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KOM OGEN ÉN OREN TEKORT

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | INFO@MEIJSWONEN.COM | MEIJSWONEN.COM

HENRI TIBOSCH

KOM OGEN ÉN OREN TEKORT
Het is volop zomer. Ook bij MEIJSWONEN vieren we dit; er is letterlijk nieuw leven in onze winkel! Wij zijn al klaar 
voor. Kom je kijken? Topmerken meubelen, prachtige vloerkeden en accessoires gecombineerd met audiovisuele 
design apparatuur. In het kader van producten die naast geluid ook de rest van je interieur versterken; BANG & 
OLUFSEN HENRI TIBOSCH. MEIJSWONEN creëert met B&OSTUDIO een store-in-store. Kom eens langs om 
je ogen, en nu ook je oren, de kost te geven. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

 MEIJSWONEN | hollandesign geselecteerd door Bart.
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VOORWOORD/JULI

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van B-art, Uzumaki en 
Ibiza Real Estate Brecheisen De Keizer je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.

be
el

d 
Fl

ex
a

Vakantie?

6



Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.

be
el

d 
Fl

ex
a

Vakantie?
BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?



Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren

Handgemaakt en unieke smaken
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!

• 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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regelt alles voor de ondernemer  
op administratief gebied. 

• Administratie
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Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  



Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERMERKKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  
WWW.LO-LA.NL

Open van di t/m za  

10.00 - 18.00 uur

Altijd open op  

WWW.LO-LA.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 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.nl/shop

Summer
win
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in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan 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 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.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
Dealer van Hobby 

Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  | Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl



COLUMN/FRITS

Dit moet bijdragen tot nog meer aanloop naar ons fantastische dorp! 
Centrummanagement, Buitengebiedmanagement en de gemeente hebben hier 
samen op ingezet. Wat betreft activiteiten, kunnen we deze maand genoeg 
ervaren. Op de koopzondag van 1 juli het Korenfestival en het Biermatinee. 
Ook de jaarlijkse kermis start op 13 juli en de schoolvakanties op 6 juli.  
Op zondag 29 juli hebben we de jaarmarkt.
De laatste nieuwsbrief voor de ondernemers van het Centrummanagement 
is wederom gevuld met vele feiten en nieuws natuurlijk. U kunt de nieuws-
brieven ook lezen op onze website.
Hier staat bijvoorbeeld ook in, dat de gemeente de overlast van luizen in de 
lindebomen op een natuurlijke wijze te lijf gaat. Kijk maar eens naar de zakjes, 
die bevestigd zijn aan de bomen. Hierin zitten larven van lieveheersbeestjes, 
die de luizen verorberen en zo de overlast van honingdauw sterk verminderen.
Wij als organisatie zijn gestart met het kennismaken met de nieuwe coalitie. 
Betrokken wethouders moeten natuurlijk eerst even wennen aan hun taak. Dat is 
voor ons ook zo. We hebben overigens alle vertrouwen in een goede samenwerking.
Over het percentage leegstand mogen we niet klagen, maar de vrijgekomen 
prominente plaats van het ABN Amro-kantoor mag van ons wel een publiekstrekker 
krijgen. Ook wens ik iedereen alvast een goede vakantie!
  
Volgende keer weer meer nieuwtjes en updates…

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

Frits Knibbeler
Centrummanager

Het is zomer!

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

Raar maar veel zomercollecties liggen in de aanbieding en de meeste warme dagen 
moeten we nog krijgen hoop ik! Maar zo werkt het nu eenmaal. De opzet van een 
professionele citymarketing krijgt langzaam gestalte. Er zijn al een aantal interviews 
afgenomen met zgn. stakeholders en andere betrokkenen. In het vroege najaar moet 
de kwartiermaker haar rapport klaar hebben over de gekozen opzet.
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Het schuurtje
“Ik ben al van jongs af aan creatief 
bezig”, vertelt Bart enthousiast. “School 
was niet echt mijn ding; ik houd meer 
van ondernemen.” Twee jaar geleden 
kreeg hij van zijn ouders de kans om 
in hun schuurtje te beginnen met de 
professionalisering van zijn passie. “En 
al gauw werden mijn eerste stukken, 
streetart op canvas, verkocht.” Bart 
groeide uit het schuurtje en inmiddels 
heeft hij dan ook een prachtig eigen 
atelier in hartje Tilburg.

