
Lezersacties
 Like & Share

OISTERWIJK SEPTEMBER 2018 WWW.OISTERWIJKBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

       Heb jij  het lef
om relaxed te 



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

hollandesign
GESELECTEERD DOOR

BEEK
1920R
JACCO MARIS
PILAT&PILAT
WALTER KNOLL

MONTIS
ARCO
LAPALMA
CASSINA
ARTEMIDE
VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND
FLOS

ONZE MERKEN

VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND

’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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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Oisterwijk Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Yogafarm, Koksuitspanje en Shadow design Holland, 
die je vertellen waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen
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Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?



info@barmann.nl • 06 20963531
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BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

• Administratie
•Advies
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• Jaarrekening
• Sa.la.ris
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particulieren

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 
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helpt u het overzicht te bewaren  
van uw onderneming!
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Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  

Minervum 7003, Breda  

076-5323914

www.gladgietvloeren.com

Hoe bijzonder mag uw vloer zijn?
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Hoe bijzonder mag uw vloer zijn?

Met deze stevige lunchbox in diverse prints, met 3 vakjes, kun je je kind een  
gevarieerde lunch meegeven en blijft alles lekker vers. De Drink in the Box is
een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes,  
zoals water met vers fruit of kruiden erin. Natuurlijk lekken deze drinkpakjes niet! 

Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, gek op mijn kinderen en altijd 
op zoek naar recepten voor gezond én lekker eten. Met Hellolunch wil ik andere ouders laten zien 
hoe  je op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een lekkere, gezonde lunch met een lach 
kunt maken voor je kinderen op school.

In mijn webshop www.hellolunch-shop.nl vind je nog volop andere, leuke, 
handige, voedselveilige lunchboxen, drinkbekers, uitstekers, prikkers, 
koeltasjes en schooltassen. Kortom alles voor een leuke lunch! 
En met deze code krijg je in september ook nog eens 10% KORTING 
bij je aankoop: ‘helloschooljaar18’.

Hello Lunch

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

BRUISENDE/ZAKEN

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start! Heb je al 
een handige, leuke en stevige lunchbox en een 
lekvrije drinkbeker? 

 Groet Katrien

Met deze stevige lunchbox in diverse prints, met 3 vakjes, kun je je kind een  
gevarieerde lunch meegeven en blijft alles lekker vers. De Drink in the Box is
een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes, een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes, 
zoals water met vers fruit of kruiden erin. Natuurlijk lekken deze drinkpakjes niet! 

Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, gek op mijn kinderen en altijd 
op zoek naar recepten voor gezond én lekker eten. Met Hellolunch wil ik andere ouders laten zien 
hoe  je op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een lekkere, gezonde lunch met een lach 

Hello Lunch
BRUISENDE/ZAKEN

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start! Heb je al 

bij je aankoop: ‘helloschooljaar18’.

 Groet Katrien
Ideaal 
voor op 
school!



 

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 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 

in het interieur met exclusieve kaarten, posters en 
wallpaper collecties. Het eigenzinnige, botanische 

en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt één en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win
 van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

Wielerkoffer in de kleuren van 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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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

De winkels liggen zo langzaam weer vol met nieuwe najaar- en wintercollecties  
en het vroege najaarszonnetje vult nog menig dag met terrasbezoekers.
Bij de uitgave van dit magazine staat meteen op het eerste weekend Rrrollend 
Oisterwijk gepland. Meer dan 20 foodtrucks staan weer opgesteld op de Lind 
voor een heerlijk culinair, bourgondisch weekendje met muziek en ander 
entertainment. Op zaterdagavond is er op het Lindeplein ook nog het 
Musicalfestival met veel artiesten en op zondag, de eerste van de maand, is 
het koopzondag. Alles natuurlijk vrij toegankelijk. 

Op 9 september kunnen we weer genieten van de presentatie van de 
nieuwe najaar- en winterkleding van onze modewinkeliers. Voor de 24e 
keer is er een soort van Fashionevent georganiseerd in het centrum. Echter 
is er door de organisatie gekozen voor een andere opzet. Deze keer is het 
spektakel vergezeld door bourgondische stands opgesteld in de Dorpsstraat. 
Reden hiervoor is dat de deelnemers bijna louter uit deze straat komen en 
hun de wens hadden om het dit keer zelf eens te organiseren met een andere 
insteek. Centrummanagement ondersteunt natuurlijk de opzet met als doel 
om veel mensen naar het hele centrum te trekken. Je kunt die middag dan ook 
op verschillende plaatsen genieten van o.a. een hapje en drankje en natuurlijk 
modepresentaties. Winkels zijn uiteraard deze dag geopend!

Ook wij gaan na een rustige periode weer over naar de orde van de dag. Volgende 
maand hopelijk een opzet voor citymarketing en verdere organisatie van diverse 
projecten en evenementen zoals de WinterglO’w. Ook loopt de aanvraag voor de 
sfeerverlichting alweer. Gaat snel! Ook nog benieuwd naar de nieuwtjes en updates 
voor de komende maanden? Lees dan deze column en volg onze Facebookpagina’s.

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

Frits Knibbeler
Centrummanager

Langzaam maken we ons op voor het najaar. 

