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’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 
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VOORWOORD/AUGUSTUS

Geen tijd voor een (korte) zomerbreak? Dan kan yoga een uitkomst 
bieden om toch wat ontspanning en rust te creëren in jouw drukke 
leven. Helemaal als je je bedenkt dat we tegenwoordig in één week 
net zoveel prikkels te verwerken krijgen als onze voorouders in hun 
hele leven. Hoe je dan het best met yoga kunt beginnen? Daar 
vertellen we je verderop in dit magazine meer over.

Ontspannen kan natuurlijk op nog veel meer manieren. Het juiste 
moment om te ontspannen is weliswaar wanneer je er geen tijd voor 
hebt, maar tijd kun je ook maken, wordt weleens beweerd. Creëer 
alleen al even een momentje van rust voor jezelf door je ergens op een 
heerlijk plekje te nestelen met dit magazine. We vertellen je namelijk 
niet alleen meer over yoga, maar spraken ook met ondernemers als 
Hamers@Home en John Reijnen meesterschilder die op hun eigen 
bruisende wijze de zomer door komen.

Dus neem een Bruist-break, relax en geniet!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

De zomervakantie is inmiddels in het hele land aangebroken. 
Maar terwijl er heel veel mensen genieten van een welverdiende 
vakantie, zijn er ook nog steeds meer dan genoeg die ook tijdens 
de zomermaanden keihard doorwerken. En dat terwijl de zomer
juist zo’n fijne tijd is om even helemaal tot rust te komen.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

6



YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fi jne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fi jn om eventueel een fl esje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? Op de website van Nederland Bruist 
vind je gegarandeerd een yogastudio in jouw regio.

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

BRUIST/BODY&MIND

CREËER ONTSPANNING EN 
RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN

7



Nog maar vorig jaar gelanceerd, is het Nederlandse merk ZOOFF 
Socks nu al een daverend succes. De sokken die ervoor zorgen 
dat dames moeiteloos laarzen in en uit kunnen glijden, zijn 
omarmd door schoenenwinkels in het hele land. Bovendien is er 
ook grote interesse vanuit het buitenland.

Inmiddels zijn er meerdere varianten op de markt zoals De 
Summer, om ook in de zomer voor trendy, korte laarzen het 
perfecte instapcomfort te bieden. En ook bij de heren is het 
merk ZOOFF Socks niet onopgemerkt gebleven. Voor hen is er 
ZOOFF Socks Men ontwikkeld, waarmee de heren moeiteloos in 
en uit hun motorlaarzen, cowboylaarzen en Chelsea boots 
kunnen stappen.

Boet Lifestyle/ZOOFF Socks
Postbus 4304 | 3102 GB Schiedam
010-2308007
info@zooffsocks.com

Introductie-actie: gratis verzending. Kortingscode: 
bruist1808     
geldig t/m 

31 augustus 2018

Bezoek onze webshop 
www.zooffsocks.com 
om te zien of er een leuk 
model voor je bij zit.

www.huurhal.nl

INZAMELPUNT

Samen proberen we
Het verschil te maken!!!

• 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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helpt u graag, bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• 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  

info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN
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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 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Koele

EEN MIX UIT MILAAN EN TURIJN
Heerlijk voor een zomerse avond: de cocktail 

‘Milano-Torino’. Deze cocktail is laag in alcohol 
en dankt de naam aan een mix van Campari uit 

Milaan en Martini uit Turijn. Met de producten 
van Leopold Vienna heb je de juiste tools 

in huis om deze cocktail te maken. 
Leopold Vienna, Bar Collectie, vanaf € 3,95

www.leopold-vienna.nl 

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

Of stuur je gegevens

SLAAP ZACHT 
Wanneer de zomerse temperaturen een aantal 
dagen aanhouden, kun je de warmte in huis moeilijk 
kwijt. Dit kan voor slapeloze nachten zorgen.
Solis heeft de oplossing: de Easy Breezy is de 
stilste ventilator voor in de slaapkamer en zorgt 
voor een verkoelende nachtrust. Goodnight! 
Solis, Easy Breezy, € 139,90
www.solis.com/likeapro

