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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN & EINDREDACTIE
Linda Groothuijse
FOTOGRAFIE BZ Nederland Bruist
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT OISTERWIJK BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op facebook.com/oisterwijkbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam 
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 brengt magazines uit in: De Achterhoek, Alkmaar, 
Almere, Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, 
Brasschaat, Breda, Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, 
Ginneken, ‘t Gooi, Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Kapellen, 
De Langstraat, Land van Cuijk, De Maashorst, Nijmegen, 
Oisterwijk, Oosterhout, De Peel, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Tilburg,
De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.Inhoud 23
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HOME IS WHERE THE BAR IS
 
Thuis kun je doen en laten wat je wilt. Dus waarom zou je de sfeer 
van een café of bar niet in huis halen? Om samen met je vrienden en 
familie van te genieten. Barmann custom bars & furniture is er om 
jouw droom waar te maken. Thuis creëren we de sfeer die jij zoekt. 
Helemaal op maat. 

Onze showroom is geopend op afspraak. 

BARREN • BARKASTEN • KEUKENS • WONEN & DESIGN

info@barman.nl 
06 20963531

BARMANN.NL 

Weten wat er 
bij jou thuis kan? 
Maak vrijblijvend 
een afspraak.
 

22

6

23

win

10



VOORWOORD/JUNI

Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe 
kan dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van 
dit magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Barmann en The George Restaurant en 
SANI Resort.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
Nederland Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand 
dat de zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al 
heel wat mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, 
tovert bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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       lang jong! lichaam én geest soepel te houden en gracieus 

ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF



MEMORIA dierencrematorium

“Ieder afscheid is de geboorte  van een herinnering”
Salvador Dali

OPEN DAG

zondag 17 juni

van

11.00-16.00 uur

BRUISENDE/ZAKEN

Dierencrematorium Memoria
Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716 

info@dierencrematorium-memoria.nl
www.dierencrematorium-memoria.nl

“Ieder afscheid is de geboorte  van een herinnering”
Individuele crematie
Wanneer u kiest voor een individuele 
crematie, wordt uw huisdier afzonderlijk 
gecremeerd. We merken vanuit de markt 
dat steeds meer klanten zeker willen 
weten dat de as die ze retour krijgen, van 
hun eigen huisdier is. Daarom bieden wij 
de unieke mogelijkheid aan om het over-
leden huisdier zelf in de oven te leggen. 
Verder kunnen onze klanten wachten op 
de as in één van de ruimtes met een 
uitzicht over de prachtige velden en 
omgeving. Indien klanten zelf hun over-
leden huisdier brengen, rekenen wij geen 
extra kosten voor het afscheid nemen.

Collectieve crematie
Wanneer u kiest voor een collectieve 
crematie, wordt uw huisdier met 
meerdere dieren tegelijk gecremeerd. 
U kunt niet meer over de as beschikken. 

Afscheid
Het is mogelijk om gebruik te maken
van één van onze sfeervolle 
afscheidsruimtes met uitzicht over de 
weilanden en natuur. Hier kunt u in 
alle rust afscheid nemen van uw 
huisdier en kunt u foto’s van uw 
overleden huisdier laten afspelen 
op een tv.

Urnen & aandenken
Wij hebben een uitgebreid assortiment
aan urnen, assieraden en gedenk-
stenen. Variërend van een basis urn en 
knuffelsteentjes tot exclusieve urnen 
en stijlvolle sieraden.  

Meer informatie?
Ga voor onze huidige tarieven, 
openingstijden en andere informatie 
naar onze website.

Een mooie herinnering 
kan volgens ons alleen 

ontstaan indien er 
sprake is van een 

respectvol en waardig 
afscheid. Daarom 

zullen we met onze 
persoonlijke 

benadering, grote 
betrokkenheid, 

inlevingsvermogen 
en vooral veel liefde
zorgdragen voor een 

waardig en respectvol 
afscheid van uw 

geliefde huisdier.

“Mocht u andere wensen hebben, 
dan zullen we er alles aan doen om u 

daarin te ondersteunen”



MEMORIA dierencrematorium

“Ieder afscheid is de geboorte  van een herinnering”
Salvador Dali

OPEN DAG

zondag 17 juni

van

11.00-16.00 uur

BRUISENDE/ZAKEN

Dierencrematorium Memoria
Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716 

info@dierencrematorium-memoria.nl
www.dierencrematorium-memoria.nl

“Ieder afscheid is de geboorte  van een herinnering”
Individuele crematie
Wanneer u kiest voor een individuele 
crematie, wordt uw huisdier afzonderlijk 
gecremeerd. We merken vanuit de markt 
dat steeds meer klanten zeker willen 
weten dat de as die ze retour krijgen, van 
hun eigen huisdier is. Daarom bieden wij 
de unieke mogelijkheid aan om het over-
leden huisdier zelf in de oven te leggen. 
Verder kunnen onze klanten wachten op 
de as in één van de ruimtes met een 
uitzicht over de prachtige velden en 
omgeving. Indien klanten zelf hun over-
leden huisdier brengen, rekenen wij geen 
extra kosten voor het afscheid nemen.

Collectieve crematie
Wanneer u kiest voor een collectieve 
crematie, wordt uw huisdier met 
meerdere dieren tegelijk gecremeerd. 
U kunt niet meer over de as beschikken. 

Afscheid
Het is mogelijk om gebruik te maken
van één van onze sfeervolle 
afscheidsruimtes met uitzicht over de 
weilanden en natuur. Hier kunt u in 
alle rust afscheid nemen van uw 
huisdier en kunt u foto’s van uw 
overleden huisdier laten afspelen 
op een tv.

Urnen & aandenken
Wij hebben een uitgebreid assortiment
aan urnen, assieraden en gedenk-
stenen. Variërend van een basis urn en 
knuffelsteentjes tot exclusieve urnen 
en stijlvolle sieraden.  

Meer informatie?
Ga voor onze huidige tarieven, 
openingstijden en andere informatie 
naar onze website.

Een mooie herinnering 
kan volgens ons alleen 

ontstaan indien er 
sprake is van een 

respectvol en waardig 
afscheid. Daarom 

zullen we met onze 
persoonlijke 

benadering, grote 
betrokkenheid, 

inlevingsvermogen 
en vooral veel liefde
zorgdragen voor een 

waardig en respectvol 
afscheid van uw 

geliefde huisdier.

“Mocht u andere wensen hebben, 
dan zullen we er alles aan doen om u 

daarin te ondersteunen”

9



HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar mee 

en één SodaStream fl es vervangt maar liefst 
2.000 plastic fl essen. En deze maand 

maak je bij Bruist ook nog eens kans op 
jouw eigen SodaStream bruiswatertoestel!

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juni naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 

zelf heerlijk bruiswater in 

slechts enkele seconden.

Je kunt zelf de hoeveelheid 

bubbels bepalen (licht, 

medium of intens).

win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com
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SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.nl/shop 

Vaderdag!