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

Zo, vakantie voorbij, scholen begonnen en de blaadjes gaan langzaam weer vallen.  
Kan zeker door de herfst komen, maar ook door de droogte van deze mooie zomer.
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TV of schilderij? Samsung Qled



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

Het is onze uitdaging om dat samen met jou te bereiken.
Of het nu gaat om een mooie huid, perfecte nagels, verzorgde voeten 

of een stralend uiterlijk, ons professionele team staat altijd voor je klaar.

Wil je er altijd
stralend uitzien?

Jouw beautyspecialist!

Wist u dat u bij ons terecht kunt voor: 
•  Voetverzorging, nu ook voor duo’s
•  Nagels/handverzorging + gellak etc.
•  Hand- en voetverzorging, nu uitgebreid 
 met heerlijke luxe spa
•  Gezichtsverzorging (verschillende 
 huidverbeterende behandelingen)
•  Ontharen (harsen/defi nitief)
 huidverbeterende behandelingen)
•  

Jouw beautyspecialist!

En wat wel zo handig is, je vindt bij Artinails & Beauty
Alle behandelingen onder één dak!

Jouw beautyspecialist!

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 



DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.
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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  

GLANS EN SCHITTER

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
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Voor elke ruimte
“Wij maken de kast die bij je past.” 
Vanuit dat uitgangspunt werken ze 
bij Hamers@Home Kastenbouwers 
al sinds 1992. “Wat voor kast je ook 
zoekt, bij ons slaag je gegarandeerd.”

Eigenaar: Leon Hamers | Ringbaan Zuid 372, Tilburg | 013-4627420 | info@hamerstilburg.nl | www.hamerstilburg.nl

DE KAST DIE BIJ JE PAST

Breed assortiment
“En dat tegen een betaalbare prijs.” Een 
van de dingen waarmee Hamers@Home 
Kastenbouwers zich onderscheidt in de markt, 
weet eigenaar Leon Hamers te vertellen. 
“Maar dat is zeker niet de enige reden 
waarom je bij ons moet zijn voor een kast op 
maat. Ook het ontzettend brede assortiment 
maakt van Hamers@Home Kastenbouwers 
‘the place to be’. Van standaard en maatwerk 
slaapkamerkasten en woonkamerkasten tot 
kledingkasten met schuifdeuren en (luxe) 
inloopkasten. Iedere (woon)situatie vraagt 
immers om een specifi eke kast. Benieuwd wat 
wij zoal te bieden hebben? Breng dan zeker een 
bezoekje aan onze mooie, grote showroom om 
met eigen ogen te zien wat er allemaal mogelijk 
is. In vrijwel alle prijsklassen hebben wij wel 
een kast (op maat).”

een kastoplossingVoor elke ruimte

Eigenaar: Leon Hamers | Ringbaan Zuid 372, Tilburg | 013-4627420 | info@hamerstilburg.nl | www.hamerstilburg.nl

Ontzorgen
Van advies tot ontwerp, het deskundige team van deze 
kastenspecialist kan het allemaal voor je verzorgen. “Wij 
nemen de tijd om met jou te bekijken welke kast het beste 
past in jouw interieur. Kwaliteit en vakmanschap staan 
hierbij zeer hoog in het vaandel en zelfs een uitgebreid 
3D-ontwerp behoort tot de mogelijkheden om de klant 
een duidelijk beeld te geven van de kast die wij voor hem 
hebben ontworpen. We meten bovendien ter plekke voor de 
klant in en ons eigen montageteam zorgt ervoor dat de kast 
op de juiste manier wordt geplaatst. Alles om de klant te 
ontzorgen.”

Kasten en meer
“Bij Hamers@Home Kastenbouwers verkopen we niet alleen 
kasten, ook voor een breed assortiment garderobe- en kast-
accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Net als voor 
aluminium- en mdf-plafonds en traprenovatie. Weliswaar 
andere takken van sport, maar ook daarin zijn wij sterk.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl
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[OPEN]

BINNEN/BUITEN

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste 
verjaardag is Doris Doorenbos (Tjitske 
Reidinga), een gescheiden vrouw met twee 
kinderen, op een dood punt aanbeland. 
Terwijl de mensen om haar heen carrière 
maken en drukke, volwassen levens leiden, 
is er van Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen... 
Gemaakt onder de creatieve leiding van Will 
Koopman (Gooische Vrouwen en Divorce), 
scenarioschrijfster Roos Ouwehand en 
regisseur Albert Jan van Rees.
Doris is vanaf 20 september te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
DORIS

 AGJE UIT
NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

D

VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 
5 OKTOBER vindt de 38e editie 
plaats van het Nederlands Film 
Festival. Tien dagen lang is Utrecht 
de fi lmhoofdstad van Nederland 
waar de Nederlandse fi lm het 
erepodium krijgt dat het verdient. 
Films van kort tot lang, van 
arthouse tot mainstream, van 
analoog tot digitaal. Speelfi lms, 
documentaires, animaties, korte 
fi lms en televisiedrama’s voor jong 
en oud. Naast honderden fi lms 
organiseert het festival ook 
talkshows, seminars en discussies. 
Hoogtepunt is de avond waarop 
de felbegeerde Gouden Kalveren 
worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.fi lmfestival.nl

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nlBoxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

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

www.matteo.nl

De zomer 
in je bol

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

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

Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren.