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

“Een kunstenaar 
van deze tijd”, zo 

omschrijft Bart 
Stillekens zichzelf. 

Zijn schilderijen, 
photo art en 

bewerkte sculpturen 
weerspiegelen 
stuk voor stuk 

zijn persoonlijke 
stijl. “Must haves 
voor iedereen die 
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in ‘high end luxury 

art’.”

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

voor iedereen die 
geïnteresseerd is 

in ‘high end luxury 
art’.”

zetten bij Du Parc in Oisterwijk. Mijn streven 
is, dat straks de hele wereld van mijn kunst 
kan genieten en dat zoveel mogelijk mensen 
mijn werk zien en er blij van worden.”

Beleving
Alles wat hij maakt heeft volgens Bart 
een echte b-art twist. “Ik ben 24/7 bezig 
met het verzinnen van nieuwe ideeën 
voor kunstwerken. Het is voor mij dus niet 
alleen een job, het is een fulltime lifestyle. 
Daarnaast werk ik ook in opdracht als 
mensen zelf een idee hebben dat ze uit 
willen laten werken op canvas, sculpturen 
of photo art. Als je bij mij een kunstwerk 
aanschaft, koop je meteen een beleving.” Een 
beleving die volgens de kunstenaar perfect 
past in moderne huizen en appartementen 
zoals je die ook op Ibiza ziet. “Mijn kunst 
straalt luxe uit, net als Ibiza. Met de ‘high 
end luxury art’ van b-art maak je het plaatje 
voor jezelf dan ook compleet.”

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens  |  Spoorlaan 336-338 Tilburg  |  06-30845174        www.b-art.com

ook kunstwerken neer mogen 

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens  |  Spoorlaan 336-338 Tilburg  |  06-30845174        www.b-art.com

MIJN KUNST STRAALT 
LUXE UIT, NET ALS IBIZA

BRUISENDE/ZAKEN

b-art twist
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TIP
van

Wendy

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

WendyWendy

Mooi de 
zomer in met

Jouw beautyspecialist!

Jouw zomer Beauty Checklist:
 Manicure inclusief gelakte nagels
 Pedicure inclusief gelakte nagels
 Harsen benen / oksels / bikinilijn
 Epileren
 Beautybehandeling met 
 voorbereiding op de zon
 Verven wimpers / wenkbrauwen
 Waterproof make-up
 Verantwoord zonneproduct
 Bodyscrub / cellulite-behandeling

Kijk op  voor meer info op
www.artinails-beauty.nl



DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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 bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Boek 
online jouw

GRATIS
proefles in!

bbb is een 
holistische sportschool

voor iedere vrouw

Sporten in een warmtecabine
De work-outs worden gedaan in onze hot cabins. Sporten in warmte is goed voor de 

doorbloeding, heeft een reinigende werking, is fijn voor de spieren, stimuleert de vetver-
branding en is heerlijk ontspannend! Ook bieden we small-group trainingen zoals yoga, 

Pilates & HIIT45, food- en lifestyle coaching én in ieder seizoen een challenge!
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Boek 
online jouw

GRATIS
proefles in!

bbb is een 
holistische sportschool

voor iedere vrouw

Sporten in een warmtecabine
De work-outs worden gedaan in onze hot cabins. Sporten in warmte is goed voor de 

doorbloeding, heeft een reinigende werking, is fijn voor de spieren, stimuleert de vetver-
branding en is heerlijk ontspannend! Ook bieden we small-group trainingen zoals yoga, 

Pilates & HIIT45, food- en lifestyle coaching én in ieder seizoen een challenge!

l l ll

l l € 30,- p.p.

