoende voor heerlijke zachte voeten. Maar ach, 

Relaxen
is het toverwoord

Tips voor jouw eigen thuis spa? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

M A A K  N U
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P R A A K  •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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Culinaire tempel 
van Oisterwijk

Hoe leuk is dit? Een eigen horecapagina voor Bruist... en 
dan nog wel over ons Oisterwijk? Oisterwijk heeft meer dan 
56 restaurants en bijna 50 overige horecazaken, uniek in 

Nederland. Nummer zes van Nederland qua aantal terrasstoelen 
ten opzichte van de inwoners, kortom wederom uniek.

ijn restaurant is reeds twaalf 
jaar gevestigd in één van de 

mooiste panden van Oisterwijk. Het 
voormalige pand van de Swaen heeft 
nu vier schitterende concepten onder 
één dak, waaronder Alma, met haar 
Michelinster, hoe gaaf! Daarnaast 
heeft Alma met de bodega ook een 
Bib Gourmand. De Familie Knaapen 
zit reeds vijftien jaar met haar Swaen 
in het middelste gedeelte en mooR 
zit alweer twaalf jaarin het rechterdeel 
van het pand.

Vanaf 1 november 2022 gaat mooR starten 
met www.TheDiningRoomOisterwijk.nl in 
het restaurant op de etage, met een vier- of 
vijfgangendiner begeleid door de mooiste 
wijnen. 

Oisterwijk is door de jaren heen een 
culinaire ontmoetingsplaats geworden, Ik 
ben dan ook mega trots dat ik hier een 
klein steentje aan kan bijdragen.

Wil je meer info over Oisterwijk?  
Kijk dan op www.oisterwijk.nl

M
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EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS

SEC Restaurant SEC eten & drinken ligt op 
het nieuwe Lindeplein in het centrum van 
Oisterwijk. De aanwezige bar nodigt uit om een 
borrel te komen drinken, een glas wijn of een 
cocktail, maar er kan ook gegeten worden aan 
de bar. In het restaurantgedeelte kan rustig 
worden gedineerd. SEC staat voor zuiver en 
eenvoud. Niks wat het niet nodig heeft en  
alles wat het beter maakt. Een modern  
Franse basis met wereldse twist en Brabantse 
(s)maaksels. Ongecompliceerd, ongekunsteld 
en toch onverwacht. Nieuwerwets, eigen en 
toch amicaal. Zo smaakt SEC. In de zomer 
kan gegeten en geborreld worden op het grote, 
rustige terras in de zon.

MOOR: WINING EN DINING 
Wilt u in het kloppend hart 
Oisterwijk zitten? En dan ook  
nog aan De Lind? Strijk dan  
neer op het terras van restaurant 
mooR. mooR neemt u mee op 
een culinaire reis met heerlijke 
gerechten en unieke wijnen uit 
haar wijnkelder. Absolute must 
voor culinaire fijnproevers is 
het keuzemenu van de chefs. 
Samen met hun witte brigade 
prikkelen ze graag uw verwende 
smaakpapillen en overtreffen  
elke verwachting. 

TAVERNE DE POSTHOORN Gelegen in het hart van groen 
recreatiegebied de Kampina, aan de rand van het mooie 
Oisterwijk. Bij Taverne De Posthoorn geniet u van echt Brabantse 
gastvrijheid en er zijn nog veel meer redenen om De Posthoorn 
te komen bezoeken. Het bosrijke gebied waarin de taverne 
ligt is lommerrijk en ideaal voor mooie natuurwandelingen 
of fietstochten. U kunt Taverne De Posthoorn gebruiken als 
vertrekpunt, in combinatie met een heerlijke lunch, maar ook als 
eindpunt en genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

GUSTATORY Liefhebbers van allerlei delicatessen kunnen hier 
terecht. Een winkel vol met heerlijke oesters, vleeswaren, kazen, 
olijven, dressings, wijnen, champagnes, koffie, thee en veel 
meer. Ook een mooi aanbod van heerlijke zoetigheden zoals 
handwerkbonbons en heerlijke Canolli en Biscotti uit Sicilië. Maar 
ook voor heerlijk ambachtelijk italiaans ijs! Lunchen en borrelen kan 
binnen, maar ook op het gezellige en sfeervolle terras. 

PROEFLOKAAL ‘T GELAGH Met ’t Gelagh is een wens 
uitgekomen. Een zaak in de sfeer van een traditioneel bruin 
café waar mensen graag na het werk een afzakkertje gaan 
pakken, in de wetenschap dat ze er wel mensen tegen zullen 
komen waarmee ze gezellig kunnen kletsen. Het aanbod van 
bieren, whisky’s, en Nederlands gedistilleerd zal ongetwijfeld 
een grote groep genieters aanspreken. Ook vinden er 
regelmatig optredens en andere activiteiten plaatsvinden.

LITTLE ASIA CUISINE In het trendy restaurant gelegen aan 
het Lindeplein van Oisterwijk presenteert Little Asia Cuisine 
modern Asian cooking. Je kunt onbeperkt genieten van sushi 
teppan- en wokgerechten, zonder tijdslimiet.

EETCAFE DE BARONNEN 
Bij dit Eetcafé kun je 
genieten van onder andere 
meer dan 250 Brabantse 
speciaalbieren, mooie wijnen 
en een menukaart met 
overheerlijke carpaccio’s. 
Naast de bekende 
rundercarpaccio serveert 
De Baronnen ook kalf-, 
zalm- en tonijncarpaccio 
en vegetarische gerechten. 
Ook heb je de keuze uit 
voorgerechten en desserts 
waarbij je je vingers aflikt.

www.littleasiacuisine.nl

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
ONLINE ALLE MOGELIJKHEDEN

+ adresgegevens labelen
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April vorig jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te Tilburg. 
Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor niets. 
Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder omdat het restaurant 
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten bereid 
op de Big Green Eggs.

ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

Het restaurant bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over 
een ruim terras van in totaal 232 vierkante meter, waarvan 
162 vierkante meter  op het water. Het interieur ademt 
dankzij de combinatie van hout en staal een industriële en 
tegelijkertijd warme sfeer. Alles klopt, tot in de kleinste details. 
“Het was de bedoeling een interieur te maken dat anders is 
dan anders”, vertelt eigenaar Rob Ammersdorffer. “Ik wilde 
iets creëren dat er nog niet is, dat is mijn drijfveer. Boot 013 
voegt wat mij betreft dan ook echt iets toe aan de Piushaven.”

Alles vers bereid  “Er staan veel vlees- en visgerechten 
op onze menukaart. Deze worden klaargemaakt op onze 
Big Green Eggs. Daardoor behoudt het eten alle voedings- 
en smaakstoffen en krijgen de gerechten een typische 
houtskoolsmaak.” Wil je echt iets speciaals? Probeer dan 
eens het ‘dry aged’ vlees uit een van de eigen rijpingskasten 
van Boot 013. “Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG 
013 208 3144
INFO@BOOT013.NL    
WWW.BOOT013.NL

uit het vlees waardoor het een vollere smaak krijgt en extra 
mals wordt. Absoluut een aanrader.” Alles wordt bij Boot 
013 vers bereid. “We doen geen concessies op het gebied 
van kwaliteit en gebruiken alleen het beste vlees.”

Een totaalbeleving  Uiteraard maakt een uitgebreide 
drankenkaart, met tussen de 25 en 30 soorten bier en 
wijn, het helemaal af. Je kunt bij Boot 013 dan ook niet 
alleen lunchen en dineren, maar ook lekker borrelen. “Het 
gaat bij ons niet alleen om eten en drinken, wij bieden een 
totaalbeleving.” Kennelijk slaat dat aan, want Boot 013 draait 
op volle toeren en zit regelmatig helemaal vol. “Mensen 
blijven lang hangen en zijn super enthousiast.” 

Eigenlijk moet je het vooral zelf 
een keer komen ervaren!

Team Boot013
ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!
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De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  Eigenaar: Bart van Hal  |  www.mooR-oisterwijk.nl

“Het concept is in zoverre veranderd dat 
we voortaan onze ‘klassiekers’ van door 
de jaren heen op de kaart hebben staan”, 
vertelt Bart enthousiast. “Niet meer de 
wat kleinere ‘food sharing gerechtjes’ die 
we ooit serveerden, maar porties van een 
‘normaal formaat’ 

The Dining Room by  
Op een toplocatie in Oisterwijk, aan de Lind, vind je sinds jaar en dag culinaire 
hotspot mooR. Met mooR sfeer, mooR beleving, mooR gastvrijheid, mooR wining 
en mooR dining, kortom: het smaakt naar mooR! “Het concept is wat veranderd, 
maar iedereen is nog steeds meer dan welkom om hier heerlijk te komen 
genieten”, aldus eigenaar Bart van Hal.

tegen een eerlijke prijs van € 14,50 tot maximaal € 28,50, 
uiteraard altijd op basis van dagverse ingrediënten. Op de 
kaart staat voor ieder wel wat wils, van vlees- en visgerechten 
tot vegetarisch. Maar net waar jij zin in hebt, want bij mooR 
staat de gast voorop. Kom het dus vooral eens zelf ervaren.”

The Dining Room by mooR
Daarnaast starten ze 1 november met de zogenaamde ‘Dining 
Room Oisterwijk’, een wisselend vier- of vijfgangenmenu met 
uitsluitend culinaire hoogstandjes van de chef-koks van mooR. 
“Dat wil je gewoon een keer mee komen maken en komen 
proeven”, aldus Bart. Sowieso omschrijft hij een bezoekje 
aan mooR als een unieke ervaring. “Natuurlijk vanwege het 
heerlijke eten, maar zeker ook vanwege de topservice en 
de complete setting.” Een setting die hij zelf omschrijft als 
relaxed, ‘loungy’, hip en modern en dat dan ook nog eens op 
een toplocatie. “Midden in het centrum van Oisterwijk, waar 
alles gebeurt. Wat mooR kun je je nog wensen?!”

BRUISENDE/ZAKEN

The Dining Room by  
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De lekkerste belegde broodjes bij 

Eigenaar: Peter van Opstal  |  Stationsplein 1,  Oisterwijk  |  013-5211714  |  info@stationnekeoisterwijk.nl  |  www.stationnekeoisterwijk.nl  |  Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

In 2001 opende horecaman Peter van Opstal de deuren van 
Broodjesservice ’t Stationneke. De locatie is uniek, de zaak 
is gevestigd in de voormalige wachtkamer van het station in 

Oisterwijk, een rijksmonument dat dateert uit 1874. 
In de loop der jaren is ’t Stationneke uitgegroeid 

tot een begrip in Oisterwijk en omstreken.

 “Het is altijd hollen of stilstaan”, vertelt Peter. “Wonder boven wonder hebben wij 
eigenlijk weinig last gehad van de coronacrisis, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij 
mee. De bedrijven zijn even weggebleven, maar onze vaste klanten bleven trouw komen. 
Er zijn mensen die al vijftien jaar hun broodje bij ons kopen, geweldig toch?! Het is bij ons 
net een zoete inval. Wie hier komt, zit al snel met iedereen te buurten. Iedere dag is weer 
anders, dat is – naast het contact met de mensen – ook het leuke van het werk.”