Maak kans op een
Traditional Afternoon Tea
t.w.v. € 23,50 p.p.
Een uitgebreide theeselectie 

van Betjeman & Barton

met verschillende sweets 

en savouries inclusief 

een soepje van de dag

bij De Theeschenkerij 

in Heemstede.
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dagen

MORNING JUICE
Een zonnige ochtend thuis: tuindeuren open, muziekje 

op de achtergrond, krantje, ontbijtje en een verse juice! 
Dat is toch een ultiem geluksmoment? De dubbele sapkegel 

van de Solis Citrus Press Pro zorgt ervoor dat je niet 
alleen sinaasappels, maar ook alle andere citrusvruchten 

probleemloos verwerkt. Heerlijk verfrissend! 
Solis, Citrus Press Pro, € 249,90

www.solis.com/likeapro

MUNTTHEE LEKKER VERFRISSEND 
Op een warme zomerse dag werkt muntthee als verfrissende dorstlesser. 
Zet voor jezelf - en/of vrienden - een grote pot. Hoe toepasselijk is 
deze mintgroene theepot? De Duet® Bella Ronde van Bredemeijer® is 
een echte klassieker: dubbelwandig, elegante 
vorm en (niet onbelangrijk) 
deze theepot schenkt 
zonder druppelen. 
Bredemeijer®, 
Duet® Bella Ronde 
mintgroen, 1,2 liter, € 109,95
www.bredemeijer.nl

Zomerse
SHOPPING/NEWS

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#2 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Grenada kofferset t.w.v. € 169,99Een sportieve, trendy en lichtgewichtkoffer in de kleur blauw.
Vervaardigd uit ABS met shark skin,dit helpt beschadigingen aan 
je koffer te voorkomen.
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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

Verandermanager en teamcoach Peter Kalis
06-55697099  |  peter.kalis@maakruimte.nl 
www.coachingpeterkalis.nl   |   www.maakruimte.nl

Peter Kalis heeft dertig jaar 
ervaring in verandermanagement, 
specifiek in de installatie-, infra- 
en energiewereld. Hij kan je als 
geen ander helpen om gewenste 
veranderingen in je eigen aanpak, 
je organisatie of de samenwerking 
met je opdrachtgever te realiseren 
en te verankeren voor de toekomst.

“Bij verandertrajecten is het essentieel om aandacht te hebben 
voor de menselijke factor”, vertelt Peter. “Op alle niveaus – van 
management tot werkvloer – moeten de neuzen dezelfde kant op 
komen te staan en moeten verbindingen worden gelegd.”

Snel resultaat
Peter heeft een open en eerlijke stijl. “Daarnaast is het een 
kracht dat ik vanuit mijn ervaring snel de kern weet te raken en 
inzichtelijk kan maken wat de mogelijkheden zijn om in korte tijd 
te komen tot concrete resultaten. Dat kan in kleine stapjes, het 
hoeft geen omvangrijk project te zijn.”

Vernieuwingen implementeren
“Als verandermanager ben ik de inspirator, die een nieuw 
perspectief laat zien. Als coach zorg ik ervoor dat de gewenste 
vernieuwingen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd  
door de organisatie.” Indien nodig kan Peter daarbij ook nog  
een beroep doen op de coöperatie www.maakruimte.nl  
waar hij onderdeel van uitmaakt.