Handgemaakt en unieke smaken.
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!

Stijlvol in Kleur
Kleur- en stijladvies voor iedereen 

Hélène Lemmens  |  Buxusplaats 39 Tilburg  |  06-54 74 62 63
info@stijlvolinkleur.nl  |  www.stijlvolinkleur.nl  
Hélène Lemmens  |  Buxusplaats 39 Tilburg  |  06-54 74 62 63

Een kleur- en stijladvies is geen 
overbodige luxe, maar een goede 
en waardevolle investering in  
jezelf voor vele jaren. 

Jij op je mooist

Kleur- en stijladvies voor iedereen

Een kleur- en stijladvies is geen 
overbodige luxe, maar een goede 
en waardevolle investering in 
jezelf voor vele jaren. 

Jij op je mooist

BELANGSTELLING  
of wilt u meer weten 

bel dan gerust
06-54746263
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Dorpsstraat 23 Oisterwijk  |  013-5216998  |  www.terhorstvangeelmode.nl

New Fall 2018
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1. Coconut Water Hydration Oil van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl
2. NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse SPF 50+, € 13,49  www.nivea.nl

3. La Vie est Belle limited edition Lady in Pink van Lancôme, € 99,-  www.lancome.nl 
4. Rouge Pur Couture The Slim van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

5. Lancaster Tan Maximizer Regenerating Milky Gel After Sun for face and body van Lancaster, € 31,-  www.lancaster.nl

Heerlijk Nazomeren
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
gaat helaas niet. We kunnen natuurlijk wel 
met de leukste producten het zomergevoel 
wat langer vasthouden. En dat nazomeren; 
dat mag hééééél lang duren!

6. Ice Watch, € 99,-  www.ice-watch.com  
  7. Acqua Aromatica Spray Profumo di Energia van Collistar, € 48,49  www.collistar.nl

8. Kallas Hat van Barts, € 34,99  www.barts.eu
9. Terracotta Sous Les Palmiers van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl

10. Born to Run Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 51,-  www.iciparisxl.nl

Nazomeren
9

10

86

7
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De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

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

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

Wist u dat...

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

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

Graag tot ziens.

SEPTEMBER 
AANBIEDING

GRATIS 30 MIN. 
MASSAGE

bij uw 
reservering

U kunt ook OPENBAAR ZWEMMEN 

in luxe en in alle rust in Udenhout. 

Elke ochtend tussen 9.00-11.00

uur baantjes trekken!
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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.

 
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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Horecapersoneel gezocht én gevonden!
IK HEB  
VAN MIJN 
FRUSTRATIE  
MIJN WERK 
GEMAAKT

Dick van Ostaden is 
geboren en getogen 
in de horeca. In april 
1994 opende hij zijn 

eigen zaak in Oisterwijk; 
het sfeervolle Boshuys 
Hermitage. In de loop 

der jaren groeide dit uit 
tot een van de beste 

terrassen van Nederland. 
Bijna 25 jaar later is het 

tijd voor een nieuwe 
uitdaging.
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Op 12 augustus namen Dick en zijn gezin 
officieel afscheid van Boshuys Hermitage. Sinds 
15 augustus zijn Erwin en Marloe van Gijzen de 
kersverse eigenaren.

Het idee
Twee jaar geleden kampte Dick in Boshuys 
Hermitage met een nijpend tekort aan personeel. 
“In Nederland kon ik niemand vinden. Daar ben 
ik creatief mee omgegaan; ik ging in Spanje op 
zoek naar een gediplomeerde kok en die heb ik 
hier ook gevonden. Sinds vorig jaar staan er vier 
Spaanse koks in de keuken. Op een gegeven 
moment hielp ik ook andere restaurants en 
hotels die worstelden met hetzelfde probleem. 
Zo ontstond het bemiddelingsbedrijf Koks Uit 
Spanje.”

Een schot in de roos
Dit bleek een schot in de roos. “De behoefte aan 
horecapersoneel is enorm en die zal de komende 

Horecapersoneel gezocht én gevonden!
tijd alleen maar groter worden. Aan de ene kant 
trekt de economie aan, aan de andere kant daalt de 
instroom op vmbo opleidingen al jaren. Dit resulteert 
nu al in een jaarlijks tekort van circa 45.000 mensen.”

Internationaal platform
Dick richt zich voortaan helemaal op Koks Uit 
Spanje. “Vanaf deze maand heeft het de vorm van 
een internationaal platform waar vraag en aanbod 
elkaar weten te vinden. 
Kandidaten uit alle Europese landen kunnen op de 
website www.koksuitspanje.nl hun CV achterlaten. 
Ondernemers - actief op elk niveau - kunnen een 
advertentie plaatsen. Zij betalen 499 euro per 
jaar voor een abonnement, waarmee zij toegang 
krijgen tot ons bestand. Zien ze een geschikt CV, 
dan kunnen ze bij ons de NAW gegevens opvragen 
om direct contact te leggen met de betreffende 
kandidaat. Dit is echt de toekomst!”

