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Specialist in been- en onder
Het begin
“Het verhaal van Sven & Sophie begint offi cieel 
in 2015, maar speelt eigenlijk al veel langer. De 
formule is namelijk voortgekomen uit wat voorheen 
Jambelle was. De markt veranderde en de mannen 
die voorheen veelal buiten bleven wachten op hun 
vrouw of vriendin, gingen steeds vaker zelf de winkel 
in op zoek naar sokken en ondermode. Jambelle 
stond echter vooral bekend als vrouwenzaak, 
wat een viertal ondernemers, waaronder 
ikzelf, deed besluiten om het anders aan te 
gaan pakken met meer aandacht voor onze 
mannelijke klanten. Het begin van Sven & 
Sophie.”

Kwaliteit
“Waar wij voor staan? Voor kwaliteit en een 
ruim assortiment eersteklas been- en ondermode 
van toonaangevende merken. Van die merken bieden 
wij heel bewust alleen die selectie die wij binnen 
onze winkels vinden passen. We maken dus de beste 
keuze uit de beste merken. Daarnaast staan wij 

Aandacht voor been- en 
ondermode is aandacht 
voor jezelf. Daar zijn ze 
zich bij Sven & Sophie 

maar al te goed van 
bewust. “Verwen dus 

jezelf en kom eens langs 
in een van onze winkels”, 
aldus Ad Gudde, eigenaar 

van vier Sven & Sophie 
vestigingen, waaronder 

die in Breda. 

in op zoek naar sokken en ondermode. Jambelle 

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

www.svensophie.com

BRUISENDE/ZAKEN

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:

Specialist in been- en ondermode
voor persoonlijke aandacht, goed advies en een 
uitstekende service en dat weten onze klanten 
te waarderen. Dat blijkt wel uit de vele positieve 
reacties die wij krijgen. Onze medewerksters krijgen 
zelfs af en toe taart of een bloemetje van klanten als 
bedankje.”

Voor iedereen
“Of je nu op zoek bent naar comfortabele of 
modieuze been- of ondermode, in het dames- of 
herensegment, je kunt ervan uitgaan dat je bij ons 
slaagt. Vanaf deze maand starten we bovendien 
met de verkoop van bijpassende sjaals, mutsen en 
handschoenen van Barts (Alleen in Breda). Onze 
medewerksters staan uiteraard vol enthousiasme 
voor je klaar om je te voorzien van het best 
mogelijke advies. We zien je dus graag snel in een 
van onze winkels!”
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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 Van Dongen & Partners en DoCars 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

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?
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Sterk in de 
    incassomarkt

Heb je als ondernemer te maken met openstaande vorderingen die maar niet betaald 
worden? Geen probleem, het deskundige team van Deurwaarderskantoor Van Dongen en 
Partners kan je debiteurenbeheer van A tot Z verzorgen. “Daarnaast zijn ook particuliere 
klanten bij ons aan het juiste adres voor juridisch advies”, aldus Alexander van Dongen.

Serieuze speler
“Dankzij onze jarenlange ervaring in de 
incassobranche zijn wij uitgegroeid tot een 
serieuze speler op de incassomarkt. Wij 
doen er voor onze opdrachtgevers alles aan 
om te zorgen dat openstaande vorderingen 
op een correcte, snelle en effectieve manier 
worden geïncasseerd. Doordat wij zowel de 
incassowerkzaamheden als de gerechtelijke 
procedures en eventuele beslagleggingen 
verzorgen, houden wij alles in eigen hand, 
blijft de communicatie helder en zijn de 
lijnen kort.”

VIP-traject
Kwaliteit en service staan bij Van Dongen en Partners zeer 
hoog in het vaandel. “Of het nu gaat om een grote of kleine 
opdrachtgever, maakt ons niet uit. Wij proberen de belangen 
van alle partijen te behartigen om een zaak zo snel en 
soepel mogelijk af te kunnen handelen. De kosten hiervan 
komen volledig voor de debiteur. Ook in het geval van lage 
openstaande vorderingen. Speciaal daarvoor bieden wij het 
zogenaamde VIP-traject, het Verkorte Incasso Procedure 
traject, waarbij ondernemers al hun lage openstaande 
vorderingen kosteloos aan ons kunnen overdragen en wij 
binnen een maand betaling afdwingen of duidelijk advies 
geven over de vervolgstappen. In alle gevallen geldt dat hoe 
sneller je een vordering aan ons overdraagt, hoe groter de 
kans van slagen is.”

Samenwerking
Om hun werkgebied verder uit te breiden is Van Dongen 
en Partners een samenwerking aangegaan met Rijnland 

DEBITEURENBEHEER 
VAN A TOT Z

Bouwlingplein 45, Oosterhout  |  0162- 480210  |  Eigenaar: Alexander van Dongen    



Gerechtsdeurwaarders in Spijkenisse. “Hierdoor kunnen 
we een hoge kwaliteit dienstverlening blijven garanderen 
en de efficiency verhogen.”