  Echt vers    Bij ’t Stationneke kun je terecht voor allerhande vers belegde baguettes (of 
andere soorten broodjes), panini’s en steeds wisselende specialiteiten 

als Pulled Pork. “De hele dag door bakken we bij zodat je 
nooit misgrijpt. Hardlopers zijn ons broodje carpaccio en 

ons broodje hete kip, daar komen ze speciaal voor 
van heinde en verre. Tegenwoordig hebben we echter 
ook lekkere, rijk gevulde salades voor de liefhebbers. 

En natuurlijk hoort daar ook een drankje bij of een kop 
echt goede koffi e van Smit & Dorlas.”

 
 Ook voor bedrijven    Je kunt een broodje afhalen voor de lunch of een bestelling 
laten bezorgen voor allerhande bijeenkomsten en speciale gelegenheden (onder andere 
condoleances). “Voor bedrijven kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor assorti broodjes, 
handzame broodjes met verschillende soorten beleg die net wat kleiner zijn, zodat je 
ze makkelijker kunt eten tijdens vergaderingen, eventueel aangevuld met melk, jus 
d’orange en/of vers fruit. In overleg is veel mogelijk, we zullen niet snel nee verkopen!”
 

De lekkerste belegde broodjes bij 

Eigenaar: Peter van Opstal  |  Stationsplein 1,  Oisterwijk  |  013-5211714  |  info@stationnekeoisterwijk.nl  |  www.stationnekeoisterwijk.nl  |  Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

‘HET IS ALTIJD 
HOLLEN OF 
STILSTAAN’

BRUISENDE/ZAKEN
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mooR: Wining en Dining   
COLUMN/MOOR

Deze boer begon te snel in 
het Frans uit te leggen welke 
passie en beleving allemaal 
in zijn wijn zit, van welke 
druivensoorten deze gemaakt 
is en hoe lang de druiven 
lagen te rijpen voordat de 
tweede persing plaatsvond. 

Heerlijk, maar we snappen er bijna geen hout meer van, totdat 
we de wijn proefden... Wauwww, wat een topwijn; deze moeten 
we thuis ook hebben! Dus vervolgens hebben we de wijn 
rechtstreeks uit het vat in de jerrycan getapt en hop terug naar 
de camping…

Hier trekken we even de fl es open die we nog hadden liggen, 
heerlijk! We maken alles gereed voor de lange rit terug naar 
Nederland, de volgende dag…

Aangekomen in Nederland sluiten we de vakantie af bij de 
grote M, volgens de kinderen was dit ‘traditsjie’, waar ze 
overigens geen wijn hebben... Na dit feestmaal te hebben 
genuttigd, naar huis, de kinderen en de koffers uitpakken. 
Vervolgens gaan we ons langzaamaan klaarmaken voor de 
heerlijke wijn die we bij de boer hadden gekocht.

Dezelfde wijn, die de gehele veertien uur (reistijd) in de auto 
had liggen gisten, in de zon in een te warme auto. Mwaw, dit 
mocht toch geen invloed hebben op de wijn?

We zijn allemaal weer terug van de vakantie en beginnen weer terug te zwijmelen 
naar het land waar we zijn geweest en naar de wijnboer die we hebben ontmoet.  

Ik maak de jerrycan open en schenk 
mijn grote geliefde en mijzelf 
een heerlijk glas wijn in. Nou ja, 
heerlijk? Niet te drinken! Wat een 
zure spiritus was deze o zo mooie, 
bloemige, fruitige, voor de tweede keer geperste witte 
Chardonnay uit het mooiste gebied van Frankrijk, waar 
wij een supervakantie hebben beleefd, geworden.
De charmante boer, zijn topwijnen, zijn prachtige 
verhalen zijn verloren gegaan door de lange reis naar 
ons mooie kikkerlandje...
BRON: uit het leven gegrepen van een paar jaar geleden...

Mijn tip: drink de wijn die je hebt gekocht in een 
jerrycan nog dezelfde dag open als je de wijn gaat 
vervoeren, doe dit op een donkere plaats zonder al te 
veel geschud van de wijn.

Vooralsnog hebben we in Nederland steeds meer 
wijnwinkels waar we de wijnen kunnen kopen, on- 
en offl ine... Google de naam van de wijnboer waar 
je bent geweest of kijk op de geweldige app Vivino; 
waanzinnig wat je daar allemaal mee kan! 

Tot het volgende glas en PROOST.  
De volgende editie zal Mariette Geerts-
Gerris deze column schrijven. Mariette is 
topgastvrouw en vinoloog bij mooR.

De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl

Bart van Hal, Eigenaar 
mooR Wining & Dining

Meer weten over onze diensten?
Loop gerust binnen en als zoete 
uitnodiging is er uiteraard een 
koekje voor bij de koffi  e of thee.

Bewust bezig zijn met je bedrijf?
TvdW denkt al 18 jaar met je mee!

Als mkb’er bent u vanzelfsprekend op zoek naar een adviseur die van 
aanpakken weet. En die hebben wij! Doordat wij continu bij u betrokken 
zijn, zorgen wij voor een beter en altijd actueel inzicht, waarbij u en uw 
onderneming zeker gebaat zullen zijn. En dat gegarandeerd binnen het 
budget dat u nu betaalt voor uw jaarrekening.

en bieden u een advies-op-maat over 
hoe u uw onderneming fi nancieel 
gezond kunt houden of kunt krijgen. 
Wij begrijpen dat u, als ondernemer, 
zich vooral op uw omzet richt en 
daarbij minder oog heeft voor 
bijvoorbeeld de marges en indirecte 
kosten. Met onze vakkennis in de 
mkb-branche staan wij graag voor 
u klaar om u aan de hand van uw 
cijfers bewust te maken van uw 
fi nanciële situatie en u de richting te 
wijzen naar betere resultaten.