SHOPPING/NEWS

ag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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De Ona�ankelijke schade
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade
hersteller in de regio!
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COLUMN/FRITS
Deze maand start de zomer! Gelukkig hebben we al mogen proeven van een groot 
aantal zomerse dagen. Wij zullen even moeten kennismaken en wennen aan de nieuwe 
gemeenteraad en de opzet voor de komende jaren. Kennismaken met de beleidspersonen is 
een must. We hebben niet voor niks een zogenaamd ‘Tienpuntenplan’ aangeboden met de 
wensen van het Centrummanagement en Buitengebiedmanagement.  

We willen natuurlijk dat er zoveel mogelijk uit dat plan wordt gerealiseerd  
of gecontinueerd. We zullen ze daar op wijzen en aan herinneren.
Tijdens het opstellen van deze column zijn we bezig om een nieuwe 
terrassengids samen te stellen. Deze was vorig jaar een groot succes, en 
daarom voor herhaling vatbaar. Oisterwijk heeft het ‘Grootste Terras’! 
Wisten jullie trouwens dat er in Oisterwijk meer dan 6000 terrasstoelen 
staan? Wat betreft evenementen kunnen we melden dat er een campagne 
start om te kiezen wat voor films je wilt zien tijdens de filmavonden in 
augustus op het Lindeplein. Je kunt dus nu je keuze kenbaar maken via social 
media. Ook hebben we in het eerste weekend van juli het Korenfestival en het 
Biermatinee. Beide natuurlijk op de reguliere koopzondag van 1 juli.
De modedag in september gaat in een andere jas gestoken worden en met de 
nieuwe opzet van WinterglO’w zijn we ook al gestart. Het is allemaal wel vroeg, 
maar de vergunningsprocedure en voorbereidingen kosten nu eenmaal veel tijd.
Inmiddels heeft de gemeente al een paar camera’s geïnstalleerd om het centrum 
veiliger te maken. Wellicht kunnen we op deze manier misdaad voorkomen en 
incidenten oplossen. Komende maanden worden er nog meer camera’s gehangen.  

Ook nog benieuwd naar de nieuwtjes en updates voor de komende maanden? 
Lees dan deze column!

Kijk ook eens op www.bezoekoisterwijk.nl
Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Frits Knibbeler
Centrummanager

Tienpuntenplan is aangeboden!

info@cm-oisterwijk.nl  |  06-50 64 64 25

De Ona�ankelijke schade
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico
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Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!

Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY
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Bredaseweg 94A, Tilburg  |  013-5439028  |  info@artinails-beauty.nl
 www.facebook.com/Artinails-Beauty  |  www.artinails-beauty.nl

Uw voeten zijn uw onderdanen. Daarom is het ook belangrijk dat u ze met respect 
behandelt en dat u ze een goede verzorging gunt. Als u last heeft van likdoorns, 
eelt of problemen met uw teennagels, dan is een bezoekje aan onze salon 
geen overbodige luxe. Je kan bij ons je pedicurebehandeling uitbreiden 
met een gellak, kleur of french. De gellak bestaat uit een verstevigend 
laagje dat uw nagels een verzorgd uiterlijk geeft.

Laat bij ons uw 
voeten verwennen!

TIP
van 

Wendy

eelt of problemen met uw teennagels, dan is een bezoekje aan onze salon 
geen overbodige luxe. Je kan bij ons je pedicurebehandeling uitbreiden geen overbodige luxe. Je kan bij ons je pedicurebehandeling uitbreiden 
met een gellak, kleur of french. De gellak bestaat uit een verstevigend met een gellak, kleur of french. De gellak bestaat uit een verstevigend 

TIP
van van 

WendyWendyWendyWendyWendyWendyWendy
van 

Wendy
van van 

Wendy
van 

Jouw beautyspecialist!

Interesse in onze 
voetverzorging 
en pedicure 
behandelingen? 

Neem dan 
gerust contact 
met ons op om 
een afspraak 

te maken. 



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl  bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Boek nu 
online een 

GRATIS
proefles in

bbb is een holistische 
sportschool voor iedere vrouw

Actie: krijg nu 10 ozonbehandlingen 
cadeau bij inschrijving! (t/m 1 juli 2018)

 hot cabin ✦ small group training ✦ yoga ✦ Pilates ✦ bootcamp ✦ food- & lifestylecoaching

Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!
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Alle kennis  
  onder één dak

Praktijk Lamp 
vervaardigt, 

repareert en 
vervangt 

gebitsprotheses. 
Dat doen we vanuit 
de Oisterwijkkliniek 

Tandheelkunde, 
die we delen met 

andere 
specialisten. We 
werken er nauw 

samen met onder 
anderen 

implantologen, 
mondhygiënisten 

en parodontologen.

Dat betekent dat we alle kennis onder één dak hebben. 
Dat werkt voor ons, maar vooral voor u wel zo prettig.

De beste oplossing
Bij tandprothetische praktijk Lamp start elk traject met 
een kennismakingsgesprek. Zo komen we samen met u 
tot de beste oplossing. Pas daarna gaan we in onze 
praktijk in Oisterwijk met uw kunstgebit aan de slag. Na 
het plaatsen van de gebitsprothese voert praktijk Lamp 
een jaarlijkse ‘nazorg’ controle uit. 

Repareren of rebasen
U wordt ouder, net als uw gebitsprothese. Dan ligt het 
voor de hand dat uw prothese na verloop van tijd een 
nieuwe pasvorm mag krijgen. Dit ‘rebasen’ nemen we  
als praktijk Lamp graag voor onze rekening. En heeft  
uw prothese een beschadiging? Dan is een reparatie  
zo gedaan. In veruit de meeste gevallen doen we dit  
zelfs binnen twee uur!

OISTERWIJK
MOERGESTELSEWEG 32L 
OISTERWIJK  |  013 - 521 06 60

LOON OP ZAND
ORANJEPLEIN 22  
LOON OP ZAND  |  0416 - 36 38 27

Lid ONT

Glimlachend de zomer in met een nieuwe gebitsprothese? 
Uw tandprothetische praktijk in oisterwijk!

Oisterwijkkliniek Tandheelkunde
Moergestelseweg 32 L
5062 JW Oisterwijk
013 - 521 06 60

Praktijk Loon Op Zand
Oranjeplein 22
5175 BE Loon op Zand
0416 - 36 38 27

Na 18.00 uur 
06 - 34 24 71 04

Meer informatie
info@praktijklamp.nl
www.praktijklamp.nl

Zit uw gebitsprothese los of bent u toe aan een nieuwe gebitsprothese?
Met passie en professionaliteit meet en maak ik uw gebitsprothese.