De Lind 75 - 5061 HV Oisterwijk - Tel: 013-52 30 888 - www.otori.nl

Dotterstraat 22 Oisterwijk  |  06-40355623  |  info@hairdesign-bymirthe.nl  |  www.hairdesign-bymirthe.nl  

BYE BYE BAD HAIR DAY
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voor de beste sushi

NIEUW IN BERKEL-ENSCHOT
Vanaf 17 april dit jaar is in Berkel-Enschot een 
nieuw sushi take away geopend, genaamd 
Uzumaki. Een aansprekende naam dat in het 
Japans draaikolk betekent. 

Hét nieuwe adres voor het afhalen van de  
lekkerste sushigerechten. Maar thuisbezorgen 
behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 
Op de kaart, die u kunt terugvinden op de website 
www.uzumaki.nl, vindt u een uitgebreide keuze  
van de meest heerlijke gerechten.  

Smaak, geur en kleur staan hierbij voorop. Alles 
wordt gemaakt van verse vis en pure producten. 
Uiteraard voor u bereid in eigen keuken! Bij het 
zien van de website loopt het water je al uit de 
mond. Uzumaki biedt u de mogelijkheid om 
de smaakvolle Japanse keuken op zijn best te 
ervaren. Thuis genieten van een culinair avontuur.

ONLINE BESTELLEN
Laat je verwennen met alles wat de keuken  
van Uzumaki aan kookkunsten te bieden heeft.
Op de website kunt een bestelling plaatsen in 

BEZOEK ONZE WEBSITE EN BEKIJK ONZE KAART OP WWW.UZUMAKI.NL EN BESTEL!

GERECHTEN
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voor de beste sushi

voorbereiding op bijvoorbeeld een avondje 
heerlijk smullen. Bent u inmiddels heel 
benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek dan 
zeker de website of neem contact met ons op, 
tel. 085-800 10 10. 

Kijk op onze Facebookpagina  
voor een like en winactie!

KERKSTRAAT 23A BERKEL-ENSCHOT  |  085-800 10 10  |   UZUMAKI BERKEL-ENSCHOTBEZOEK ONZE WEBSITE EN BEKIJK ONZE KAART OP WWW.UZUMAKI.NL EN BESTEL!

voorbereiding op bijvoorbeeld een avondje 

benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek dan 
zeker de website of neem contact met ons op, 

Kijk op onze Facebookpagina 

BOXEN

Zoek niet verder  
je heb het gevonden!

 UZUMAKI BERKEL-ENSCHOT

Wacht  
niet langer  
en bestel!

UZUMAKI.NL
Openingstijden:  Dinsdag t/m zondag van 16.00 - 21.30 uur
Bezorgtijden:  Dinsdag t/m zondag van 16.00 - 21.00 uur
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Sonos®, het Home Sound System.
Maakt van je huis een thuis!

Deskundig advies

Deskundig installatie

Uw Sonos dealer:



BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
13 t/m 22 juli. Genieten tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
13 t/m 15 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
17 t/m 20 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
20 t/m 29 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
24 t/m 28 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 5 juli in première.

FILMPJE KIJKEN
ADRIFT

23



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!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

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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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

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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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.nl  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.nl 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.nl
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.nl  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.nl 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.nl

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10

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
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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.

Wij maken de kast 
die bij je past!

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.

Wij maken de kast 
die bij je past!
Wij maken de kast 
die bij je past!
Wij maken de kast 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Leon Hamers

Bezoek onze 
vernieuwde 
showroom!
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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

BOR 180302 09 BOGARDE 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:39
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van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.
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COLUMN/COLON IN BALANCECOLUMN/COLON IN BALANCE

De zomer kondigt zich aan. Lekkere vakantietijd. Alleen die buik!!! Ken je 
het gevoel dat hij opgeblazen blijft, hij blijft borrelen, het is net een bruisend 
gebeuren daarbinnen. Wat is dat toch? 