COLUMN/FRITS

Aan het einde van de maand hebben we weer 3 dagen Rrrollend Oisterwijk  
met de bekende foodtrucks op de Lind. Op zaterdag tijdens dit evenement  
is er ook voor de tweede keer, na enorm succes, Oisterwijk in Concert op het 
Lindeplein. Wederom met een echt groot orkest en bekende musicalsterren!
Op 18 en 19 augustus kunnen de jazzliefhebbers, en natuurlijk 
belangstellenden, weer aan hun trekken komen tijdens het Jazzfestival, 
ook op het Lindeplein. Wat betreft de winkels: Belle Rose Bloembinders is 
verhuisd naar Hoogstraat 2 en Fix Smartphones gaat naar de Dorpsstraat. 
Op het Lindeplein verwelkomen we Makelaar Appeldoorn van Erven en 
Raaijmakers Financieel PlanBuro. Succes gewenst!
Wisten jullie dat je als particulier ook in mag schrijven voor een kraam tijdens 
de WinterglO’w? Volg de Facebookpagina hiervoor! Deze keer zelfs voor 
meerdere dagen.

Volgende maand hopen we het eerste resultaat te zien van de kwartiermaker 
voor citymarketing. In dit rapport staat, zoals afgesproken, een voorstel voor een 
professionele opzet van een sturende organisatie omtrent citymarketing.  
Hierin worden Centrummanagement, Buitengebiedmanagement en de  
gemeente toch wel taken toebedeeld voor de uitvoering hiervan.

Geniet nog even van de zomer!

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

Wat een prachtige zomer beleven we toch! 

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

Gaat snel... Midden van de maand starten de scholen weer. De kermis is weer voorbij 
en de filmdagen op het Lindeplein zijn weer gestart. Nog 3 woensdagen in augustus 
kun je genieten van mooie films met gratis entree.
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 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!



Tijdelijk (recreatieve) 
woonruimte nodig?

Diverse chalets
TE HUUR op camping
Fortduinen in Cromvoirt

Voor meer info 
bel 06-34590974 

of mail naar 
lea@nederlandbruist.nl
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Guinot Hydradermie Lonque Vie Soleil stimuleert 
celvernieuwing en brengt uw huid in topconditie met als 
resultaat een stralende teint en een aangenaam huidgevoel. 
De penetratie van actieve werkstoffen zorgt voor voeding, 
hydratatie, antirimpel, puurheid, kalmering en anti-aging.

Hydradermie
Longue Vie Soleil

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

Jouw beautyspecialist!

Hydradermie
Longue Vie Soleil

Een zichtbaar mooiere huid onder de zon
Uw huid heeft enige voorbereiding nodig voordat u haar 
aan de zon blootstelt. Guinot Hydradermie Longue Vie 
Soleil is hiervoor bij uitstek geschikt. 
De sérum-gel Longue Vie Soleil bevat werkstoffen die 
huidveroudering voorkomen, de huid hydrateren en een 
zongebruinde teint vergemakkelijken.

Een must voor iedereen die op vakantie 
gaat of op vakantie is geweest!
Deze unieke salonbehandeling is de eerste behandeling die 
bijdraagt aan het voorbereiden van de huid voor blootstelling 
aan de zon en die zichtbaar de jeugdigheid van de aan de zon 
blootgestelde huid beschermt. Het bevordert een egale bruine 
kleur, gaat huidveroudering door de zon tegen en hydrateert de 
huid intensief.

TIP
van

Wendy



DITJES/DATJES

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.
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 bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Boek 
online een 

GRATIS
proefles in!

Schrijf je nu in en ontvang 50 euro korting op je 
eerste maand bij bbb health boutique Tilburg!

Deze actie loopt t/m 21 september 2018 en geldt alleen voor bbb Tilburg bij 
abonnementen vanaf 6 maanden.

bbb is een sportschool 
voor iedere vrouw

Wij coachen jou naar de mooiste versie van jezelf

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

PASSIE VOOR HAAR

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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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.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!
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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.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Nu met 
25% korting!

Sigma S2U  en Sigma Schakelverf  voor al  uw buiten-schilderwerk.

Zomer-
toppers:
15%
korting!

Tijdens de zomervakantie 
zijn wij van 6 t/m 17 augustus
geopend van 8.00 - 12.00 uur

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62
www.marcovandenberg.nl
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BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS!
D

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

Jazz in de Gracht
17 t/m 19 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op de 
grachten van Den Haag.