06-51505704  |  koksuitspanje@gmail.com  |  www.koksuitspanje.nl

BRUISENDE/ZAKEN



Pure luxe en totale ontspanning bij

Op Sani Resort in Kassandra kun je genieten van pure luxe en 
totale ontspanning. Het personeel is vriendelijk en staat garant voor 
persoonlijke topservice. Het resort bestaat uit vijf verschillende hotels 
met allemaal een eigen sfeer en uitstraling: Sani Beach Hotel, Sani 
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias. Sani Asterias is een 
intiem boutique hotel met ruime suites en een hoog serviceniveau. Het 
hart van het resort is de haven Sani Marina. Hier vind je een boulevard, 
vele boetieks en 24 verschillende klassevolle restaurants en bars.

Met ons gezin verblijven wij de eerste 
dagen in het Sani Beach Hotel met 
prachtig uitzicht op de zee. Het is 
mogelijk om full-board of half-board te 
boeken. De ruimte en rust zijn zelfs bij 
volledige bezetting voelbaar. De kwaliteit 
en de service zijn bovendien uitstekend. 

Na een paar dagen in het Sani Beach 
Hotel verhuizen we naar Porto Sani. We 
betrekken een geweldig luxe appartement 
met twee slaapkamers en de service is 
helemaal ongekend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, echt overweldigend. 
Alles klopt tot in de kleinste details. In 

BRUISEND/BEZOEK

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe en totale ontspanning bij
Resort

het appartement staat een fl esje bubbels 
klaar met fruit en chocolade. De minibar is 
gevuld met luxe producten. Onze kamer 
wordt twee keer per dag opgeruimd en 
bij het zwembad kun je gebruikmaken 
van een handdoekenservice. Het ’dine 
around’ concept op het resort is zeer leuk 

om te doen. De beste maanden om 
het resort te bezoeken zijn april, mei 
en in het naseizoen september en 
oktober. Wat ons betreft is dit resort 
een van de beste plekken waar wij 
zijn geweest. Er zijn meer mensen 
die deze mening delen. Sani Resort 
is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 
Europeaan hotel for families’ en 
meermaals verkozen tot het beste 
hotel van Griekenland.

Hartelijk dank Sani Resort en tot 
de volgende keer.  Marcel, Lea, 
Lorenzo, Tessa en Lidyano Bossers
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 Nieuw bij Zlim! Als aanvulling op onze methode: 
De Universal  
Contour Wrap

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 WentingZlim Oisterwijk  |  Schijfstraat 16, Oisterwijk  |  013-521 25 58  |  www.zlim.nl

• Zuivert en verstrakt de huid  

• Verwijdert dode huidcellen

• Ontgift het lichaam

• Stimuleert het lymfesysteem

• Gegarandeerd centimeterverlies

Door deze unieke wikkelmethode van 
26 bandages die zijn geweekt in een 
warme, mineraalrijke kleioplossing, wordt 
uw lichaam strakker en voelt uw huid 
zijdezacht aan.

Detox uw lichaam. U zult versteld  
staan van het resultaat!

’s Werelds beste ontgiftende huidbehandeling!



DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM

HEOS HomeCinema
Soundbar en Subwoofer
van €799 voor €599

voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.
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Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw 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  



Kerkstraat 23

Oisterwijk

013-5285383

www.ronzwart.nl
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Yoga is mijn passie en ik wil jou graag laten ervaren wat yoga 
voor je kan betekenen, zowel fysiek als mentaal. Het is een 
proces van bewustwording en verandering.  

De combinatie van bewust bewegen en aandacht voor je 
ademhaling zorgt voor veel positieve effecten – niet alleen een 
gezond en soepel lichaam; ook meer rust in je hoofd en je hart.

Voor wie?
De lessen zijn geschikt voor iedereen, van iedere 
leeftijd en van elk ervaringsniveau. De lessen 
vinden plaats in kleine groepen waardoor er veel 
ruimte is voor persoonlijke aandacht en een goede 
opbouw met veel afwisseling. 

Yogafarm

Ik ben Astrit Verstijnen, 
yogadocent en  
oprichtster van Yogafarm.  
Persoonlijke aandacht, 
kwaliteit, verbinding 
en flow staan in mijn 
lessen voorop. 

 De yogastudio met flow



Astrit Verstijnen  |  Belversedijk 1, Haaren  |  info@yoga-farm.nl  |  06 11 4554 91  |  www.yoga-farm.nl
 

Yogafarm
Maak voordelig kennis met Yogafarm!
Maak nu kennis met Yogafarm en volg een  
gratis proefles. Of maak eenmalig gebruik van de 
speciale aanbieding en volg de 3 verschillende 
lessoorten voor € 15,-
 
De lessen worden gegeven in een intieme, sfeervolle 
yogastudio in een prachtig verbouwde boerderij.
 
 
 

In mijn yogastudio kun je lessen volgen 
in 3 soorten yoga: Yin yoga, Yin-Yang yoga 
en Strong Flow. 
 
Yin yoga  
is een rustigere vorm van yoga, gericht op het 
bindweefsel en het loslaten van (spier)spanning.  