Verder kunt u bij mij terecht voor
• Correcties aan de gebitsprothese (reparaties en rebasingen)  klaar terwijl u wacht!
• Vervaardiging van de overkappingsprothese op implantaten (klikgebit)
• Gratis advies

Uw zorgverzekering vergoedt minimaal 75% van de kosten. In mijn praktijk werk ik 
nauw samen met tandartsen, implantologen en mondhygiënisten. 
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

INFO@PRAKTIJKLAMP.NL
WWW.PRAKTIJKLAMP.NL

Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

 Kom heerlijk 
ontspannen in onze luxe privésauna

VADERDAGTIP

RUGMASSAGE 

OF BARBECUE. 

Juni aanbieding
15% korting op uw reservering

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

Onze showroom is geopend op afspraak. 

BARREN • BARKASTEN • KEUKENS • WONEN & DESIGN

info@barman.nl 
06 20963531

BARMANN.NL 

Weten wat er 
bij jou thuis kan? 
Maak vrijblijvend 
een afspraak.
 



BINNEN/BUITEN

In de verfi lming van Penelope Fitzgerald’s 
De Boekhandel besluit weduwe Florence 
Green (Emily Mortimer) haar leven weer op 
te pakken door een boekwinkel te openen. 
Ze is een krachtige vrouw die haar dromen 
najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse 
kustplaatsje doet haar winkel meer stof 
opwaaien dan verwacht. Onder leiding van 
de welgestelde Violet Gamart (Patricia 
Clarkson) en haar man wordt Penelope door 
haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen- 
gewerkt. Toch vindt ze steun bij de 
mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy).
The Bookshop gaat op 7 juni in première.

 AGJE UIT
PARKPOP
DEN HAAG

FILMPJE KIJKEN
THE BOOKSHOPD

HET ZUIDERPARK wordt weer 
omgetoverd tot hét festivalhart van 
Parkpop. In een nieuwe, intieme 
festivalsetting kun je als vanouds 
weer volop genieten van ruim dertig 
acts op zes verschillende podia. 

Met nationale en internationale top-
artiesten, een gezellige festivalmarkt 
en meer dan genoeg food & drinks 
om de inwendige mens tevreden te 
houden. Naast de hoofdpodia 
presenteert het festival ook het 
Haags Podium met het beste dat 
Den Haag te bieden heeft.
Parkpop is gratis toegankelijk!

Zondag 24 juni 2018
13.00 - 21.30 uur 
Voor meer informatie en tickets: 
www.parkpop.nl

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99
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Dorpsstraat 20 · 5061 HK Oisterwijk · Tel. 013 - 528 23 32 · info@renevanlinden.nl

www.renevanlinden.nl

SUMMERSALE
ROAD & MTB

Summersale race mtb cube 162x162mm.indd   1 14-05-18   10:46
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.nl 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the

BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.nl

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com
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8

6

7
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Graag nodigen we u uit in onze showroom van ca. 200 m². Onder 
het genot van een kop koffie wordt u geadviseerd door een van onze 
deskundige medewerkers, die u zal helpen met het maken van de juiste 
keuze. Wij geven u het juiste advies op maat. Uw wens is onze zorg.

Comfort Deur 
de garagedeur specialisten.
Comfort Deur is gespecialiseerd in garagedeuren, 
industriële deuren, terrasoverkappingen en buiten-
zonweringen.

Van garagedeuren  
tot zonwering  

PERFECTIE TOT IN DETAIL.
Op maat gemaakt!

NEEM EENS EEN KIJKJE IN  
ONZE SHOWROOM!

Sprendlingenpark 34, Oisterwijk  |  013-5212021  |  info@comfortdeur.nl  |  www.comfortdeur.nl

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 nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is Oisterwijk 
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  



Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een kastoplossing 
en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Met ons eigen team 
regelen wij alles voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots 
op zijn en u jarenlang plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een kastoplossing 
en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Met ons eigen team 
regelen wij alles voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots 
op zijn en u jarenlang plezier van heeft, elke dag weer.

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Nieuwe
collectie 

industriële
wanden 

en deuren

Leon Hamers

Kast- en deurenspecialist van Midden-Brabant



EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

OP MAAT

Sprokkelboschstraat 18 Rosmalen  |  073-6900675
info@sprokkelbos.nl  |  www.sprokkelbos.nl

GEEF UW TUIN EEN EIGEN GEZICHT

Als meubelstoffeerderij 
richten wij ons op vier 

takken van sport.
 Met deze keer:

Herbekleden meubels •
Revalidatiestoffering • 

Zakelijke projecten •
Bekleden klassieke auto`s •

 

Meubelstoffering
      in de breedste zin van het woord

Geen dag is hier hetzelfde. De ene dag voorzien we een zitmeubel 
van een nieuw stofje, terwijl we de volgende dag bedden voor 
operatiekamers fabriceren of bijvoorbeeld een oldtimer opnieuw 
stofferen. Maar wat we ook doen, één ding staat voorop: 

We streven altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit 
en het beste zitcomfort.

Stoffering voor de zakelijke markt
Meubelstoffeerderij Smits & Van Ree is een moderne stoffeerderij 
met jarenlange ervaring, die zich stevig in de zakelijke markt op de 
kaart heeft gezet. Wij laten u graag kennismaken met de kwaliteit, 
betrouwbaarheid, fl exibiliteit en snelheid die binnen ons bedrijf voor 
de zakelijke markt zijn ontwikkeld.

Wij hebben een schitterende collectie stoffen 
opgebouwd die voldoen aan de strengste eisen. 
Kantoorstoelen, wachtbanken, balies, kortom voor alles 
wat bekleed kan worden, bent u bij ons aan het juiste 
adres. Zelfstandig of in opdracht van interieurbouwers 
en architecten hebben wij al veel mooie dingen mogen 
maken.

Verlangt u kwaliteit? Wilt u duurzaamheid? Wij 
kunnen dat bieden en wij zetten ons graag in voor 
tevreden klanten.

Wilt u meer 
weten?
Bel dan

013-5132345

Smits & van Ree Meubelstoffeerderij   |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  info@smits-vanree.nl |  www.smits-vanree.nl 
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BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Een uimtehotel 
TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
AUTHENTIEKE 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
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[DE HEEREN VAN  
‘S HERTOGENBOSCH]

Electronische cilinders.
Nieuwe sleutels en cilinders.  
Onderhoud en vernieuwen van sloten.  
Zakelijke intelligente sluitsystemen.  
Gelijksluitend (Mul-T-Lock),  één sleutel  
voor uw gehele woning  of bedrijfspand.

Uw betrouwbare sleutel- en cilinderspecialist
voor Midden-Brabant uit Oisterwijk

Nieuwe sleutels en cilinders. Nieuwe sleutels en cilinders. 

Politiekeurmerk, eigen uniek profiel   
in 3*** SKG, onmogelijk om na te maken!

NIEUW!