Antwoord Je spijsvertering zorgt ervoor dat je, onder normale omstandigheden, uit je 
voeding alle benodigdheden haalt wat hij nodig heeft. Wanneer dat is gebeurd, dan gaat het 
afval naar de emmer, riolering, de DIKKE DARM. Daar blijft het voedsel theoretisch het langst 
zitten. Er worden nog mineralen uitgehaald, water wordt opgenomen en je darm maakt er een 
mooie worst van. Dit rottingsproces zorgt normaal voor gemiddeld 14 scheetjes per dag. 
Maar… 80% van onze Nederlandse bevolking kampt met darmklachten. Van Crohn, colitis, 
spastische darm tot een prikkelbare darm. En velen hebben last van een opgeblazen buik 
waar een (huis)arts niets mee kan. Scheten laten ervaren we niet als prettig. Niet voor onszelf, 
maar ook niet voor onze omgeving. ‘Zachte die klinken en harde die stinken’ werd er bij mij 
thuis altijd gezegd. Over ontlasting praten is een tamelijk apart onderwerp, wat niet dagelijks 
ter sprake komt. Werd dat maar meer gedaan. 

Waarom? Stel je voor dat het heel normaal beschouwd wordt, dat je naar een darmtherapeut 
gaat om die te laten reinigen. Net zoals een bezoek aan de tandarts voor je gebit. Hoeveel 
mensen zouden er dan weer een prettiger leven hebben, niet meer afhankelijk hoeven te 
zijn van een wc dicht in de buurt, niet van huis durven uit angst ontlasting te verliezen door 
bijvoorbeeld een scheet. Alle gêne die ermee gepaard gaat en niet meer vrij kunnen leven.

Herkennen Herken jij jezelf in bovenstaande situatie of ken je mensen in je directe 
omgeving? Kom dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of stuur die mensen door, 
zodat ook zij net als jij weer een normaal ontlastingspatroon hebben. 

COLUMN/COLON IN BALANCE

BRUISENDE BUIK
Voor nu alvast een fi jne 
zomertijd toegewenst en 
graag een keer tot ziens.

Bel me op 013-5332797 
of stuur me een mail 
kitty@coloninbalance.
com

zijn van een wc dicht in de buurt, niet van huis durven uit angst ontlasting te verliezen door 

COLUMN/KITTY WOLF

T  013-5332797  -  E  kitty@coloninbalance.com -  www.coloninbalance.com
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Drie keukens in plaats van één!

Niet gedacht, maar wel gekregen: een prachtige 
leefkeuken met bijkeuken, die door de grote schuifpui 
ook prima functioneert als buitenkeuken. Alles naar 
wens vormgegeven én perfect op de ruimte afgestemd. 

Dat het zo zou uitpakken, hadden we niet verwacht. In 
eerste in-stantie zijn we zelf aan de slag gegaan met 

ontwerp en indeling. Tot een goede kennis ons wees op 
Robert van Bourgonje Keukens. Ongelofelijk wat een verschil 
een goed ontwerp en advies kunnen maken. Ik ben erg blij 
dat we die stap hebben gezet: je verwacht dat je duurder uit 
bent, maar het tegendeel blijkt waar!

Lindeplein 4, Oisterwijk  |  013-850 83 27  |  www.bourgonjekeukens.nl 
Openingstijden van de showroom: di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur

KUNT U OVERDAG  
NIET OF MOEILIJK?  

Bel voor een afspraak  
013-850 83 27



De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kun je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kun je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE 
GITZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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Tijdens de zomervakantie 
zijn wij 
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Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915  |  info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

Vochtophoping in de huid 

Lymfoedeem  
COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Symptomen: zwelling, vermoeid of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, 
beperkingen in de beweging, beperkingen in het dagelijks functioneren, 
huidafwijkingen en verhoogde kans op wondroos. 

Door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van 
vocht ontstaat lymfoedeem in een bepaald lichaamsdeel.  

Behandeling op maat:
• Manuele lymfedrainage
• Bindweefselmassage met 
 professionele LPG apparatuur
• Lymfepress therapie
• Zwachtelen
• Steunkousen en verbandmiddelen 
 aanmeten

Bij Huidzorg Unique kunt u 
terecht met alle vormen van oedeem.  terecht met alle vormen van oedeem.  



LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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Ze heten zo, omdat we ze al jaren op menig menukaart tegen 
komen. Vaak is het een ultimieme smaak combinatie. Met 
klassiekers knoei je niet. Je zet op een oltimer ook geen moderne 
spoiler toch? Dat ziet er niet uit maar je kunt hem wel in stijl 

opknappen.
Dat geldt ook voor klassieke 
gerechten. Hou ze orgineel en 
knoei er niet mee. Laten we 
even de Carpaccio nemen. Een 
echte klasieker. Ooit in Henry’s 
Bar in Venetië bedacht voor 

een vaste gast, die op dokters 
advies meer rauw vlees moest 
eten (was vast een gevalletje 
bloedarmoede) Mooi vehaal 
toch? Maar tegenwoordig 
heet alles wat een beetje dun 
gesneden is Carpaccio. Dat is 
toch jammer.
Ik probeer toch de uitdaging 

te vinden door met respect voor de originele ingrediënten aan de 
gang te gaan. Misschien komt het tot een nieuwe klassieker!
Komt u het maar proeven of het ons is gelukt in het nieuwe 
maandmenu voor de maand juli.
       Tot ziens in de Dorpsherberg

opknappen.
Maandmenu Juli € 24,50

-
Voorgerechten

Gebakken gamba’s met meloen en  
kerriedressing

Charcuterie met boerenbrood en smeersels
-

Hoofdgerechten
Gebakken scholfilet met beurre noisette, 

pancetta en knolselderij
Gegrild Zweeds varkensfilet met gegrilde 

groenten en grove mosterd-jus
-

Nagerechten
Peche Melba 2.0
Limoncello ijstaart

BRUISENDE/ZAKEN

Wat is een klassieker? Je hebt overal klassiekers in, 
bijvoorbeeld cocktails, wijnen en gerechten. 

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

Limoncello ijstaart

Juli

Klassiekers 



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

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken. 
Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij 
ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en 
andere koeltechnische apparaten. 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 temperatuur
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

 - warmtepompen - koeltechniek - warmtepompen - koeltechniek

Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij 

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

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

Knus met zijn 
    tweetjes genieten

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 Privé sauna
 Persoonlijke benadering
 Privé af te huren
 Kinderen zijn welkom
 Badkleding toegestaan

Graag tot ziens.

JULI 
AANBIEDING

GRATIS
30 minuten 

gezichtsbehandeling 
bij uw reservering
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Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr
 f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr
 f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr
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Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN
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VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD



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.

Drs. Alice van der Linden

“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/MOOIMEDISCHSPORTIEF

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!
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van volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). 
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wat extra volume te geven. De werkingsduur verschilt van 9 tot 18 
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Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

Wist je dat
Gieren over hun 

poten poepen om 

zichzelf af te koelen? 

En dat vrouwelijke 

vogelspinnen te 

herkennen zijn aan 

hun dikke achterwerk?

Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg  |  013 - 463 00 26  |  Maandag t/m zondag geopend van 10.00 - 18.00 uur

Ontdek het in het vreemdste dierenpark van Nederland!  
Maak kennis met meer dan 150 verschillende diersoorten, waaronder één van de grootste 
reptielencollecties van Nederland. Onze verzorgers geven dagelijks uitleg over de dieren, 
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt een slang en een spin vast te houden. Op weekend- en 
vakantiedagen zullen tevens roofvogeldemonstraties worden verzorgd. Het park is gedeeltelijk 
overdekt, en dus met zowel goed als slecht weer te bezoeken. Meer info op www.oliemeulen.nl

BRUIST 0718

15% korting  
op vertoon van
deze advertentie

Wij bestaan deze maand 3 jaar, vier met ons mee!

Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist



Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk
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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





Vakantie   
COLUMN/MOOR

Bart van Hal, Eigenaar 
mooR Wining & Dining

Bart van Hal, Eigenaar 
mooR Wining & Dining

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

Uiteraard om gezellig met het 
gezin samen leuke dingen 
te doen en uit te rusten. 
Wellicht 1 of 2 daagjes kijken 
of je daar kunt golfen en 
natuurlijk ook om te kijken 
hoe het eten en de lokale 
wijnen zijn.. 