Administratie- & Advieskantoor voor MKB en ZZP 
Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416 - 337793  
info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

Tussentijdse cijfers van uw onder-
neming vormen een leidraad 
bij het nemen van beslissingen. 
Daarom is het belangrijk uw 
fi nanciële situatie goed in kaart te 
hebben. Het is soms lastig om dit 
zelf continu inzichtelijk te houden, 
maar zinvol is het zeker. Vandaar 
dat wij u hier graag bij helpen! Wij 
houden een vinger aan de pols 
wanneer rentabiliteit achterblijft 
en gaan op zoek naar mogelijke 
oorzaken. Wij denken met u mee 
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De zon als 
duurzame energiebron

ÉÉN PANEEL 
IS GOED 

VOOR DERTIG 
KOPJES THEE 

PER DAG

BRUIST/WONEN

Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast 
te mooi klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste 

redenen waarom steeds meer mensen voor zonnepanelen kiezen.

verhaal besparen, maar het komt erop neer dat 
zonnepanelen de energie uit zonlicht omzetten in 
elektrische energie. Deze energie wordt vervolgens 
meteen gebruikt door alle apparaten die op dat 
moment aanstaan. Wek je meer energie op dan 
je zelf nodig hebt, dan lever je die terug aan 
je energieleverancier. Die verrekent het met je 
jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel salderen.

GENOEG ZON Denk je nu: allemaal leuk en 
aardig, maar hebben we hier wel genoeg zon om 
echt profi jt van zonnepanelen te hebben? Het 
antwoord op die vraag is ja!  We hebben weliswaar 
wat minder zonuren dan sommige andere landen, 
maar ook op bewolkte dagen blijven ze gewoon 
energie opwekken. Het gaat misschien wat minder 
hard, maar alle kleine beetjes helpen. Voor je 
portemonnee én voor het milieu.

De zon is als energiebron altijd voorradig, dus 
waarom zouden we daar geen gebruik van maken? 
Met deze groene energiebron produceer je je eigen 
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

INVESTERING Oké, de investering is behoorlijk, 
maar houd bij deze overweging wel in je achterhoofd 
dat je al meteen vanaf het moment van installeren 
begint met be sparen op je energiekosten en dat je 
de investering er al binnen zes à tien jaar uit kunt 
hebben. Daarna heb je dus in feite gratis stroom van 
je eigen dak. Heel veel panelen heb je daar niet eens 
voor nodig, want slechts één paneel levert je per jaar 
bijvoorbeeld al genoeg energie om 2.276 liter thee te 
zetten, oftewel dertig kopjes per dag...

SALDEREN Maar hoe werkt dat dan precies, 
zo’n zonnepaneel? We zullen je het hele technische 

De zon als 
duurzame energiebron

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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HOROSCOOP

September doet rustig aan
Ram 21-03/20-04
September zal veel moed en energie in je 
leven brengen. Alles verloopt soepel omdat 
je je nergens zorgen over maakt. 

Stier 21-04/20-05
Je zal je afsluiten en na gaan denken over 
je leven. Op persoonlijk vlak zal je je in 
veel situaties bevinden waarin je cruciale 
beslissingen moet gaan nemen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je gaat met veel stress te maken krijgen. 
Veel verplichtingen zullen zich opstapelen 
en je zal nergens meer plezier in hebben. 

Kreeft 21-06/22-07
Je voelt de behoefte om met iemand in 
contact te zijn en verlangt naar een 
knuffel, nabijheid en de geruststelling dat 
er van je gehouden wordt. 

Leeuw 23-07/22-08
Tijdens deze maand zal je een muzikaal 
talent onthullen dat je zeker moet gaan 
ontwikkelen. 

Maagd 23-08/22-09
Je ouderlijke instincten ontwaken. Je zal 
tijd willen doorbrengen met je kinderen. 
Als je geen kinderen hebt, biedt dan 
oppashulp aan je vrienden.

MAAGD
Je ouderlijke 

instincten 
ontwaken

Weegschaal 23-09/22-10
Je voelt de behoefte om de woonomgeving 
te veranderen; daarom zal je met groot 
enthousiasme beginnen aan een 
verbouwing of schoonmaak.

Schorpioen 23-10/22-11
Je zal iemand ontmoeten die een golf van 
hormonen in je zal opwekken. Dit zal de 
vraag naar boven brengen of je wel 
gelukkig bent in je huidige relatie.

Boogschutter 23-11/21-12
Je schittert in sportactiviteiten. Probeer 
een vrij weekend te vinden, organiseer een 
middag met je vrienden en speel samen 
een aantal balspelen. 

Steenbok 22-12/20-01
In september zullen veel werk en taken 
stapelen zich op en je zal er niet in slagen 
de meeste dingen te doen die je plant. 

Waterman 21-01/19-02
Watermannen moeten zich voorbereiden 
op veel veranderingen in hun privéleven. 
Je zal deze maand zeer wispelturig zijn.

Vissen 20-02/20-03
De weersveranderingen en het aantal 
verplichtingen zullen een negatieve invloed 
op je hebben en je zult je gestrest voelen.Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

Pinguinvloeren is een zelfstandig bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het stofferen van vloeren, trappen en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan particuliere en zakelijke klanten. 
Ook voor projecten kunt u ons prima inzetten. 