Yang yoga 
is een actievere vorm van yoga waarbij we 
beweging en ademhaling combineren.  

Yin-Yang yoga 
is een combinatie van deze stijlen.

Strong Flow  
is creatief, dynamisch en ritmisch, met ruimte om 
jezelf uit te dagen en je fysieke en mentale grenzen 
te verkennen.

Yogafarm in het kort
Passie, flow, verbinding, goede en logische lesopbouw, 
fijne stem, rust, persoonlijke aandacht, beleving, oprecht, 
eerlijk, warm, integer, in balans, informeel.

Meer informatie
Kijk op www.yoga-farm.nl voor meer informatie over  
het lesaanbod, de tarieven en het lesrooster.

BRUISENDE/ZAKEN
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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!
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Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk



Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk
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Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche

de specialist       
    voor uw tuin

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

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

  Stuur je CV naar: tuinaanleg@icloud.com

Verzonken Kasteel 70, Udenhout  |  06-38196584  of 013-5420464   
info@johnreijnenmeesterschilder.nl  |  www.johnreijnenmeesterschilder.nl

OOK OP ZOEK NAAR 
MEESTERSCHILDERWERK?

www.johnreijnenmeesterschilder.nl

Voor meer  
info of een 
offerte? Bel  

06-38196584
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Wanneer u een woning of bedrijfspand heeft met een bijzondere architectuur, 
dan komt u met standaard zonwering niet verder dan een oplossing die aller-
hande kunst en vliegwerk behoeft, om deze aan de gevel te monteren. Maar al 
te vaak is het gevolg dat u na montage opgezadeld zit met een gevel die haar 
esthetische waarde heeft verloren. Dat kan absoluut anders. Shadow Design 
Holland b.v. levert voor dit soort situaties zonwering in bijzondere vormen: u ge-
niet volledig van alle voordelen die zonwering te bieden heeft, zonder dat daarbij 
afbreuk gedaan wordt aan het karakter van de gevel.

Buitenzonwering voor een driehoekig of rond raam?
Shadow Design Holland b.v. maakt het!

Technische oplossingen
met respect voor het
karakter van de gevel

Wij leveren buitenzonwering 
voor ramen waarvan de kozij-
nen niet symmetrisch vormge-
geven zijn. Een raam in een 
puntvorm, een rondlopende 
gevel, een rond raam, een ser-
re of oranjerie met segmenten 
in afwijkende vormen, het zijn 
allemaal situaties die vragen 
om expertise en maatwerk. 
Met meer dan 25 jaar ervaring 
in zonwering en solide part-
nerschappen met ingenieurs-
bureaus, adviseert, ontwerpt 
en monteert Shadow Design 
Holland b.v. de allermooi-
ste zonwering, die qua vorm, 
kleur en toepassing 100% is 
afgestemd op uw situatie.

Foto’s: Project te Boxmeer i.o.v. WBV Mooiland. De rondlopende gevels zijn door Shadow Design Holland b.v. voorzien van 
zijdelings lopende screens, met rails die gebogen zijn in de vorm van de gevel. In totaal zijn er zes screens geleverd.
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Burgemeester van Beckhovenstraat 1, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen  
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich o.a. door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
9 van de 10 keer 

precies maken wat 
de mensen willen.”

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

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

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

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

Vertrouw op de jarenlange ervaring van 
Jack Wolfs en informeer vrijblijvend wat 
hij voor u kan betekenen.



Stofzuigen

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

grasmaaien
Deze maand geven wij  
als enige in NL en BE 
€ 100,- korting op de 

neato botvac D7

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 BRUIST100  VOOR € 100,- KORTING OP de neato BOTVAC D7 stofzuigerdus van € 899,- voor€ 799,-

ALS LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN HUIS & TUIN 
AUTOMATISERING ONTZORGEN WIJ JE.
 
BENIEUWD WELKE PRODUCTEN JOUW LEVEN MAKKELIJKER  
MAKEN, KIJK SNEL OP omnimatic.nl of bijzondergemakkelijk.nl
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1 EN 2 SEPTEMBER
Rrrollend Oisterwijk
Foodtruckfestival in het centrum 
van Oisterwijk, entree gratis.  

1 SEPTEMBER
Oisterwijk in Concert
Om 20.00 uur start op het 
Lindeplein het concert met 
prachtige musicalsongs met diverse 
zangers en een 22-koppig orkest. 

1, 8 EN 9 SEPTEMBER
Tentoonstelling
Wekelijks om 14.00 uur bij de 
Protestantse kerk in de Kerkstraat 
in Oisterwijk, entree is gratis. 

2 SEPTEMBER
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk van 12.00 tot 17.00 uur. 

Oisterwijk in Concert

4 SEPTEMBER
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.  

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

9 SEPTEMBER
Whiskydag
Met proeverij van 14.00 tot 19.00 
uur bij café ’t Molentje in de 
Kerkstraat in Oisterwijk, entree is 
gratis. 