Karel Melis  |  06 - 205 24 974  |  melis-sleutels-cilinders@ziggo.nl
www.sleutels-cilinders.nl

Hinthamerstraat 102
5211 MS  ‘s-Hertogenbosch

openingstijden: maandag gesloten
di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur

zo 1e zondag van de maand 
(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

webshop vindt u

slechts een greep uit

onze collectie. De complete

collectie treft u in onze

fysieke winkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

ouder  worden
Voor iets dat eigenlijk 

vanzelf gaat, is

nog best lastig

is geen kunst.

Het is de kunst
ervan te genieten

Ouder  wordenOuder  worden
Joepie,

weer een jaartje
wijzer!

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!

Dorpsstraat 23 Oisterwijk  |  013-5216998  |  www.terhorstvangeelmode.nl

Nieuw bij 
ter Horst van Geel
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Kreeft 21-06/22-07

Let goed op wie er voorbijloopt, er 

kan zomaar iemand op je pad 

komen. Blijf altijd positief en help een 

goede vriend eens een handje mee, 

dat zal gerespecteerd worden. 

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand staat in het teken van 

werk. Misschien zal je er iets teveel 

voor moeten laten, maar er komt een 

geweldig aanbod op je pad.

Maagd 23-08/22-09

Geniet van een welverdiend succes. 

Ben je alleenstaand? Dan ontmoet je 

misschien wel je zielsverwant. 

Weegschaal 23-09/22-10

Geniet met je familie. Voel ook de 

positiviteit in je relatie. Stel niet al je 

plannen uit tot morgen, je kunt het maar 

beter gedaan hebben!

Schorpioen 23-10/22-11

Deze maand leer jij je echte vrienden pas 

kennen. Daarnaast zal je een enorm 

succes boeken in je carrière.

Boogschutter 23-11/21-12

Neem eens een stap extra en wacht niet 

af. Denk niet altijd alleen maar na over 

je werk, ga er eens op uit om te sporten. 

Ben je single? Houd dan je ogen 

wijd open. 

Steenbok 22-12/20-01

Wees niet bang voor het onbekende. 

Avontuurlijke activiteiten zijn voor je 

weggelegd. Ziek is ziek, wees niet 

wanhopig als je het recht hebt 

om thuis te blijven.

Waterman 21-01/19-02

Er breekt een stabiele periode aan. 

Richt je op zaken die je nog moet 

afronden. Blijf positief, niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor de mensen 

om je heen. 

Vissen 20-02/20-03 

Juni is een positieve periode voor het 

privéleven van de Vis. Je komt de 

ideale partner tegen, laat deze kans 

dus niet door je vingers glippen. 

Ram 21-03/20-04

Reken deze maand op de steun van 

je partner of familie. Let op: er 

gebeuren interessante dingen om je 

heen die je niet wilt missen. Denk 

na voordat je iets zegt zodat je niet 

in de problemen komt.

Stier 21-04/20-05

Je carrière zal deze maand beter 

gaan. Je zult uitblinken in je werk. 

Ook zullen er weinig tegenslagen 

meer komen. Wees sociaal, ga er 

gezellig op uit en ontmoet nieuwe 

vrienden.

H O R O S C O O P
TWEELINGEN 21-05/20-06
In juni krijg je de kans om te laten 
zien wat je in huis hebt. Je komt dichterbij 
het bereiken van je doelen. Neem bij stress 
wel even wat tijd voor jezelf om te 
ontspannen.  

Zonnebrillen collectie 2018  

Kerkstraat 23

Oisterwijk

013-5285383

www.ronzwart.nl

Nu 
binnen!
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
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Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
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zonnedak.
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De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
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BRUIST/WONEN
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Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915  |  info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

Behandeling door de huidtherapeut kan bestaan uit:
• Manuele lymfedrainage
• Bindweefselmassage met LPG apparatuur
• Lymfepress
• Zwachtelen
• Aanmeten compressiemateriaal of steunkousen

Lipoedeem:  
vet en vochtophoping

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915  |  info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

TIP 

Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Lipoedeem komt alleen voor bij vrouwen en bestaat uit plaatselijke 
vetophopingen die niet beïnvloed worden door gewichtsvermindering  
en sporten. Lipoedeem weefsel is gevoelig en kan pijnlijk zijn en gepaard 
gaan met lymfoedeem en vermoeid gevoel in de benen.

Lipoedeem is een vrij onbekende huidaandoening, maar die veel voorkomt. De diagnose wordt vaak 
pas laat vastgesteld. Het is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over de 
armen en/of benen. 

Lipoedeem ontwikkelt zich over het algemeen tijdens of  
net na de puberteit, maar kan ook tijdens zwangerschap  
of op latere leeftijd tot uiting komen.
Het is belangrijk dat lipoedeem in een vroeg stadium  
ontdekt wordt om verergering of complicaties tegen te  
gaan en mogelijke psychosociale klachten te ondervangen.

Heeft u lipoedeem of 
herkent u zich in de 
symptomen, maak 
vrijblijvend een afspraak 
voor meer informatie of  
een behandelplan.



K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar 
ook bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we 
verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle 
onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het 
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
ga je naar Koelservice Biggelaar

K O E L S E R V I C EK O E L S E R V I C E
B I G G E L A A RB I G G E L A A R Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

koeltechniekkoeltechniek

in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

TILBURGSEWEG 8, OISTERWIJK
06-53948744

WIJ ZIJN GEOPEND: 
dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 17.00 uur.

LIKE HIPP BY MONIQUE OP FACEBOOK
KIJK OOK OP ONZE WEBSHOP WWW.HIPPBYMONIQUE.NL

Je eigen stijl

KIJK OOK OP ONZE WEBSHOP WWW.HIPPBYMONIQUE.NL

HIPP By
Monique



K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar 
ook bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we 
verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle 
onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het 
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
ga je naar Koelservice Biggelaar

Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455
info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

IN ONS RESTAURANT OF VOOR BIJ JE THUIS
HET LEKKERSTE VAN EETHUYS

De lind 79 - Oisterwijk 
www.eethuysdelind.nl

Bestel ook online via onze website of met de Eethuys app!



Beleving voor echte foodies
De signature van Van Hirtum is het koken met biologische groenten 
en kruiden uit eigen kas. Daarnaast biedt het restaurant voor de echte 
vleesliefhebber Dry-Aged Herefords rund welke wordt bereid op de Big 
Green Egg. Houd u meer van vis dan staat kreeft ook op het menu. Een 
ware beleving voor echte foodies! 

Voor een bijpassende wijn adviseert onze sommelier Max Ongenae u 
graag. In de wijnbibliotheek worden meer dan 2.000 fl essen witte en 
mousserende wijnen op de perfecte temperatuur bewaard. Kortom voor 
ontbijt, lunch of diner u bent van harte welkom in Restaurant The George. 

En kunt u niet genoeg krijgen, dan is het altijd mogelijk te blijven 
overnachten in één van de nieuwste hotelkamers en Suites van Hotel de 
Leijhof Oisterwijk. Zakelijk vergaderen of een feestelijke gelegenheid, ook 
dan verwelkomen wij u graag!