Maar hoe herken ik nou wat lekker is? Zonder dat ik het zou 
mogen proeven? Antwoord: Dat weet je nooit als je het nog 
nooit geproefd hebt...

Bij witte wijn nabij het zuiden van het Gardameer (Custoza) 
mag je er bijna altijd er vanuit gaan dat er of ( Trebbianno 
druif), gemengd met een klein beetje Chardonnay of 
Garganega inzit. Dit zijn doorgaans hele frisse fruitige wijnen 
die makkelijk te drinken zijn. Ga je voor rood nabij het Garda, 
dan kom je al snel bij Bardolino terecht, ook dit zijn typische 
gardawijnen nabij het zuiden. Ga je bovenin kijken, dan kom 
je volgende druivensoorten tegen: de rondinella, corvina en 
soms molinara druiven: oftewel de Amarone wijn. Het mooie 
kleine broertje hiervan met de zelfde druivensoorten, maar 
met een dubbele bewerking van de druivensoorten heet dan 
ook toepasselijk Baby-amarone ofwel Ripasso.

Het lijkt nog ver weg maar de grote vakantie komt met grote stappen dichterbij,  
mijn gezin en ik gaan dit jaar ons opmaken om naar het altijd heerlijke Italië te gaan.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om weer naar het Gardameer te gaan, nu eens 
een keer niet naar de dorpen Lazise, Siermione of Peschiera, maar compleet naar de 
linkerkant van het Gardameer: Manerba Del Garda… zo veel zin in…

Twee jaar geleden ben ik bij de ( wat zij zeggen) de 
grondleggers geweest van de Ripasso, het fameuze 
huis Bertani. Zij waren diegene die deze drie druiven-
soorten hadden geperst 1e keer en daar kwam een 
Valpolicella Classico uit ( tafelwijn in Nederland). 
Zij hebben de druiven opgepakt na de eerste persing 
en hebben deze laten rijpen op rieten matten in een 
boerderij, een soort van indrogen, daarna hebben 
zij de druiven nog 1x geperst en volia, de Ripasso 
was geboren. Natuurlijk kwam hier nog iets meer 
bij kijken maar in mijn taal kwam het hier op neer… 
Mooie zachte, licht zoete rode wijn, die uitstekend als 
begeleider kan dienen van rood vlees, of  een heerlijk 
stuk oude gerijpte kaas.

Enfin, weer genoeg om naar uit te kijken, fijne 
vakantie alvast en de volgende editie wijn en meeR 
uit Frankrijk: De Bourgogne, ook 1 van mijn all-time 
favourites.

Fijne vakantie iedereen…

Tot het volgende glas en PROOST.  Het leven is 
te kort om slechte wijn te drinken…
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“De Nederlandse 
aanpak, helderheid 
en duidelijkheid, 
in combinatie met 
het geduld en de 
knowhow van Ibiza 
Real Estate BDK, 
waren voor ons 
de sleutel tot ons 
nieuwe apparte ment 
in Dalt Vila in 
Ibiza Stad.” 

Wytske Hartog
Hierom schakel je ons in voor je woning op Ibiza:
•  Je werkt samen met een professional die de lokale markt kent én 

de taal spreekt.

•  Je ontvangt volledige begeleiding bij de aankoop van je woning.

•  Je krijgt inzicht in de plussen en minnen van de woning.

•  Je ontvangt een bouwkundig advies, inclusief eventuele 

verbouwingsmogelijkheden.

•  Je ontdekt de reële waarde van de woning, de marktwaarde dus.

•  Je ontvangt advies over de beste onderhandelingsstrategie.

•  Je geeft het voeren van de onderhandelingen uit handen voor de 

beste prijs.

•  Je maakt gebruik van onze services tot je geslaagd bent, zonder 

extra kosten.

•  Je komt in contact met betrouwbare en lokale partijen voor 

juridische assistentie.

Wij zijn gespecialiseerd als 
aankoopmakelaar, vinden de 

juiste droomwoning voor je én 
behoeden je voor alle misstappen.

www.ibizarealestatebdk.com 
info@ibizarealestatebdk.com  |  +34 (0)663867332

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan als je benieuwd bent 

naar wat wij voor jou kunnen betekenen. 