Ballonfi ësta Barneveld
22 t/m 25 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
23 t/m 26 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
24 t/m 26 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
29 augustus t/m 1 september
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian 
(Jane Fonda) geniet van haar leven als 
eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) 
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren 
geleden. En het huwelijk van Carol (Mary 
Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van 
de vier hartsvriendinnen zal nooit meer 
hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey 
in hun boekenclub lezen. Door nieuwe 
romances inspireren ze elkaar aan een nieuw 
hoofdstuk van hun leven te beginnen. 
Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu 
toe... Book Club gaat op 23 augustus in 
première.

FILMPJE KIJKEN
BOOK CLUB

BOEKJE LEZEN MAREIKE KRÜGEL
ZIE ME STAAN VAN MAREIKE KRÜGEL is 
een roman voor iedere vrouw die weleens 
verzucht of dit nou alles is. Wat moet je 
doen als je een knobbeltje in je borst vindt. 
Katharina wil nog graag één normaal 
weekend met haar gezin doorbrengen 
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
een of andere manier is niets meer 
gewoon. Het helpt ook niet dat haar man 
dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje 
niet naar huis komt. Katharina besluit 
iemand anders in vertrouwen te nemen. 
Wat begon als een gewone dag, eindigt in 
een emotioneel crescendo. 
ZIE ME STAAN van MAREIKE KRÜGEL 
is nu te koop voor € 18,99
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WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik prof. leggereedschap
• Montage mogelijk!
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

(vlnr: Mathias,Corné, Niels en Eric)

• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik prof. leggereedschap

Binnenlopen
is slagen! 
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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 

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.”
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1. Terracotta Sun Protect van Guerlain, € 42,-  www.guerlain.nl  
2. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl 

3. Festivaltasje Oslo, € 17,99  www.nice-2-have-shop.nl 
4. Doosje gekleurde pleisters van Hansaplast, € 2,79  www.hansaplast.nl

5. Hervulbare drinkfl es van Marie Stella Maris, € 29,-  www.marie-stella-maris.com
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Festival

BEAUTY/NEWS

Ga je deze zomer nog een festival 
bezoeken? Get festival ready met de 
leukste fashion & beauty items!

6. Monsieur Big Waterproof mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  
  7. Endavor Hat van Barts, € 49,99  www.barts.eu 
8. Lippenbalsem van Eos, € 5,99  www.douglas.nl 

9. nail & cuticle tattoos van essence, € 1,99  www.essence.eu
10. Slipper Lenny Unity van Ipanema € 59,99  www.ipanema-slippers.nl
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Festival
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K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

De airconditioner zorgt in de zomerperiode voor verkoeling en 
voor aangename warmte in de winterperiode. Koelservice Biggelaar 
geeft u graag en vrijblijvend advies over de ruimte en de productkeuze 
van de airconditioner, voor in uw bedrijfsruimte of in uw slaapkamer. 
Wij werken met hoog gekwalifi ceerde airconditioners. In 2013 zijn 
wij dan ook offi cieel dealer geworden van Panasonic airconditioners. 
Koelservice Biggelaar is F-gassen gecertifi ceerd.

Voor airconditioning
   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

Koelservice Biggelaar 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

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

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

Wist u dat...

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 KINDEREN welkom
 BADKLEDING altijd toegestaan
 Massages
 Gezichtsbehandelingen
 Privé sauna; GEEN VREEMDEN

Graag tot ziens.

AUGUSTUS 
AANBIEDING
1 UUR GRATIS

langer verblijf 
bij uw reservering

u in uw vakantie zeer luxe privé 

kunt relaxen in Udenhout?
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

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.
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Gaarg nodigen we u uit in onze showroom van ca. 200 m². Onder 
het genot van een kop koffie wordt u geadviseerd door één 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 
buitenzonweringen.