Sinds eind maart 2018 
heeft Hotel de Leijhof 
Oisterwijk de deuren 

geopend van haar 
gerenoveerde Restaurant 

The George. Neem 
plaats aan de Chef’s 
Bar, waar Chef-Kok 

Dylan van Hirtum en zijn 
keukenbrigade u culinair 

verrassen. Kijk hen 
letterlijk op de vingers en 
ervaar hoe zij met passie 
uw gerechten bereiden.  

CULINAIRE
OISTERWIJKS NIEUWSTE

BRUISENDE/ZAKEN

Heusdensebaan 7, Oisterwijk  |  +31(0)135231123  |  www.leijhof.nl

CULINAIRE
7

ZITPLAATSEN AAN 
CHEF’S BAR

134
COUVERTS 

OPEN VOOR: ONTBIJT, 
LUNCH & DINER

53
SOORTEN KRUIDEN 

IN EIGEN KAS

1874
OUDHEID VAN 
HET LANDHUIS

32,50
PRIJS VAN CULINAIR 

3-GANGEN DINER

HOTSPOT

Heusdensebaan 7, Oisterwijk  |  +31(0)135231123  |  www.leijhof.nl
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Beleving voor echte foodies
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Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier 
en wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op 
plaatsen in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het 
voorhoofd en rondom de ogen. Doordat de spiertjes niet of minder 
goed kunnen samentrekken vervagen lijnen. Met Botox® kun je 
bovendien de vorming van rimpels voorkomen en overmatig zweten 
behandelen. Het middel heeft een tijdelijk effect en de behandelde 
spier zal zich volledig herstellen na enkele maanden.

Fillers zijn injectables op basis van hyaluronzuur, een 
lichaamseigen stof met als functie vocht vasthouden. Tijdens 
het verouderingsproces neemt de aanmaak van hyaluronzuur af, 
waardoor verslapping en volumeverlies ontstaat. Door het plaatsen 
van een fi ller kunnen statische rimpels (die zichtbaar zijn in een 
ontspannen gezicht) worden opgevuld, waardoor deze vervagen 
of verdwijnen. Fillers kunnen ook gebruikt worden voor het herstel 
van volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). 
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze 
wat extra volume te geven. De werkingsduur verschilt van 9 tot 18 
maanden, afhankelijk van het type fi ller.

Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.

“ALS U ER GOED UITZIET, VOELT U ZICH 
GOED EN STRAALT U DIT OOK UIT”

Wat is het verschil tussen

Botox® en fi llers?
Veel mensen denken dat de 

functie van botox en fi llers bij het 
verminderen van rimpels hetzelfde 

is. Niets is echter minder waar.

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEFBRUISENDE/ZAKEN

Jos W. Simons Pianohandel  |  Eigenaar: Geert Simons  |  Kraaivenstraat 25-11 Tilburg
info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Tijd voor iets nieuws
“Na honderd jaar hebben we onlangs de 
Goirkestraat verlaten. Het was tijd voor iets 
nieuws.” Maar tegelijkertijd ook voor iets ouds, 
want Geert doet nu weer precies waar zijn 
grootvader ooit mee begon en waar ook zijn 
passie ligt. “Ik verhuur nog steeds piano’s en 
bemiddel ook nog bij de verkoop ervan, maar ik 
heb geen showroom meer. Oftewel, ik leg me nu 
hoofdzakelijk toe op het stemmen en repareren 
van piano’s en vleugels, dat wat ik het liefste 
doe.”

Kwaliteit
Over de vraag waarom men voor Jos W. Simons 

Pianohandel moet kiezen, hoeft 
Geert niet na te denken. 
“Omdat ik gewoon goed ben 
in wat ik doe en er altijd alles 
aan zal doen om het maximale 
uit het instrument te halen. Ik 
geef een eerlijk advies en op 
het gebied van kwaliteit doe 
ik geen concessies, waardoor 

Uw instrument 
      in goede handen“De cirkel is rond; 

na een eeuw 
focussen we ons 
weer op hetgeen 
mijn grootvader 
ooit mee begon: 
het stemmen en 

repareren van 
piano’s en 

vleugels.” Een 
passie die ook bij 

de derde 
generatie 

eigenaren van 
familiebedrijf Jos 

W. Simons 
Pianohandel nog 

volop aanwezig is.
Pianohandel moet kiezen, hoeft 
Geert niet na te denken. 
“Omdat ik gewoon goed ben 
in wat ik doe en er altijd alles 
aan zal doen om het maximale 
uit het instrument te halen. Ik 
geef een eerlijk advies en op 
het gebied van kwaliteit doe 
ik geen concessies, waardoor 

ik altijd trots kan 
zijn op het werk dat 
ik lever. Of het nu 
het lijmen van een 
toets of het volledig 
reviseren van een 
piano of vleugel 
betreft. Ik streef 
altijd naar perfectie 
en dat tegen een 
zeer eerlijke prijs.”

Reparaties
Wat voor piano of vleugel je ook hebt, bij 
Geert ben je gegarandeerd aan het juiste 
adres. “Niet alleen om te stemmen, maar 
zeker ook voor alle mogelijke reparaties. 
Kleine reparaties voer ik gewoon bij de 
klant op locatie uit, voor de grotere klussen 
beschik ik over een werkplaats.”

U kunt erop rekenen dat een 
instrument bij mij in goede handen is.



Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier 
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van een fi ller kunnen statische rimpels (die zichtbaar zijn in een 
ontspannen gezicht) worden opgevuld, waardoor deze vervagen 
of verdwijnen. Fillers kunnen ook gebruikt worden voor het herstel 
van volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). 
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze 
wat extra volume te geven. De werkingsduur verschilt van 9 tot 18 
maanden, afhankelijk van het type fi ller.

Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.
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Veel mensen denken dat de 

functie van botox en fi llers bij het 
verminderen van rimpels hetzelfde 
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COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF



Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 
weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden,  
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke. 

Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 

In een lijstje...
JE KUNT HET ZO GEK NIET BEDENKEN OF HET KAN INGELIJST  
WORDEN. DAT BEWIJZEN ZE TELKENS WEER BIJ LIJSTENMAKERIJ 
VAN ERP-BROEKHANS; EEN FAMILIEBEDRIJF DAT HET WARE  
AMBACHT IN ERE HOUDT.

Eigenaar: Ilse van Erp 
Het Heikesspoor 6, Heukelom
013-5424736  |  www.erp-broekhans.nl

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche



Gemullehoekenweg 21A 
5061 MA Oisterwijk | 013 - 521 92 91

www.matteo.nl

De zomer 
in je bol

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.

Het is weer
IJSTIJD!

Opslagruimte
nodig?