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

23 SEPTEMBER
Stadswandeling
Met gids 2 uur door het centrum, 
start vanaf Joanneskerk om 10.30 
uur, deelname € 4,-
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SEPTEMBER 2018

30 SEPTEMBER
Swingjazz
Jazz op zondag om 15.00 uur in 
Tiliander 

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

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

28 SEPTEMBER
Rondje Doe Maar 
Rondje Doe Maar speelt in Tiliander 
alle krakers zoals Is dit alles, Belle 
Helene en 32 jaar! Aanvang 20.30 
uur, entree € 23,50

Rondje Doe Maar

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

Parelkwis

29 SEPTEMBER
Parelkwis
Kwisavond met beantwoorden van 
vragen, uitslag volgt 6 augustus. 
Aanmelden van deelname in 
groepen via Parelkwis.nl. 

29 SEPTEMBER
Assepoester de Musical 
Het klassieke sprookje op leuke 
wijze verteld voor kinderen vanaf  
6 jaar, met vrolijke liedjes en 
uiteraard weer schitterende 
kostuums! Aanvang 15.00 uur in 
Tiliander, Entree € 15,-
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Ouders en 
begeleiders 

gratis

Speelboerderij De Vossenberg is een 
knus en veilig speelparadijs voor kinderen 

t/m 12 jaar. Kinderen beleven hier de 
leukste binnen- en buitenspeelavonturen 

en bouwen, knutselen én timmeren de 
mooiste creaties! Graag tot ziens! 
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Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze 
tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net
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Kerkstraat 3, Oisterwijk   |  06-28944694
info@wijnhalen.nl   |  www.wijnhalen.nl

Verras eens met
een dessertwijn!

Verblijd uzelf eens op een vrije zondagmiddag of uw 
gasten niet met koffie en taart, maar op een taart met 
een bijpassende dessertwijn! Zowel taart als wijn 
komen in het middaguur veel beter tot hun recht.

September is de maand bij uitstek voor de oogst van appelen en peren, dus 
tijd om aan het bakken te slaan met deze heerlijke vruchten boordevol 
vitamines. Een klassieke appeltaart met frisse appels, rozijnen, wat citroen 
en een mooi ruitjespatroon bovenop is heerlijk met Muscat de Rivesaltes 
van het Domaine Lafage; deze dessertwijn is fruitig en fris en heeft 
voldoende zoet.

De wijngaarden van Domaine Lafage liggen rond de plaats Perpigan in de 
regio Roussillon. Lafage Muscat de Rivesaltes heeft een briljante, goudgele 
kleur. De herkenbare muskaatgeuren stuiven het glas uit: vooral druiven, 
rozen, gedroogde abrikoos en pruimen. Volle en rijpe smaak met veel tonen 
van gedroogd fruit (abrikozen, rozijnen) en karamel. Rijk geurend en zacht 
van smaak. De wijn is goed in balans doordat de zoete tonen zich laten 
afwisselen door de aanwezige frisse tonen.
Serveer deze dessertwijn op 10-12° C.

Patrick van Hal
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Vakantie is weer voorbij...  
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

Deze boer begon te snel in 
het Frans uit te leggen welke 
passie en beleving allemaal 
in zijn wijn zit, van welke 
druivensoorten deze gemaakt 
is, hoelang de druiven lagen 
te rijpen voordat de 2e 
persing plaatsvond. Heerlijk, 

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

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

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

Dezelfde wijn, die de gehele 14 uur (reistijd) in de auto had 
liggen gisten in de zon in een te warme auto. Mwaw, dit  
mocht toch geen invloed hebben op de wijn?

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

Ik maak de jerrycan open en 
schenk mijn grote geliefde en 
mijzelf een heerlijk glas wijn in. 
Nou ja, heerlijk? Niet te drinken! 
Wat een zure spiritus was deze o zo mooie, bloemige, 
fruitige, voor de 2e keer geperste witte Chardonnay 
uit het mooiste gebied van Frankrijk, waar wij een 
supervakantie hebben beleefd? De charmante 
boer, zijn topwijnen, zijn prachtige verhalen zijn 
verloren gegaan door de lange reis naar ons mooie 
kikkerlandje...
BRON: uit het leven gegrepen van een paar jaar geleden...

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

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

Tot het volgende glas en PROOST.  Het leven 
is te kort om slechte wijn te drinken…

DE RIJSCHOOL 
IN TILBURG EN OMGEVING

013-2032 456  |  verkeersschooldoen.nl  |  info@verkeersschooldoen.nl

Wij hebben in de afgelopen twee jaar meer dan 100 kandidaten opgeleid 
tot het succesvol behalen van hun rijbewijs.

Wij hebben geen wachtlijst en je kan snel beginnen met je rijbewijs. 
Bij Verkeersschool Doen kunnen leerlingen één of meerdere rijlessen per week inplannen. 
Samen met de leerling plannen wij de volledige rij opleiding, afgestemd op elkaars agenda.

Wil je jouw rijbewijs in een korte periode halen? 
Bij ons is het ook mogelijk om in een periode van 10 of 14 dagen je rijbewijs te behalen, 
wij rekenen hier geen extra kosten voor. Ben jij op zoek naar een rijschool in Tilburg of 
omgeving, of zijn er nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan onder vermelding van “BRUIST” 
en ontvang T100.- korting op onze pakket prijzen.