Heb jij ook openstaande vorderingen 
of een juridische vraag? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.

DEBITEURENBEHEER 
VAN A TOT Z

www.vandongenenpartners.nl

BRUISENDE/ZAKEN



 

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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voor je  interieur

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

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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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.
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“Ik ben Ingrid Reuser, osteopaat in 
Waalwijk en Oosterhout. Het mooie aan 
osteopathie is het zoeken naar de kern van 
het probleem en niet alleen het verhelpen 
van de symptomen van de klacht. Alle 
structuren van het lichaam moeten goed 
beweeglijk zijn om een goede doorbloeding 
te hebben. Klachten ontstaan daar waar 
geen goede beweeglijkheid en doorbloeding 
is. Het is mooi om tijdens de therapie 
precies en doelgericht met mijn handen te 
werken en daardoor het lichaam de kans te 
geven om te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613  |  Waalwijk

PMC Bosstraat
Bosstraat 31  |  Oosterhout

0416-533236  |  06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl

Littekens ontstaan bijvoorbeeld na een operatie, 
na een ongeval of bij een bevalling. Het litteken 
bestaat uit stugge strengen die trekkend kunnen 
aanvoelen. Soms ontstaat er een verkleving met 
de onderliggende laag waardoor het litteken kan 
gaan intrekken.

Na een keizersnede worden verschillende lagen gehecht, zoals de 

baarmoeder, het buikvlies, bindweefsel en de huid. Tussen elk van deze 

lagen kan een verkleving ontstaan. Een verkleving is een verminderde 

beweeglijkheid van de structuren ten opzichte van elkaar. Dit geeft een 

verminderde doorbloeding van dat weefsel. Een andere plaats waar 

trekkend littekenweefsel voor kan komen, is bijvoorbeeld na een 

blindedarmoperatie waarbij de darm zelf ook gevoelig kan worden. 

Ook ervaren veel vrouwen klachten van een litteken als ze tijdens een 

natuurlijke bevalling een knip hebben gehad. In een behandeling kan 

ik de beweeglijkheid en de elasticiteit van het litteken verbeteren. Ook is 

het belangrijk de doorbloeding van het weefsel te verbeteren door de 

verklevingen op te lossen. Ik gebruik tijdens zo’n behandeling 

alleen manuele technieken. U kunt een afspraak maken om te 

onderzoeken of een behandeling zinvol is.

COLUMN/INGRID

Ingrid Reuser

LITTEKENS
KLACHTEN 
DOOR
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Leg het fundament met C9 en maak een vliegende 
start op weg naar blijvende gewichtsbeheersing. Dit efficiënte 
en makkelijk te volgen 'cleansing' programma geeft u de tools 
in handen die u nodig hebt om vandaag nog van start te gaan 
om uw lichaam te transformeren. Ontdek hoe uw lichaam in 
negen dagen verandert.

twee stuks (of porties) groente en fruit te eten. 
Een lijst vindt u in het meegeleverde C9-boekje. 
Dit is zeker geen 'zonde' - deze voeding is laag 
in calorieën en bevat vitaminen, mineralen en 
vezels. Forever F.I.T. is een programma voor een 
gezonde levensstijl, voor een gezonde (en slanke) 
versie van uzelf!

Bent u klaar voor een gezondere levensstijl, een slanker lijf en een fitter gevoel? 

Webshop: www.anjabaelemans.flp.com
E-mail: anja@flp.com  |  T. 0162-693361

Dan bent u klaar voor Forever F.I.T.

Forever F.I.T. is uw gids op weg naar 
Looking better & Feeling better

Dit programma bestaat uit drie onderdelen: C9, F15 en Vital5. Ontwikkeld door Forever voor een gezondere 
levensstijl, voor nu én voor de lange termijn. Forever F.I.T. is er voor iedereen. U stapt in op het niveau dat bij 
u past en bepaalt zelf in welk tempo u aan uw doelen werkt. Met F.I.T. kunt u grote sprongen maken of kleine 
stapjes zetten. Fit worden én blijven was nog nooit zo makkelijk. 

Kunt u er beter uitzien en u beter 
voelen na slechts 9 dagen? Ja!

Hoe werkt C9?
Het totale C9-programma duurt negen dagen. Stap 
voor stap gaat u aan de slag aan de hand van het 
voedingspakket, de dagplanner, tips en recepten. 
Voor u van start gaat, schrijft u in de brochure 
op wat uw doelen zijn. Vervolgens hanteert u de 

dagplanner die u volledig door C9 leidt.
C9 is géén crashdieet! U hoeft zich dus niet uit 

te hongeren. U mag er direct vanaf de start 
groenten en fruit bij eten. Geadviseerd 

wordt om ook de eerste twee dagen 



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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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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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.