“COMFORT DEUR  
IS COMFORTABEL 

WONEN”

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

www.comfortdeur.nl

Van garagedeuren  
tot zonwering  

PERFECTIE TOT IN DETAIL.
Op maat gemaakt!

NEEM EENS EEN KIJKJE IN  
ONZE SHOWROOM!
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Je bent bij ons echt buiten, midden in de natuur.
“Ontdek Brabant op z’n best... Groen gastvrij landleven!”

Millseweg 13  |  5437 NB BEERS
0485 31 64 36  | bgg 06 22 447 254

receptie@barendonk.nl | www.barendonk.nl

Het Grote Huis Ontdek het rijke herenboerenleven!
Dit statige voorhuis heeft plaats voor 10 tot 13 personen. 

Het huis is zeer ruim en door de historische accenten extra sfeervol. 

Hier geniet u met alle comfort van het plattelandsleven. 

De Vlaamsche Schuur Het Vlaamsch gevoel van thuiskomen
De gerestaureerde Vlaamsche Schuur heeft plaats voor groepen 

van 16 tot 22 personen. Deze accommodatie is geschikt voor 

mindervaliden, heeft een riante keuken én een relaxruimte met sauna. 

Het Koetshuis “Kom maar uit de bedstee, mijn liefste…” 
Het Koetshuis heeft plaats voor 8 volwassenen en 4 kinderen. 

Extra leuk voor kinderen: ze kunnen slapen in een heuse bedstee! 

Door het klassieke houtwerk en landelijke accenten is Het Koetshuis 

een knusse groepsaccommodatie. 

Het Paardement Stap in… en droom weg
Wist u dat u bij De Barendonk kunt slapen in een oude postkoets? 

Het Paardement is nét even anders: u slaapt boven de oude paardenstallen 

met prachtig uitzicht over het landgoed. Proef de sfeer van vroeger!

Landgoed de Barendonk, ten zuiden van 
Nijmegen in het Land van Cuijk, biedt u 

4 leuke groepsaccommodaties

Het Paardement

Het Koetshuis

Het Grote Huis

De Vlaamsche Schuur
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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
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autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067
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Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

36
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Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915  |  info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

Er worden 2 methodes van definitief ontharen toegepast,  
namelijk elektrische epilatie en IPL-therapie. 

Elektrische epilatie: een ideale behandeling  
voor kleinere oppervlakten (denk aan kin, 
bovenlip, op een huidtransplantaat) en 
geschikt voor alle haarkleuren!

IPL (Intense Pulsed Light) therapie: 
haren worden middels lichtflitsen behandeld. 
Deze methode kan alleen op donker gepigmenteerde 
haren toegepast worden en op een lichte huid. 
Met als resultaat dat haren lang uitgeschakeld raken,  
of niet meer terug zullen groeien. 

Voor meer informatie neemt u gerust contact op. 

Definitief ontharen
Duurzaam 

ontharen door een 
professional bij 

Huidzorg Unique. 

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

 een ideale behandeling 

haren worden middels lichtflitsen behandeld. 
Deze methode kan alleen op donker gepigmenteerde 



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 Tilburg 
en omstreken, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met 
mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel 
deskundig bij te staan zodat de uitvaart ondanks het verdriet toch 
een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

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! LOOKING/GOOD

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

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

kan je stemming 
beïnvloedenK leur

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energie-
balans te bepalen. Kleuren werken namelijk heel stimulerend en 
kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een specifi eke werking.
Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.
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Jules Verneweg 24, Tilburg  |  info@johnmacdonald.nl  |  013-8500193  |  06-41497278  |  www.johnmacdonald.nl

John MacDonald Interiors - Outdoor,
een full service design studio gevestigd in het zuiden van 
Nederland. Het door John MacDonald in 2010 opgerichte 

bedrijf richt zich op het ontwerpen en realiseren van 
onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel 

particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
 

Door de bijzondere combinatie van interieur- en outdoor 
design onder één dak bent u bij John MacDonald Interiors 

- Outdoor aan het perfecte adres voor uw totaalproject.