Dankzij onze ruim 20 jaar ervaring in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht bij ons in goede handen is.
Dennis Kerkhofs

PVC VLOEREN

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

Een prachtige basis voor elk interieur
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Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is brengt verwarring, verdriet en 
pijn met zich mee. En juist in deze periode moeten er veel besluiten genomen worden. 
Daar help ik u graag bij. Het belangrijkste is de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u 
en uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem de tijd en luister goed 
naar uw wensen, daarna regel ik alles met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. 

Ook een voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de zorg 
van uw nabestaanden uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg en omstreken. 
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik voel me 
bevoorrecht om u met hart en ziel deskundig bij te staan, zodat de uitvaart 
ondanks het verdriet toch een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)

www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

Tilburgse Voedselbank  |  Kapitein Hatterasstraat 48, Tilburg  |  013-4551000  |  Voorzitter: Martin de Kok  |  www.tilburgsevoedselbank.nl

De Tilburgse Voedselbank deelt wekelijks aan 560 

gezinnen in Tilburg en Omstreken voedsel uit. Daarnaast 

worden via het distributiecentrum in Tilburg alle 

voedselbanken in Brabant en Zeeland (ruim 17.000 

personen) wekelijk voorzien van voedsel.

Kun je moeilijk rondkomen en denk je te voldoen aan de 

normen (zie: www.tilburgsevoedselbank.nl), schroom dan 

niet om een voedselpakket aan te vragen. 

WIJ ZIJN ER OOK VOOR JOU EN HELPEN JE GRAAG.
Wil je meewerken aan deze belangrijke maatschappelijke 

functie, stuur ons dan even een e-mail via 

info@tilburgsevoedselbank.nl met jouw interesses 

en vaardigheden. 

Wij zijn onder meer dringend op zoek naar 
chauffeurs en coördinatoren. Raadpleeg voor een volledig 

overzicht onze website.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa
Voor een heerlijke zomervakantie weer 
BACK IN SHAPE met onze mooie september actie!
Als je je maandabonnement omzet in een automatische incasso, 
kun je deze mooie bodhi tree sports bottle erbij kopen voor 
slechts € 15,- in plaats van € 28,95.

Bij onze voordelige halfjaar en jaarabonnementen is deze mooie 
bodhi tree sports bottle gratis! 

Nieuwe openingstijden:                                                        
Maandag, woensdag en vrijdag: 8 tot 21 uur.
Dinsdag en donderdag: 14 tot 21 uur. Zaterdag: 8 tot 18 uur.

LANGVENNEN-NOORD 33, OISTERWIJK  |  013-5211779  |  06-28333165  |  SPORTIEFZONNENVANESSA@ZIGGO.NL  |  WWW.BODYCONTENT.NL                                 



Ook zo aan rust en 
ontspanning toe?
Myriam Sillië merkte lang geleden al dat ze het 
heerlijk vond om andere mensen een goed gevoel 
te geven. Jarenlang deed ze dat als gastvrouw in 
de horeca en uiteindelijk in haar eigen restaurant. 
Op een gegeven moment besloot ze haar leven 
een andere wending te geven. Anderhalf jaar 
geleden opende ze de deuren van Embrace Spa 
Skin, een intieme privésauna waar je jezelf kunt 
laten verwennen met verschillende massages en 
lichaams- en gezichtsbehandelingen.

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573 / 06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl  |  www.embrace-oisterwijk.nl

IEDEREEN IS MOOI, 
VANBINNEN EN VANBUITEN

Kom en 
ontdek 

Embrace! 

embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

 “Oorspronkelijk ben ik Embrace begonnen omdat ik zelf 
behoefte had aan een plek om helemaal tot rust te komen”, 
vertelt Myriam. “Kennelijk hebben meer mensen die 
behoefte, daardoor heb ik er mijn werk van kunnen 
maken. Het is geweldig om gasten hier blij en tevreden 
de deur uit te zien gaan.” 

 Persoonlijke aandacht   “Je komt hier alleen of met 
z’n tweeën, daardoor heb ik alle aandacht voor je. Het is 
een kleinschalige spa met Finse sauna, stoomcabine en 
medische infraroodsauna. Een heel ander soort beleving 
dus dan de grootschalige sauna’s die je tegenwoordig ziet. 
Bij Embrace kun je in alle rust ontspannen. Tijd nemen 
voor jezelf is een keuze, dus kies voor jezelf!”
 
 Massage op maat   Als massagetherapeut kan Myriam
 verschillende soorten massages geven; zowel ontspannings-
massages als sportmassages en klachtgerichte massages. 

Ook zo aan rust en 
ontspanning toe?

“Goed luisteren is essentieel. In een persoonlijk 
gesprek bekijken we wat je op dat moment nodig hebt. 
Daar stem ik de massage op af. Het is de bedoeling dat 
je er zoveel mogelijk profi jt van hebt.”
 
 Schoonheidsbehandelingen 
 Mannen en vrouwen kunnen bij Embrace terecht 
voor een breed scala aan schoonheidsbehandelingen. 
“Daarvoor werk ik met de producten van Kalahari, deze 
bevatten de meest effectieve natuurlijke ingrediënten. 
Op het gebied van huidverzorging en -verbetering 
kun je er uitstekende resultaten mee behalen. Op alle 
mogelijke manieren help ik mensen om het mooiste en 
het beste van zichzelf naar voren te halen.”