Wij zijn gespecialiseerd als 
aankoopmakelaar, vinden de 

juiste droomwoning voor je én 
behoeden je voor alle misstappen.

www.ibizarealestatebdk.com 
info@ibizarealestatebdk.com  |  +34 (0)663867332

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan als je benieuwd bent 

naar wat wij voor jou kunnen betekenen. 
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Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men 
er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl. 
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s 
   

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op 
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing



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

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

9,5
55



EV
EN

EM
EN

TE
N 

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. 

1 JULI
Bier en Koor
Van 12.00 tot 19.00 uur bier-
proeverijen op het Lindeplein in 
Oisterwijk, Korenfestival en tevens 
koopzondag. 

3 JULI
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.  

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

13 - 18 JULI
Kermis
Vrijdag de 13e start de kermis in 
Oisterwijk om 17.00 uur, daarna 
dagelijks tot en met 18 juli kermis- 
plezier!

15 JULI
Swingjazz
De Jazzy Swing Collection speelt 
jazz met een hoog gezelligheids-
gehalte. Aanvang 15.00 uur in 
Tiliander, gratis entree

22 EN 29 JULI
Stadswandeling
Met gids 2 uur door het centrum, 
start vanaf Joanneskerk om 10.30 
uur, deelname € 4,- Jazz in Tillander

22 JULI
Kioskconcert
Op de kiosk van 14.00 tot 16.00 
uur, Lindeind Oisterwijk, entree 
gratis. 

29 JULI
Jaarmarkt
Misschien wel de grootste jaar- 
markt van Brabant, met stand-
werkersconcours, van 10.00 tot 
17.00 uur in het centrum van 
Oisterwijk. Entree is gratis!

Kermis
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JULI 2018

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,-. 

29 JULI
Begraafplaats
Om 11.00 uur met een gids over  
de joodse Begraafplaats, deelname 
€ 5,-, aanmelden verplicht via 
013-5288352. 

1, 8, 15 EN 22 AUGUSTUS
Filmplein
Vanaf 21.00 uur gratis film kijken 
op groot scherm, op het Lindeplein 
in Oisterwijk. 

Jazz in Tillander

Jaarmarkt

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.

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda
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mulder@houtenvloerenservice.nl
06-53 708 755

Op zoek naar een perfecte vloer?
Gun uzelf dat warme gevoel!

Montage van al uw houten vloeren, 
visgraatvloeren, Hongaarse punt, …

Ook voor het onderhoud van 
bestaande houten vloeren, schuren en 

opnieuw op kleur brengen van uw vloer 
bent u bij Frank Mulder op het juiste 

adres! Wij helpen u graag!

MAAK SNEL  
EEN AFSPRAAK VOOR  
DE MOGELIJKHEDEN 

Frank Mulder Frank Mulder 
Houten Vloeren Service
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Kerkstraat 3, Oisterwijk   |  06-28944694
info@wijnhalen.nl   |  www.wijnhalen.nl

Op zoek naar  
een bijzondere wijn?

Zoek dan  
niet langer!

voor een mooie wijn voor een mooie wijnvoor een mooie wijn
Het juiste adres 

Er is niks mooier dan een 
mooie fles wijn meenemen  
bij een bezoek. Wil je iets 
bijzonders, dan bent u bij  
ons aan het juiste adres.

Samen komen wij vast en zeker tot een geschenk waar- 
mee u een onuitwisbare indruk achterlaat. Van wijn in kist 
of doos of wat te denken van een decoratieve schaal?  

Heeft u vragen?  
Neem dan gerust contact met ons op.  
Dit kan via +31 6 28 944 694 of via info@wijnhalen.nl  
of persoonlijk in de winkel. Voor adviezen op het gebied 
van een mooie en goede wijn, bent u altijd welkom.

Maak er een mooi wijnjaar van.
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www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

Audi Q8 Unleashed
In juli wordt de Audi Q8 losgelaten 
en is hij te bewonderen in onze showroom.
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