Jules Verneweg 24, Tilburg  |  info@johnmacdonald.nl  |  013-8500193  |  06-41497278  |  www.johnmacdonald.nl

“Mijn visie? Ik vind 
het belangrijk dat 
een interieur je 
omarmt. Je moet je 
er bij binnenkomst 
direct goed voelen. 
Ik houd van een 
persoonlijk interieur 
of buitenruimte met 
een goede balans 
en een luxe gevoel. 

Puurheid in materialen en oog voor 
detail en vernieuwing vind ik erg 
belangrijk. Alleen op deze manier creëer 
je een onderscheidend interieur.” 
John MacDonald
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Janmaarten Maton is eigenaar van Keurslager La Cucina 
Gemullehoekenweg 5  |  Oisterwijk  |  013-521 34 92  |  www.lacucina.keurslager.nl

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

  meester in barbecueën

Tijdens de 

vakantieperiode 

behouden wij  

onze normale 

openingstijden!

Budget barbecue Standaard barbecue

Wat is er gezelliger dan lekker buiten eten met een barbecue binnen 
handbereik? Als barbecuespecialist willen wij het u nog makkelijker  
maken. Wij hebben drie mooie pakketten samengesteld, kijk op  
www.lacucinakeurslager.nl en bestel online.

Luxe barbecue

Stationsstraat 19, Tilburg  |  013-2070740  |  chantal@dekkers-familierecht.nl  |  www.dekkers-familierecht.nl

In eerdere columns is al 
aandacht besteed aan het 
feit dat er in het geval van 
een scheiding methoden 

zijn om een vechtscheiding 
te voorkomen en de 

negatieve gevolgen voor alle 
betrokkenen, maar vooral 

de kinderen zoveel mogelijk 
te beperken. Sinds kort is 
daar een nieuwe methode 

aan toegevoegd.

Chantal Dekkers van 
Dekkers Familierecht 

en Petra Veenman van 
Cadencia Mediation hebben 

de handen ineengeslagen! 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Dé oplossing voor 
scheidende ouders
Wat bieden wij?
Echtscheidingsbegeleiding op ALLE vlakken. Wij bieden ouders hulp vanuit 
verschillende invalshoeken. Zo worden alle aspecten van de scheiding belicht. 
Men heeft door onze samenwerking niet alleen juridische ondersteuning maar ook 
pedagogische hulp en hulp bij de onderlinge communicatie.
 
Petra (pedagoog-mediator) helpt bij het verwerkingsproces, de communicatie 
en steekt de scheiding in vanuit de behoefte van de kinderen. Petra spreekt met de 
kinderen en geeft van daar uit advies aan de ouders. Het verplichte ouderschapsplan 
wordt dus op maat van de kinderen gemaakt en ouders weten waarom ze bepaalde 
keuzes maken. 

Chantal (advocaat-mediator) helpt bij de juridische, fi nanciële en fi scale 
aspecten van de scheiding. Chantal informeert de ouders/ex-partners over alle zaken 
die in het kader van de echtscheiding geregeld moeten worden, helpt mee om opties 
te bedenken en begeleidt de ouders/ex-partners om tot een gezamenlijk gedragen 
convenant te komen. Daarna verzorgt Chantal de juridische formalisering van de 
scheiding".

Met deze aanpak streven wij ernaar om zowel de ouders/ex-partners als de 
kinderen een complete begeleiding te bieden, waarbij voor alle betrokkenen wordt 
gestreefd naar een afhechting van de partnerrelatie, het herstel/verbeteren van de 
communicatie, het vormen van een goede ouderrelatie. En het maken van respectvolle 
en duurzame afspraken over alle gevolgen van de scheiden om zowel de ouders/
ex-partners als de kinderen handvaten te bieden voor een respectvolle en duurzame 
nieuwe toekomst na de scheiding.