Massages en lichaams- en gezichtsbehandelingen 
kunnen ook los van een saunabezoek worden geboekt. 
 

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573 / 06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl  |  www.embrace-oisterwijk.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in 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!
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gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Leharstraat 125  Tilburg  |  013-4550770  |  info@magnoliabloemen.nl  |  www.magnoliabloemen.nl

MAGNOLIA bloemen
Bloemen... met de paplepel ingegoten, 

passie voor bloemen, vakidioot, 
meester in de bloemsierkunst… 
Ach ja, zo heeft ieder zijn ‘ding’. 

En bij mij zijn dat bloemen en alles 
daaromheen! Neem eens een kijkje 
op onze site. Zoek je iets speciaals, 
neem contact op of kom naar onze 

kleurrijke winkel!

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

Groot aanbod!
180 verschillende bieren…

230 verschillende whisky’s…

De gezelligste ontmoetingsplaats 
op ’t Oisterwijkse Lindeplein!
Met ’t Gelagh hebben we een wens uit laten komen. Een zaak in 
de sfeer van een traditioneel bruin café, waar mensen graag na het 
werk een afzakkertje gaan pakken in de wetenschap dat ze er wel 
mensen tegen zullen komen waarmee ze gezellig kunnen kletsen. 

Het aanbod aan bieren, whisky’s en Nederlands gedistilleerd zal 
ongetwijfeld een grote groep genieters aanspreken. Ook vinden er 
regelmatig optredens en andere activiteiten plaats.

WELKOM BIJ 

Lindeplein 3, Oisterwijk  |  013-5220127  |  E-mail: info@proefl okaaltgelagh.nl
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Uitverkoren zijn als koffi e- en theeleverancier 
gaat niet alleen over lekkere koffi e, mooie 
machines en goede service. Het gaat ook over 
gunnen. Daar is Van Krieken Koffi eservice zich 
van bewust. Aandacht voor de klant is dan 
ook één van de belangrijkste pijlers van de 
sympathieke onderneming.  

“Nou maak ik gelukkig graag 
een praatje en houd ik van 
mensen, dat scheelt”, glim -
lacht Andrew van Krieken, 
eigenaar en directeur van 
Van Krieken. “Het komt voor 
dat ik het met klanten over 
van alles heb en pas op het 
laatst over de koffi e. Dat is 
een goed teken. Ik ben altijd 
geïnteresseerd in wat 
mensen bezighoudt. Hoe 
het met ze gaat, zakelijk 
en soms zelfs privé.” 

Sociale aangelegenheid
“Ik weet niet of het typisch 
Antwerps en Brabants is 
of gewoon Belgisch en 
Nederlands, maar koffi e 
speelt nou eenmaal een 

belangrijke rol in ons 
bedrijfsleven. Niet alleen als 
klanten en opdrachtgevers 
samenkomen, maar ook onder 
het personeel. Bij de koffi e- 
en thee-automaat hoor je de 
nieuwtjes. Je komt elkaar daar 
tegen of je haalt koffi e en thee 
voor elkaar. Het sociale 
element wordt nogal eens 
onderschat, maar is enorm 
belangrijk.” 

“Als zelfstandig ondernemer 
de koffi ehandel ingaan is een 
goede stap geweest. Uiteraard 
deed ik in het begin alles nog 
alleen. Van het advies 
tot de verkoop, van 
plaatsing tot het 
onderhoud. 
Inmiddels werken 
we met een team
van twaalf man 
sterk, waaronder een 
eigen serviceteam. 
Daarbij bewaak ik 
de platte organisatie: 
korte lijnen en een 

3

Andrew van Krieken 
Eigenaar

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2

Bakkie 
 doen?

Bakkie 
 doen?

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2

Bakkie 
 doen?

Bakkie 
 doen?

BIJ VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE GAAT ER EEN KOFFIEWERELD VOOR JE OPEN

gemoedelijke sfeer vind ik 
belangrijk. Dat vertaalt zich 
namelijk rechtstreeks door 
naar de klant. Ook die wil 
vriendelijk, snel en effi ciënt 
geholpen worden.”
Welkom in de koffi ewereld 
van Van Krieken!

Andrew van Krieken
Eigenaar
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Het drankje ‘Barraquito’ zou weleens in de smaak kunnen vallen 

bij jouw gasten. Buiten dat het heerlijk smaakt, is het ook een pareltje 

om te zien. Hier kun jij mee voor de dag komen. En dit lekkere, zoete 

en romige drankje is ook nog eens super makkelijk te maken! 

ALLEEN DE NAAM 
IS AL GEWELDIG! 

Het recept (voor 1 drankje):

- 40 ml gecondenseerde melk

- 20 ml Licor 43

- 100 ml opgeschuimde melk

- 1 shot espresso

- 1 klein stukje citroenschil 

   (decoratie)

- Snufje kaneel

WAAN JE EVEN OP 
TENERIFE EN GENIET!

BARRAQUITO

ONTVANG EEN 
WAARDEBON
€ 100,- P.P.*

Deal
VRIJ TE BESTEDEN BIJ VAN 
KRIEKEN KOFFIESERVICE

*vraag naar de voorwaarden
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Andrew van Krieken 
Eigenaar

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2
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 doen?
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BIJ VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE GAAT ER EEN KOFFIEWERELD VOOR JE OPEN

Van Krieken Koffi eservice
Tinus Van Der Sijdestraat 6,

Sprang-Capelle
 info@vankriekenkoffi e.nl

0416 34 34 31
www.vankriekenkoffi e.nl

KIJK OP VANKRIEKENKOFFIE.NL 
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN
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Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met één 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft 
heldere informatie over de behandeling, de nazorg, 
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal 
een maatwerkofferte door de consulente met jou 
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een 
weloverwogen beslissing nemen. 