Voor:
 Verhuizing of verbouwing
 Tijdelijk verblijf in het buitenland
 Seizoensgebonden goederen
 Archief
 Handelsvoorraad

Maar ook:
 Verhuisdozen
 Servicedepot
 Aanhangerverhuur
 Archiefvernietiging

www.huurhal.nl



RECEPT/KEURSLAGER LA CUCINASaltimbocca 
van kalfsvlees

Janmaarten Maton is eigenaar van Keurslager La Cucina 
Gemullehoekenweg 5  |  Oisterwijk  |  013-521 34 92  |  www.lacucina.keurslager.nl

met tomatenpesto, pasta en rucola

Bereiding
Rits de blaadjes van de salie en de rozemarijn. Pel de knoflook. Doe alles in 
de hakmolen met een flinke scheut olijfolie en mix. Breng water aan de kook 
in een kookpot. Leg een groot stuk huishoudfolie op een snijplank. Leg de 
lappen kalfsvlees op de huishoudfolie. Laat ze een klein beetje overlappen. 
Kruid het vlees met peper en zout. Bestrijk met een deel van de kruidenmix 
uit de hakmolen. Beleg het vlees met de plakken ham en kaas. Zorg dat de 
drie lagen even groot zijn. Rol het vlees op tot een strakke rol met behulp 
van de huishoudfolie. Zorg dat er geen plasticfolie tussen het vlees zit. Draai 
de uiteinden van de folie goed dicht en knoop ze toe. Leg de rol 10 minuten 
in het water. Houd net tegen het kookpunt aan. Rooster de pijnboompitten. 
Laat de zongedroogde tomaten uitlekken. Mix ze in de blender. Doe er de 
pijnboompitten, de rest van de kruidenmix en de tomatenpuree bij. Mix tot 
tomatenpesto.Haal de rol vlees uit het water. Leg opzij. Kook de pasta gaar 
in het water waarin het vlees gekookt is. Smelt een klont boter in een pan. 
Doe er een scheut olijfolie bij. Haal het vlees uit de huishoudfolie. Bak het 
rondom aan in de olijfolie met boter. Haal het vlees uit de pan en giet het 
vet weg. Giet de pasta af maar houd een deel van het kookvocht bij. Doe 
de pasta in de pan waarin het vlees gebakken is. Meng er de tomatenpesto 
door. Roer er een pollepel kookvocht door. Kruid met een snuif peper. Spoel 
de rucola en laat uitlekken.Verdeel 
de basilicumblaadjes en de rucola 
over de pasta. Giet er een likje 
olijfolie over. Schep alles voorzichtig 
door elkaar. Snijd de rollade in 
plakken. Serveer de pasta met 
plakjes saltimbocca.

Ingrediënten
80 gr basilicumblaadjes
2 bosjes rucola
70 gr tomatenpuree
400 gr pasta (pappardelle)
200 gr zogedroogde tomaten
handjevol pijnboompitten
4 plakken goudse kaas
4 plakken Monte Nevaro ham
4 dunne plakken kalfsvlees
1 teen knoflook
enkele takjes salie en rozemarijn
olijfolie, perper en zout, cayennepeper,
gedroogde oregano en boter.

Janmaarten Maton is eigenaar van Keurslager La Cucina

door. Roer er een pollepel kookvocht door. Kruid met een snuif peper. Spoel 

olijfolie over. Schep alles voorzichtig 

  |  www.lacucina.keurslager.nl

drie lagen even groot zijn. Rol het vlees op tot een strakke rol met behulp 
van de huishoudfolie. Zorg dat er geen plasticfolie tussen het vlees zit. Draai 
de uiteinden van de folie goed dicht en knoop ze toe. Leg de rol 10 minuten 
in het water. Houd net tegen het kookpunt aan. Rooster de pijnboompitten. 
Laat de zongedroogde tomaten uitlekken. Mix ze in de blender. Doe er de 
pijnboompitten, de rest van de kruidenmix en de tomatenpuree bij. Mix tot 
tomatenpesto.Haal de rol vlees uit het water. Leg opzij. Kook de pasta gaar 
in het water waarin het vlees gekookt is. Smelt een klont boter in een pan. 
Doe er een scheut olijfolie bij. Haal het vlees uit de huishoudfolie. Bak het 
rondom aan in de olijfolie met boter. Haal het vlees uit de pan en giet het 
vet weg. Giet de pasta af maar houd een deel van het kookvocht bij. Doe 
de pasta in de pan waarin het vlees gebakken is. Meng er de tomatenpesto 
door. Roer er een pollepel kookvocht door. Kruid met een snuif peper. Spoel 

gedroogde oregano en boter.

door. Roer er een pollepel kookvocht door. Kruid met een snuif peper. Spoel 

Keurslagerij La Cucina
Gemullehoekenweg 5, Oisterwijk, Tel. 013-521 34 92
www.lacucina.keurslager.nl
info@lacucina.keurslager.nl



www.timmermans-elektro.nl
T  013 - 52 88 661

Dé specialist op 
het gebied van 
elektrotechniek 

• 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 
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voor een goede financiële 
administratie van uw bedrijf.

• 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  

de specialist       
    voor uw tuin

Plantgoed Coen van Ingen•06 54235661•www.plantgoed.nu

 Wij zoeken 
•vakbekwame hoveniers 
•leerling hoveniers 
 om ons team fulltime te komen versterken  
 voor werkzaamheden van particuliere  
 tuinen in de regio van Oisterwijk. 
 

  Stuur je CV naar: tuinaanleg@icloud.com



DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM

HEOS HomeCinema
Soundbar en Subwoofer
van €799 voor €599

voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.

DRAADLO0S
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HEOS HomeCinema
Soundbar en Subwoofer
van €799 voor €599

voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.
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u 2 % korti ng 
op alle ig a 2  

o a roducten
*deze korti ng is geldig t  2 aart 2018

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl
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Official Partner

20% kortingop alle

GLOBAL
buitenproducten

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl *deze acti

e is geldig in juni 2018

Official Partner



Het 4 stappenplan van Zlim®

Gratis figuuranalyse
Iedereen is anders. Daarom analyseren we eerst je figuur 

en stellen we samen je persoonlijke afslankprogramma op.

Voedingsadvies
Je krijgt advies op maat van onze diëtisten. Geen streng 

dieet, wel een gezond eetpatroon dat bij je leven past.

Doelgericht bewegen
Je beweegt in een verwarmde cabine en krijgt individuele 

begeleiding om af te slanken waar jij dat wenst.

Ozontherapie
Met de ozonzuurstoftherapie behoud je een strakke 

en gladde huid, zelfs als je vele kilo’s verliest.

Duurzaam resultaat
Zlim Bodystyling is al meer dan 20 jaar een gerenommeerd instituut voor afslanken en 

figuurcorrectie. Onze methode is gebaseerd op verstandig eten en doelgericht bewegen 

onder deskundige individuele begeleiding. Ons motto: “afslanken met gezond verstand”. 