Verkeersschool Doen 
biedt extra aandacht aan veiligheid, verkeers-
inzicht en voertuigbeheersing tijdens de rijlessen.
- Geen wachtlijst
- Vaste rij-instructeur
- Rijlessen in eigen tempo
- Goed onderhouden lesauto’s
- Persoonlijke en professionele begeleiding

Neem nu 
vrijblijvend contact 
op of kijk op onze 

website!
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Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist

voor de beste sushi

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

KERKSTRAAT 23A BERKEL-ENSCHOT  |  085-800 10 10  |   UZUMAKI BERKEL-ENSCHOT

Zoek niet verder  
je heb het gevonden!

GERECHTEN

Afhaaltijden:  Dinsdag t/m woensdag van 16.00 - 20.30 uur
Donderdag t/m zondag van 15.00 - 20.30 uur 

Bezorgtijden:  Dinsdag t/m woensdag van 16.00 - 20.00 uur
Donderdag t/m zondag van 16.00 - 20.30 uur 

BOXEN

 UZUMAKI BERKEL-ENSCHOT

5% korting 
vul de code 
‘Bruist2018’ 

in op
UZUMAKI.NL

fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa
fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa

fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa

Langvennen-Noord 33, Oisterwijk

013-5211779   /   06-28333165

Ma tot vr van 8.30 - 21.00 
Za van 8.30 - 12.00

www.bodycontent.nl



COLUMN/COLON IN BALANCECOLUMN/COLON IN BALANCE

Kinderen spelen heel graag met water, maar water drinken, ho maar. Op 
veel scholen wordt op de tussenschoolse opvang thee, melk of ranja 
aangeboden. Waarom niet gewoon water? Soms komen jonge kinderen 
en adolescenten bij mij in de praktijk die geen water drinken. ‘Lust ik 
niet’. Ze drinken melk, frisdranken waaronder veel cola of ice tea en 
ranja.

Gelukkig is er een hele verandering in opmars. Blijft echter nog een feit 
dat het merendeel van onze bevolking te weinig water drinkt. Naast het 
water is ook het voedingspatroon te droog. Wellicht gezond volgens de 
(inmiddels achterhaalde) schijf van vijf, echter zijn het te droge vezels. 
Daar waar de (huis)arts en diëtist praat over goed vezels eten, dan gaat 
het om de natte vezels. Vervang bijvoorbeeld 1 broodmaaltijd voor een 
salade of soep met rijst crackers (eerste kleine aanpassing) en je kunt 
daardoor al een heel ander ontlastingspatroon krijgen. Want daar zit de 
grootste uitdaging.

Een toenemend aantal kinderen krijgt last van hun stoelgang. Ze kunnen 
maar 1x in de 2-3 dagen naar de wc en dit wordt inmiddels als normaal 
beschouwd. Maar ook veel kinderen kunnen maar 1x in de week of 2 
weken. Daarom hebben veel ziekenhuizen inmiddels een poeppoli 
ingericht om kinderen te leren hoe ze weer beter naar de wc kunnen.

Water speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Je kunt  
1 maand zonder eten, je kunt echter maar 1 dag zonder water! 
(En maar 1 minuut, buiten goed getrainde mensen, zonder 
zuurstof).

KINDEREN, WATER EN POEPPOLI
Ik kan je zeggen: drink 1,5 liter water/ 
kruidenthee (geen rooibos) per dag. Eet 2 
maaltijden rijk gevuld met groenten. Eet 
minimaal 2 stuks fruit per dag en beweeg.

Bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek  
of kuurbehandeling!

COLUMN/KITTY WOLF

T  013-5332797  -  E  kitty@coloninbalance.com -  www.coloninbalance.com



In Tilburg zelf
“Al jaren hoorden wij geluiden vanuit de markt dat mensen in 
Tilburg en omgeving bij het overlijden van een huisdier werden 
doorverwezen naar crematoria (ver) buiten de stad. Geen 
wenselijke situatie, vandaar dat wij 7 mei de deuren openden 
van ons eigen dierencrematorium.”

Betaalbaar
Behalve dat mensen nu voor de 
crematie van hun huisdier in Tilburg 
zelf terechtkunnen, zijn er volgens 
Chantal nog meer redenen om voor 
Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat 
het cremeren voor iedereen betaalbaar 
is en ook urnen en gedenktekens 
hebben wij voor elk budget. Daarnaast 
hebben wij zeer ruime openingstijden 
en een uitstekende telefonische 
bereikbaarheid. 

Klanten kunnen hun huisdier zelf 
komen brengen, maar wij beschikken 
ook over een eigen ophaalservice. 
Streven is hierbij altijd om binnen één 
uur na melding bij de klant aanwezig 
te zijn, ook buiten kantooruren en in 
het weekend.”

Individueel of collectief
“Bij ons kunnen mensen kiezen uit 
een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele 
crematie wordt de as terug 
ontvangen en krijgen de klanten 
een crematiecertifi caat met 
daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het 
huisdier met meerdere dieren 
tegelijk gecremeerd en wordt de 
as uitgestrooid over de Noordzee. 
We merken dat veel klanten zeker 
willen weten dat ze de as van hun 
eigen huisdier terugkrijgen en dat 
ze echt individueel gecremeerd 
worden, indien ze daarvoor kiezen. 