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de 
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact 
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend 
consult met  één van onze plastisch chirurgen aan.

Klantervaring
“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan. 
Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is 
precies naar mijn verwachtingen.”  Sadaf voor na

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael  |  Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is 
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip 
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie. 
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal. 
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de 
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
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SCHILDERWERK

VERBOUWING

HERSTELWERK

STUCWERK

BEGLAZING

Obrechtstraat 65, Tilburg

06-300 693 47
www.paintprojekt.nl

We hebben hiervoor een hecht 
team van gespecialiseerde 

medewerkers voor u 
ter beschikking die alle 

werkzaamheden tot in de 
perfectie kunnen uitvoeren. 
Het grote voordeel van het 

laten uitvoeren van alle 
werkzaamheden door één bedrijf 
is dat het gehele project op de 
meest effi ciënte manier kan 

worden uitgevoerd. 

Van schilderwerk tot beglazing
Paint projekt is uw partner

BEL NU VOOR 
EEN AFSPRAAK! 
06 300 693 47

GEEN KLUS 
TE GROOT OF 
TE KLEIN! 
Met ons team 
van specialisten 
kunnen we elk 
project vakkundig 
en met de juiste 
A-kwaliteit 
materialen voor 
u uitwerken. 
Dankzij korte 
lijntjes zijn we in 
staat elke opdracht 
zeer effi ciënt en 
naar uw wens uit 
te voeren. 

Van schilderwerk tot beglazing
Paint projekt is uw partner
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Wie eenmaal de naam Ruzie&Ruzie heeft gehoord, zal deze waarschijnlijk niet snel 
meer vergeten. En ook de projecten van deze ambachtelijke interieurmakers laten een 
blijvende indruk achter. “Wij maken interieurs in de breedste zin van het woord”, aldus 
eigenaar Ton Schuurmans. “Geen uitdaging is ons hierbij te gek.”

Ton wordt meteen enthousiast als hij het over zijn werk heeft. “Nou ja, werk, het voelt 
voor mij eigenlijk nog steeds als een hobby. Dat maakt dat ik ook geen dag met tegenzin 
naar mijn werk ga.” Diezelfde passie voor het werken met hout komt tot uiting in alle 
projecten van Ruzie&Ruzie. “We gaan net zo lang door tot de klant tevreden is, want 
pas dan zijn wijzelf ook tevreden.”

Sinds enige tijd wordt Ton in zijn werk bijgestaan door zijn zoon die bij hem in dienst is 
getreden. “Die heeft het vak hier in de praktijk geleerd. Ik vind het niet alleen mooi om 
zo met mijn zoon samen te kunnen werken, de snelle ontwikkeling in het vakgebied 
die hij doormaakt is ook heel bijzonder om te zien. De passie voor het creëren zit dus 
duidelijk in de familie.”

Of je nu bij Ruzie&Ruzie aanklopt voor het laten maken van een maatwerk keuken, 
een tafel op maat of een compleet interieur, iedereen is hier welkom. “Ben je op zoek 
naar een uniek interieur? Denk dan eens aan ons, we maken het graag!”

TON SCHUURMANS

DE AMBACHTELIJKE 
INTERIEURMAKERS UIT 
OISTERWIJK

Ook voor maatwerk buitenmeubels en overkappingen. Nijverheidsweg 6, Oisterwijk  |  06-11750768  |  www.ruzieenruzie.nl

INTERESSE GEWEKT?
PROJECT OP MAAT?

Bekijk de website of 
bel 06-11750768 

voor een afspraak!



Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

Parodontitis
Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

Ontstoken tandvlees voorkomen
Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 



Spoorakkerweg 11 | 5071 NC Udenhout | 06 - 31 26 33 39
info@mbc-udenhout.nl | www.mbc-udenhout.nl

Accountants en Adviseurs
| Administraties | Financieel advies | BTW |

| Belastingzaken voor Particulieren en Ondernemers |

| Inkomstenbelasting | Vennootschapsbelasting |
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Aangesloten bij

stichting

Producten en 
diensten voor het 
mkb-accountantskantoor

Lid van: NBA, VAB en Becon-regeling

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste keuze in laminaat en PVC vloeren
• Zo’n 100 vloeren direct uit voorraad leverbaar
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
•  Zelf leggen of laten leggen

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

8,8,9999
p/m2

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:

Slimme, tijdelijke, woonoplossingen

06-25040305
Mail
info@unit4sale.nl

Ma - Vr: 09.00 - 17:00
Uitsluitend op afspraak

Unit 4 Sale is de specialist in 
slimme woonoplossingen voor 
tijdelijke huisvesting!

Unit 4 Sale produceert en 
levert  tijdelijke huisvesting voor 
recreatie, vakantie, (arbeids-)
migranten, invulling van 
VAB-locaties, zorgwoningen, 
studentenwoningen en als extra 
ruimte in de tuin of bij het huis.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend 
contact op of 
scan de QR-code.

De woonoplossingen worden in 
eigen fabriek geproduceerd met 
kwaliteit, geleverd en geplaatst 
binnen 3 maanden.