Geen poeders, pillen, proteïnen- of andere crashdiëten, die slechts tijdelijk resultaat  

geven; wie kiest voor Zlim®, kiest voor duurzaam resultaat. Zlim® werkt echt! Pak de  
telefoon en maak vandaag nog een afspraak.

2

4

3

1

Alle onderzoeken wijzen uit,  
en echte deskundigen zijn 
het erover eens: een goede 
begeleiding biedt uiteindelijk 
de meeste kans op succes 
om blijvend af te slanken. En 
professionele begeleiding, dat 
is nou juist onze grote kracht.
Ik wil mensen op basis van 
gezond verstand laten afvallen, 
dus met normale voeding en  
zonder pillen of supplementen. 
Het resultaat moet duurzaam 
zijn, dat is de kunst. Samen 
spreken we door wat je eet, 
hoeveel je eet en waarom je eet. 
Voldoende voedingsstoffen en 
variatie zijn daarbij belangrijk 
en je zult ervan versteld staan 
wat je allemaal nog wel mag 
eten en in welke hoeveelheden. 
Uiteindelijk moet het leiden tot  
een veranderde gedragswijze en 
een gezond BMI. De een moet 
daarvoor 10 of  20 kilo afvallen, 
de ander maar een paar kilo.

Tot gauw.

Vera Wenting

Zlim methode
Kies voor afslanken met gezond verstand

Zlim Oisterwijk  |  Schijfstraat 16, Oisterwijk  |  013-521 25 58  |  www.zlim.nl
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bijzonder
gemakkelijk  

Als leverancier en installateur in 
Huis & Tuin automatisering maken 

we je leven gemakkelijker.
Hoe? Door jouw huis en tuin door 
middel van slimme producten te 

automatiseren, zodat er tijd 
overblijft voor leuke activiteiten.
Wij leveren de robotmaaier voor 
in de tuin, de luidspreker voor 
binnen/buiten en op vakantie, 

de slimme camera of deurbel en 
gemakkelijke bediening. 

Ook installeren wij, leggen we 
je uit hoe een product werkt en 

nemen je zorgen uit handen. 
Bijzonder & gemakkelijk.

grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGENHeerlijk de krant lezen terwijl je 
robotgrasmaaier voor je aan het werk is.

De Nedervonder 7, Oisterwijk  |  013 - 234 04 04
info@omnimatic.nl   |  www.omnimatic.nl

Bestellen of 

laten install
eren?

BEL 013-234 04
 04

OF KIJK OP

WWW.OMNIMATIC.NL

in Nederland en 
België, alleen op 
Robomow Pro 
modellen
* 2 + 1 jaar

9,5
60
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Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

Elektrotechniek 
Industrieel onderhoud 

Telematica en beveiliging

24-uurs storings- en 
servicedienst

www.timmermans-elektro.nl
T  013 - 52 88 661



Te dik, te dun, te veel of te weinig smaak. Het kan zo snel mis 
gaan. Maar niet bij een grote chef. The Roux Brothers in Londen, 
Michel en Albert Roux zijn 2 oude rotten in het koksvak. Wereld 
beroemd en echte keukenmeesters. Ze hebben een heel mooi 

boek over sausen gemaakt. 
Ze hebben trouwens talloze 
boeken gemaakt, maar dit boek 
kwam ik deze week weer eens 
tegen en bladerde er snel even 
doorheen. Alle basissauzen en 
hun afleidingen. Te leuk voor 

een lekkerbek, maar te veel 
om hier te noemen. Mijn oog 
viel op een van mijn favorieten 
sausen de Hollandaise saus. 
Hollandaise saus is een 
Franse saus die erg populair 
is in Duitsland.Het is net een 
warme mayonnaise. Een saus 
op basis van geklopte eigeel, 

azijn en boter. Lastig om te maken, maar hemels als het lukt. In 
ons nieuwe maandmenu laten we u proeven van een variant van 
de Hollandaise saus, namelijk de Choron saus. Dit is Hollandaise 
saus op smaak gebracht met tomatenpuree. Heerlijk bij vis en bij 
asperges. Kom het zelf proeven deze maand.
       Tot ziens in de Dorpsherberg

boek over sausen gemaakt. 

hun afleidingen. Te leuk voor 

Maandmenu Juni € 24,50
-

Voorgerechten
Salade van doperwten, tuinbonen, spek en 

gedroogde tomaat en Seranoham.
Asperge-soep met gerookte zalm.

-
Hoofdgerechten

Lamsrollade met asperges en een 
 lams-jus met basilicum.

Tongschar met paddenstoelen gevuld en 
Choron-saus met gepofte tomaatjes

-
Nagerechten

Aardbeien met aceto en aardbeien sorbetijs
Witte en bruine chocolade mousse met 

Pedro Ximenez stroop 

BRUISENDE/ZAKEN

Een goede chef of een goede keuken is te herkennen 
aan zijn mooie boullions of tongstrelende sausen. 
Een saus kan een gerecht maken of breken.  

Dorpsstraat 37, Oisterwijk  |  013-528 4470   |  info@dorpsherberg.nl  |  www.dorpsherberg.nl  

Pedro Ximenez stroop 

Juni

De sausenkoning

Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!



Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

Burgemeester van Beckhovenstraat 1, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen  
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich o.a. door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
9 van de 10 keer 

precies maken wat 
de mensen willen.”

Gezamenlijk proces
“Het is steeds weer een uitdaging om samen 
met de klant een praktische oplossing te vinden. 
Als mensen een eigen ontwerp hebben, kan 
ik aangeven wat er al dan niet mogelijk is en 
eventuele alternatieven aandragen. Is er kleine 
schade aan glas in lood, dan kan ik dit vaak 
ter plekke maken; eenvoudig en betaalbaar. Ik 
restaureer tevens veel glas in jaren ’30 huizen. 
Het kan desgewenst in een modern jasje worden 
gegoten, maar ook in oude glorie worden hersteld.”

Samenwerking
Jack werkt samen met betrouwbare partners als 
glashandel Horvers om als dat nodig is het glas 

in lood tussen isolerend, dubbel glas 
te kunnen plaatsen of kozijnen aan 
te passen. “Alles wordt van A tot Z 
geregeld.”

Fusing
“Het mooie aan glas in lood is dat 
je speelt met het licht. Door het 
versmelten van glas kan ik unieke 
cadeaus creëren, bijvoorbeeld schalen 
ter gelegenheid van jubilea.”