COLUMN/DEKKERS
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COLUMN/DEKKERS
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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.

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!



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 
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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.

Drs. Alice van der Linden
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Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

BRUISENDE/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.

      in goede handen
zijn op het werk dat 

toets of het volledig 

altijd naar perfectie 



Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

47





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 één 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



Oog voor kwaliteit
John is één van de weinige meesterschilders die Nederland rijk is. 
Meesterschilder word je niet zomaar, het vergt 12 jaren van gerichte studie 
en ontwikkeling. “Ik ben zeker trots op de titel”, aldus John. “Ik heb er heel 
bewust naar toe gewerkt. En trek het meestervakmanschap door in alles 
wat ik doe. Vanuit mijn streven naar perfectie lever ik alleen kwaliteit. Dat 
doe ik middels conventioneel schilderwerk.”

Alle schilderwerkzaamheden
John werkt voor zowel particulieren als bedrijven. “Van lakwerk (binnen of 
buiten), verspuiten van muurverf en het plaatsen van glas tot sierlijsten- en 
pleisters, wandafwerking en pleisterwerk; ik doe het allemaal. Daarbij kan 
het gaan om particulieren (nieuwbouwwoning) of onderhoud, maar ook om 
monumentale panden.

Inspectie op locatie
“Ik kom altijd eerst vrijblijvend langs op locatie. Om te bespreken wat 
mensen precies voor wensen en eisen hebben. Maar ook voor een grondige 
inspectie; hoe is het gesteld met de staat van onderhoud van een pand? 
Ieder gebouw is weer anders. Op basis hiervan geef ik (verf)technisch 
advies en breng ik een open, gedetailleerde offerte uit.”

Meesterschap
John Reijnen zit al sinds zijn 
vijftiende in het schildersvak. 

Voor hem is het geen werk 
maar een passie. Inmiddels 

heeft hij meer dan 39 jaar 
ervaring, waarvan 21 jaar 

als (verf)technisch adviseur 
voor gerenommeerde (verf)
fabrikanten. In 2015 startte 

hij zijn eigen schilder- en 
afwerkingsbedrijf.

Verzonken Kasteel 70, Udenhout  |  013-5420464 of 06-38196584  |   
info@johnreijnenmeesterschilder.nl  |  www.johnreijnenmeesterschilder.nl
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Meesterschap
Eerlijk en duidelijk
“Eerlijkheid en duidelijkheid staan 
voorop; voor een goede samenwerking is 
het essentieel vooraf heldere afspraken 
te maken waar iedereen zich aan 
conformeert. Met de juiste kennis en zorg 
wordt de verfkeuze gemaakt. Desgewenst 
geef ik ook een kleuradvies op maat.”

Als je op zoek bent naar een vakman 
pur sang die zijn werk met veel liefde en 
plezier doet, dan ben je bij John Reijnen 
aan het juiste adres!

WE LEVEREN ALLEEN 
MEESTERSCHILDERWERK!

BRUISENDE/ZAKEN
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grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

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

9,5

geMAK DIENT
DE MENS!
  

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

BESTEL  

DEZE MAAND MET DE 

KORTINGSCODE

BRUIST10% VOOR 10% 

KORTING OP R
OBOMOW 

PRODUCTEN 

ALS LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN HUIS & TUIN 
AUTOMATISERING ONTZORGEN WIJ JE.
 
BENIEUWD WELKE PRODUCTEN JOUW LEVEN MAKKELIJKER  
MAKEN, KIJK SNEL OP BIJZONDERGEMAKKELIJK.NL
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1 AUGUSTUS
Open Podium
Om 20.30 uur in Proeflokaal  
’t Gelagh, iedere eerste woensdag 
van de maand, neem je instrument 
mee!