De landelijke organisatie, die steun via telefoon, chat 
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne – 
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor 
mensen een aanleiding om contact op te nemen 
met de Luisterlijn, vertelt directeur-bestuurder Leo 
Noordegraaf. Sinds begin deze maand kwam het 
onderwerp in al meer dan 1.200 gesprekken ter sprake. 
“Hoewel we geen signifi cante stijging zien in het aantal 
oproepen, merken we wel dat een brede groep mensen 
zich tot ons wendt. Van mensen die zich zorgen maken 
over een mogelijke oorlog hier, of over familieleden 
daar, tot aan ouderen of volwassenen die korter of 
langer geleden zelf oorlog hebben meegemaakt.”

 ‘Het komt allemaal voorbij’
“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst, 
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt 
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor 
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen 
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de 
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de 
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en 
het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. 
Anderen uitten hun boosheid over Poetin, Rusland en 
weer anderen delen gevoelens van machteloosheid en 

De situatie in Oekraïne zorgt voor: 

Angst, onzekerheid, machteloosheid en 
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”

De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek, 
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. 

Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig 
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”

verdriet.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen 
belangrijk is te blijven praten over je gevoelens.  “Erover 
praten kan opluchten, gevoelens relativeren en richting 
geven aan het denken. De situatie in Oekraïne kunnen 
we helaas niet oplossen, maar we kunnen er wel even 
voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s nachts is. 
Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen hun hart 
luchten. Zij luisteren zonder oordeel, geven je een 
steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’
De Luisterlijn heeft nog wel een tip voor wie last heeft 
van gevoelens van onzekerheid, stress of angst. 
“Probeer het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er 
echt belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je 
het vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte 
hebt aan mentale steun, troost of een luisterend oor, 
dan zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er.

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl



Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 – 52 19 291
 info@matteo.nl  |  www.matteo.nl

April t/m augustus alle dagen van 
12.00 tot 21.30 uur.

Luxury Thai Massages
Ik bezorg u een moment van rust bij Thai Sanctuary Oisterwijk, 
voor exclusieve en overheerlijke Thaise massagebehandelingen. 
Ontspanning, weldaad en verwennen staan voorop, daar komt u 
namelijk voor. De massages worden gegeven in stijlvol ingerichte 
massageruimtes – met volop privacy – waarvan er een bovendien 
geschikt is voor een duobehandeling.

Quality time in hartje Oisterwijk

Reserveer nu 
uw afspraak

Thai Sanctuary Oisterwijk  |  Lindeplein 2a, Oisterwijk  |  06-21973434

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

helpt u het overzicht te bewaren 
van uw onderneming!

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.

9392
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3 SEPTEMBER
Zomerfeest
Met De Platenbus, geniet vanaf 
16.00 uur van muziek en zomerse 
sfeer bij Mie Pieters in Heukelom. 

3 SEPTEMBER
Oisterwijk in Concert
Live concert met groot orkest en 
diverse zangers op het Lindeplein in 
centrum Oisterwijk, aanvang 20.15 
uur.

3 EN 4 SEPTEMBER
Amio
Kinder(Kerst!) voorstelling in de 
zomer, in het Natuurtheater van 
Oisterwijk, van 14.00 tot 17.00 uur

3, 10 EN 11 SEPTEMBER
ZomerZin 
Op deze dagen van 13:30 tot 16:30 
uur is in het Lodewijkskerkje een 
expositi e van fotokunst. 

4 EN 11 SEPTEMBER
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 

Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 - 17.00 uur.  

6 SEPTEMBER
Rondleiding 
Iedere eerste dinsdag van de 
maand om 16.00 uur op de KVL, 
de voormalige leerfabriek aan de 
Almystraat in Oisterwijk, minder 
geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn. 

9, 10 EN 11 SEPTEMBER
Zomerfestival
Drie dagen feest in hartje Oisterwijk, 
met op zaterdag het befaamde 
Zomer Karnaval! 

11 SEPTEMBER
Reuzenfeest
Met veel muziek en horeca op het 
centrumplein in Haaren. 

17 SEPTEMBER
Jaren 60&70 
Om 15.30 uur spelen Hijme & 
Joris muziek uit de jaren 60 & 70, 
maar dan anders. In een sfeervolle 
omgeving van de kapel van 
voormalig klooster Catharinenberg, 
grati s entree. 

18 SEPTEMBER
Stadsgids
Wandel mee vanaf de Joanneskerk 

Amio EV
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SEPTEMBER 2022

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

25 SEPTEMBER
Joodse Begraafplaats
Rondleiding met gids op de Joodse 
Begraafplaats in Oisterwijk. Aanvang 
11.00 uur. Vooraf reserveren via 06-
55152675.

28 SEPTEMBER
Natuurtoer
Een rondrit met de toeristentrein 
door de omgeving van Oisterwijk. 
Vooraf reserveren is nodig. Zie 
Onsoisterwijk.nl 

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkten
Iedere week op donderdag om 8.30 
uur is er een weekmarkt in Haaren; 
om 13.00 uur in Oisterwijk en 
vrijdags om 13.30 uur in Moergestel.

om 10.30, naar de Petruskerk. 
Deelname bedraagt 5 euro.

24 SEPTEMBER
Jochen Otten
Opening van het seizoen in 
theater Tiliander Oisterwijk met 
Jochen Ott en. Aanvang 20.30 uur. 

25 SEPTEMBER
Garagesale
Rommelmarkt in de wijk 
Waterhoef, bij mensen thuis op 
de oprit of stoep van 10.00 tot 
15.00 uur. 

De Parel Express

Altijd wat te doen in september!

Jochen Otten

9594



Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT

9796



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

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

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

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

9998



www.vanmossel.nl/audi

 Audi 
E-tron 
100% Audi
100% elektrisch
Rijk uitgerust 
vanaf € 66.400
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

Ervaar het zelf  bij Van Mossel
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