Vertrouw op de jarenlange ervaring van 
Jack Wolfs en informeer vrijblijvend wat 
hij voor u kan betekenen.
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Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 
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HEATSAIL
HEATSCOPE
JARDINICO
KETTLER
MANUTTI
MARZINI
MORSO
OASIQ

ALFA LIVING
CANADIAN CHAIRS
CANE-LINE
DIPHANO
FIXFORM
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER

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

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
ROYAL BOTANIA 
SKAGERAK
SOLPURI
TODUS
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA

20170228_Bruist JUNI.indd   9 1-5-2018   11:10:06
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3 JUNI
Koopzondag
Op de eerste zondag van de maand 
zijn de winkels open in het centrum 
van Oisterwijk, vanaf 12.00 tot 
17.00 uur.

3 EN 17 JUNI
Stadswandeling
Met gids 2 uur door het centrum, 
start vanaf Joanneskerk om 10.30 
uur, deelname € 4,-

5 JUNI
Rondleiding
Om 17.00 uur op de voormalige 
leerfabriek KVL, Almystraat 14 . 

Trek makkelijke schoenen aan; niet 
geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn.  

6 JUNI
Open Podium
Om 20.30 uur in Proeflokaal ’t 
Gelagh, iedere eerste woensdag 
van de maand, neem je instrument 
mee!

8 EN 9 JUNI 
Toneel
VOTO speelt de voorstelling het 
laatste avondmaal, op de planken 
van De Druiventros, entree 8,50. 
Beide dagen om 20.00 uur.

Natuurtheater

9 JUNI
Dansavond
Heerlijk dansen in Den Boogaard. 
Aanvang 20.00 uur, gratis entree.

10 JUNI
Concert
Met jubileum voor 25 Jaar 
Zanggroep Joy, in Den Boogaard 
Moergestel om 14.30 uur. 

15 - 30 JUNI
Ciske de Rat
In het Natuurtheater in Oisterwijk.  
15, 16, 22, 23, 29 juni aanvang: 
20.00 uur. 17 en 24 juni aanvang: 
14.30 uur. 30 juni aanvang: 19.30 uur. 
Entree € 15,- via www.vos-oisterwijk.nl 

17 JUNI
Swingjazz
De JR Swing Gang brengt Oude Stijl 
Jazz en Dixieland Jazz. Aanvang 
15.00 uur in Tiliander, gratis entree
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JUNI 2018

29 JUNI
Voorlezen
Voorleesmoeder in bieb Oisterwijk, 
van 10.00 tot 10.30 uur, voor de 
kleuters. 

29 JUNI - 3 JULI
Kermis
29e start de kermis in Moergestel 
om 17.00 uur, daarna dagelijks tot 
en met 30 juni kermisplezier op het 
St. Jansplein. 

23 EN 24 JUNI  
Gessels Beach Event
Met sport en vermaak op zand, 
midden in Moergestel. Beide dagen 
van 11.30 tot 23.00 uur. 

24 JUNI
Begraafplaats
Om 11.00 uur met een gids over  
de Joodse Begraafplaats, deelname 
€ 5,-, aanmelden verplicht via 
013-5288352. 

27 JUNI
Natuurtour
Vanaf het oude Raadhuis op  
De Lind, met Frans Kapteijns en  
de toeristentrein door Oisterwijk, 
reserveren verplicht via 
OnsOisterwijk.nl

1 JULI
Biermatinee
Van 12.00 tot 19.00 uur bier-
proeverijen op het Lindeplein in 
Oisterwijk. 

DINSDAGEN
Wandelen
Iedere dinsdag om 14.00 uur bij 
Boscafé De Rode Lelie aan de 
Adervendreef 4a te Oisterwijk. 
Deelname is gratis.

WOENSDAGEN
Poppentheater
Iedere woensdag wisselende 
voorstellingen voor jong en oud in 
Natuurtheater Oisterwijk. Entree € 5,-. 

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkt
Alle donderdagen van 13.00 tot  
17.00 uur op De Lind in Oisterwijk. 
Op vrijdag van 13.30 uur 17.00 uur 
op het St. Jansplein in Moergestel.

Biermatinee

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda
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Kerkstraat 3, Oisterwijk   |  06-28944694  |  info@wijnhalen.nl   |  www.wijnhalen.nl

Helemaal terug van weggeweest!
Het glas sherry is weer helemaal terug van weggeweest. Heh, sherry? Dat drinkt  
toch alleen je oude tante op verjaardagen? Nou not... Sherry is helemaal hot!

Helemaal terug Helemaal terug Helemaal terug Helemaal terug 
toch alleen je oude tante op verjaardagen? Nou not... 

EEN TOPPER  

onder de  

Sherry-huizen.

KOM PROEVEN!

Een klassieker

Maar hoe drinken we nu deze versterkte wijn? Sherry is een Andalusische wijn die als je 
hem eenmaal snapt, heerlijk weg drinkt. Sherry kent vier droge varianten: Fino (fris), Amontillado 
(aromatisch), Palo Cortado (complex), Oloroso (krachtig). De zoete varianten zijn Moscatel  
en PX. Sherry combineert uitstekend met kaas, olijven, tapas en stoofschotel.  
Je sherry smaakt het lekkerst in een gewoon wijnglas omdat dan de smaken en geuren beter 
uitkomen.  Wanneer trek jij je eerste fles sherry open?  
 
Maak kennis met onze reeks  
van Gutierrez Colosia. 



Dat wil jij  
       toch ook?

Eigenaresse: Katrien Smetsers-Mercx
facebook: HelloLunchbyHelloKatty
Katrienmercx@hotmail.com
www.hellolunch-shop.nl

 Groet  
Katrien

lunch 
boterham 
hip 
feestje 

webshop 
gadgets 
workshop 
recept
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Maak kans op een:

Lunchboxpakket 
t.w.v. € 40,-
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Een lunchbox met 3 vakken (€ 11,95), zodat je naast de 
boterhammen ook wat rauwkost of bijvoorbeeld een 
eitje kunt meegeven. De deksel sluit heel goed af met  
4 clips. In de deksel zit een silicone rand, waardoor 
alles ook echt lekker vers blijft!

Je krijgt ook een kleinere lunchbox met twee vakjes 
(€9,95) bij 1 boterhammetje met iets lekkers erbij.  
Deze zijn ook heel goed te gebruiken voor een kleine 
snack of fruit.

En ook nog een setje fruitbakjes (€ 7,50) met 
deksels die heel goed afsluiten, zodat het fruit 
niet uitdroogt of verkleurd, én het bakje niet 
gaat lekken! 

Om de lunch nog meer te versieren krijg je 
er een vrolijk setje prikkers (€ 5,00) erbij. En 
alles moet natuurlijk koel 
blijven, dus als laatste 
nog een praktisch 
koeltasje (€ 5,95) erbij.

Wat een  
vrolijke, 
lekkere 
lunch zal  
dat worden!

facebook: HelloLunchbyHelloKatty | Katrienmercx@hotmail.com
www.hellolunch-shop.nl
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www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

This 
time it’s 
Personal
De nieuwe Audi A6,
uitgerust met wel
400 personaliseerbare 
functies, 38 assistentie-
systemen en een 
12,3 inch virtual cockpit.
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