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

5 AUGUSTUS
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk van 12.00 tot 17.00 uur. 

7 AUGUSTUS
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.  

12 EN 26 AUGUSTUS
Stadswandeling
Met gids 2 uur door het centrum, 
start vanaf Joanneskerk om 10.30 
uur, deelname € 4,-

18 AUGUSTUS
Platenbus
Zomerfestival met DJ en BBQ, 
entree is gratis. Van 16.00 tot 
24.00 uur bij café Mie Pieters in 
Heukelom. 

18 EN 19 AUGUSTUS
Swingjazz
Jazz avond op zaterdag 20.00 uur 
in Tiliander, Jazzplein op zondag 
vanaf 14.00 uur op het Lindeplein 
voor Tiliander. Heukel Gemeukel

18 EN 19 AUGUSTUS
Kindervoorstelling
Met Amio, van 14.00 tot 15.00 uur 
in het Natuurtheater van Oisterwijk. 
Entree bedraagt € 7,50 Bij voorin- 
schrijving gaat er ook een kaartje 
naar de minima. 

24 AUGUSTUS
Kip en klei
Na een rondleiding om 16.00 uur 
volgt diner met kip uit klei 
gebakken. Vooraf aanmelden bij 
EKWC Oisterwijk op KVL Oisterwijk.

Kip en klei
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AUGUSTUS 2018

31 AUGUSTUS, 1 EN  
2 SEPTEMBER
Rrrollend Oisterwijk
Foodtruckfestival in het centrum  
van Oisterwijk, entree gratis.  

ZATERDAGEN
Tentoonstelling
Wekelijks om 14.00 uur bij de 
Protestantse kerk in de Kerkstraat  
in Oisterwijk, entree is gratis. 

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

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

26 AUGUSTUS
Heukel Gemeukel
Groots volksfeest in de wei aan de 
Heukelomseweg in Heukelom, van 
13.30 tot 18.00 uur, entree is gratis. 

26 AUGUSTUS
Creepin Live
Met folk- en countrymuziek van 
15.00 tot 18.00 uur bij Mie Pieters  
in Heukelom, entree is gratis.

Heukel Gemeukel

Animo

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.

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda
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Als meubelstoffeerderij 
richten wij ons op vier 

takken van sport.
 Met deze keer:

Herbekleden meubels •
Revalidatiestoffering • 

Zakelijke projecten •
Bekleden klassieke auto`s •

 

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

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: 

Bekleden van klassieke auto’s
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

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

De weerspreuk van augustus

En wat is het heerlijk om nu te snoepen van 
zongerijpte aardbeien met daarbij een heerlijk 

glas wijn!
 

De Muscatdruif is een druif 
die goed past bij fruitige 

smaken zoals die van 
aardbeien. Wel is het 
belangrijk dat de wijn die bij 

aardbeien gedronken wordt zoet is, en dus 
niet te droog. De smaak van de Champagne 
wordt versterkt door aardbeien en komt zo 
helemaal tot zijn recht. Met Demi-Sec 
Champagne wordt het helemaal de perfecte 
combinatie. Een niet te droge Champagne 
vormt samen met de aardbeien een  
heuse smaaksensatie!

Kerkstraat 3, Oisterwijk  |  T. 06-28944694  |  info@wijnhalen.nl  |  www.wijnhalen.nl

Dorpsstraat 21 - Oisterwijk

Wacht niet  
langer en kom  
eens proeven!

Patrick van Hal

Geeft augustus niet veel regen, maar veel 
zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn!
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Van Mossel Tilburg
Ringbaan Noord 65
T: 013 532 14 11

Van Mossel Oisterwijk
Bedrijfsweg 17
T: 013 528 32 26

Van Mossel Waalwijk
Van Andelstraat 1
T: 0416 67 11 11

www.vanmossel.nl/volkswagen

De nieuwe Touareg.
Maak direct een afspraak voor een exclusieve 
kennismaking in onze showroom of bij u thuis op:
www.vanmossel.nl/volkswagen/touareg.

vanaf € 79.750

Adv. 1-1 Nieuwe Touareg BRUIST.indd   1 16-07-18   14:40
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