Doordat wij intern zeer strakke en 
goede procedures hebben, kunnen 
wij dit met honderd procent 
zekerheid garanderen. Klanten 
kunnen desgewenst zelfs hun 
eigen overleden huisdieren 
begeleiden naar de oven en zelf 
erin leggen. Wij zijn een van de 
weinige dierencrematoria waar dit 
tot de mogelijkheden behoort.”

Het overlijden van een dierbaar huisdier is voor de meeste mensen een emotionele 
gebeurtenis. Indien het afscheid van dit huisdier op een respectvolle en waardige manier plaats 
kan vinden, draagt dat zeker bij aan een mooie herinnering en een betere rouwverwerking. 
Daar weten ze bij Dierencrematorium Memoria in Tilburg alles van.

As 
binnen 48 uur 

retour!

Dierencrematorium Memoria Tilburg BRUISENDE/ZAKEN

Dierencrematorium Memoria Tilburg
Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

OPEN DAG 
BEGIN OKTOBER 

Houd onze 
Facebook en website 

in de gaten.Een waardig 
    afscheid
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De Lind 75 - 5061 HV Oisterwijk - Tel: 013-52 30 888 - www.otori.nl
De Lind 75 - 5061 HV Oisterwijk - Tel: 013-52 30 888 - www.otori.nl



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



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
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Kozijnen 
voor het leven?

06-26764270  |  www.valentinov.nl  |  valentinovkozijnen@gmail.com  

KIES VOOR VALENTINOV!

Nieuwe kozijnen  
in kunststof of 
aluminium, in alle 
mogelijke RAL-kleuren

GARANTIE

K O Z I J N E N

BEL VOOR  MEER INFO!06-26764270 
BEL NU!



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.”
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eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

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



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



“Als huidtherapeut houd ik me bezig met het 
verhelpen of verbeteren van huidaandoeningen 
als acne, oedeem, storende of pijnlijke littekens, 
ongewenste lichaamsbeharing, pigmentstoornissen 
en couperose”, vertelt Renée.

Specialisatie in oedeemtherapie “Ik heb 
me gespecialiseerd in oedeemtherapie. Hiervoor 
heb ik trainingen gevolgd bij gerenommeerde 
Duitse klinieken. Middels verschillende behandel-
methoden is het mogelijk het - o.a. als gevolg 

Omdat iedere huid
Unique is...

In 2015 opende huid- en oedeemtherapeute Renée van 
Berkel haar eigen praktijk Huidzorg Unique in Medisch 
Centrum de Voorste Stroom in Oisterwijk. Bij Huidzorg 

Unique kun je terecht voor de behandeling van verschillende 
huidproblemen, specifiek de behandeling van oedeem.

“Ik streef naar een zo  
effectief mogelijke behandeling”
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Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915                         info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

aandoening 
unique 
huidzorg 
lipoedeem 

advies 
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Maak kans op:

definitief ontharen
t.w.v. € 60,-

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

ok
to

be
r 

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.o

is
te

rw
ijk

br
ui

st
.n

l

van kanker - opgehoopte vocht in de huid af te voeren. 
Vervolgens meet ik indien nodig steunkousen aan om het 
bereikte resultaat te behouden. Bij ouderen kom ik hiervoor 
desgewenst aan huis.”

Diversiteit aan behandelingen  “Littekenmassage 
en definitief ontharen middels IPL zijn eveneens mogelijk. 
Bij de behandeling van acne bepaal ik op maat welke 
combinatie van technieken het beste werkt bij deze persoon, 
en werk ik samen met huisarts en dermatoloog voor een 
optimaal resultaat. Camouflagetherapie is zeer geschikt voor 
mensen die willen leren hoe ze bijvoorbeeld wijnvlekken 
of brandwonden kunnen bedekken met speciale make-up, 
zodat deze minder zichtbaar zijn.”

Vruchtbare samenwerking “Ik streef naar een 
zo effectief mogelijke behandeling. Mede om die reden 
werk ik samen met en verwijs ik door naar bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Zo maak ik o.a. 
onderdeel uit van het Oncologisch Netwerk Oisterwijk.  
Ik vind het verder belangrijk dat mensen zich bij mij op  
hun gemak voelen en bied graag een luisterend oor.  
Het voelt goed om iets voor hen te kunnen betekenen,  
al is het maar door het weghalen van een pigmentvlekje!”

Tip: Huidzorg Unique is aangesloten bij alle 
zorgverzekeraars

naar keuze voor je 
bovenlip, kin, oksels of 
de bikinilijn

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



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

Van Mossel ŠKODA Tilburg 
Kraaivenstraat 13
T: +31 13 547 00 40

Van Mossel ŠKODA Waalwijk 
Van Andelstraat 11
T: +31 416 65 15 90

www.vanmossel.nl/skoda

vanaf € 18.490

THE NEW FABIA
Privé Lease v.a. € 309 p/m

Adv. 1-1 New Fabia BRUIST.indd   1 13-08-18   17:00