Facebook en website 

Een waardig 
    afscheid
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Bijdethee Atelier in ’s Gravenmoer, hier maken wij al onze thee melanges op maat en onze mooie DIY 
label producten, o.a. siropen, likeuren, lemonade & ice tea bottles, bakmixen, chocolade, etc. Zowel voor de 
consument als retail verkoop. Wist je dat we in al onze producten steeds weer onze theesoorten, kruiden 
& specerijen proberen te verwerken? Hiermee ontwikkelen we steeds weer nieuwe verrassende “cadeau” 

artikelen. September staat voor een nieuw seizoen, nieuwe herfst melanges, nieuwe producten & nieuwe 
workshops. *Zaterdag 1 september KokenDoeJeZo! *Zondag 16 september OntbijtTea. Kijk even op de 

website in het Proef & Doe Atelier. Tijdens onze openingstijden in het Atelier kun je heerlijk komen proeven 
van de nieuwe thee melanges. Kom gerust gezellig een kijkje nemen & lekker proeven.

Neem deze Bruist advertentie mee en krijg de gehele maand september 15% korting 
op alle producten in het Atelier van Bijdethee.

Hoefslag 3 ’s Gravenmoer – www.bijdethee.com



Heuvel 27, Oosterhout   |   0162 722 820   |   www.oosterhoutsfilmcafe.nl

Het Oosterhouts Filmcafé houdt op te bestaan.

De directie heeft hiertoe moeten besluiten. 

Na een periode waarin wij u een uiteenlopende mix van allerlei soorten 

bisocoopfilms hebben mogen aanbieden, ook voor kinderen en families, 

komt er een einde aan de exploitatie van het Oosterhouts Filmcafé.

Wij willen u hartelijk danken 
voor uw interesse in ons filmprogramma en 

het veelvuldig bezoeken van het Oosterhouts Filmcafé.

Beleef de buitenfilms bij 
het Oosterhouts Filmcafé
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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.nl

adv-xltegels-2-1-half-pagina.pdf   3   8-3-2014   11:55:45

adv-xltegels-2-1-half-pagina.pdf   3   8-3-2014   11:55:45

adv-xltegels-2-1-half-pagina.pdf   3   8-3-2014   11:55:45

KOM GAUW 
KIJKEN 

IN ONZE NIEUWE 
SHOWROOM

Showroombezoek op afspraak
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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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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.oosterhoutbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Oosterhout Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

Delicato

Docars automobielbedrijf 

Expert

Fietsreparatieaanhuis.nl

Fit 20 Oosterhout

t Haasje

Van der Ham Optiek

Hair on the Floor

INEZ Fashion

Katjeskelder

Minicamping en Eetcafe de 

Kleine Abtshoeve

Krijnen Hoorvisie

Krooswijk & van Hoof

Kwestie van Gewicht

Linny's Naildesign

Mad-Hat Modehuis Welten

Ook zo mooi

Sirtaki

Spullen van Vroeger

Team Elite 

Tim's Montage

VVV Oosterhout

Lezersacties
 Like & Share

OOSTERHOUT SEPTEMBER 2018 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

       Heb jij  het lef
om relaxed te 
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Angelique Monteiro  |  06 – 23249909 
info@yogaandyou.nl  |  www.yogaandyou.nl

Goed ademhalen is echter iets anders. Door de waan van de 

dag ademen veel mensen namelijk continu sneller dan nodig. 

Een te snelle of te diepe ademhaling kan een negatieve invloed 

hebben op je lichamelijke of geestelijke gesteldheid en klachten 

veroorzaken.

Een goede ademhaling zorgt voor ontspanning, meer energie, 

een betere slaap en een betere spijsvertering.

Bewust worden van de ademhaling is een belangrijk aspect 

van yoga. Je leert om (weer) de controle over de ademhaling te 

krijgen, zodat je op momenten van stress, inspanning of hectiek 

weer grip krijgt op je ademhaling.

Wil je ook leren om je ademhaling te leren beheersen? 

Misschien is yoga dan iets voor jou. 

Vraag nu een gratis* proefles aan!

Yoga & Ademhaling
Ademhalen gaat over het algemeen 
vanzelf. Gelukkig maar, want als je er over 
zou moeten nadenken, kun je het ook 
makkelijker vergeten.

Yoga kan je lichaam en geest in harmonie brengen, zodat je 
minder stress ervaart en je concentratie verbetert, maar het is 

ook een weg naar een lenig en krachtig lichaam!

* De proefles t.w.v. € 7,50 is alleen in de maand september 2018 gratis!
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Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

Met tien jaar ervaring, vakkennis en de benodigde papieren 
op zak is uw tuin zeker in goede handen. Ik kan de gehele zorg 
van de tuin van u overnemen, zodat u alle tijd en aandacht 
kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!
Ik werk met onderhoudsabonnementen of gewoon
 los onderhoud. Het voordeel van een onderhouds-
abonnement is dat u precies weet waar u aan toe 
bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

M. Biemans Hovenierswerken is een jong en 
fris bedrijf dat zich voornamelijk richt op aanleg, 
onderhoud en renovatie van tuinen voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Kortom bij M. Biemans Hovenierswerken kunt u 
voor al uw tuinwerkzaamheden terecht zoals:
- aanleg
- bestrating
- renovatie  
- onderhoudsabonnementen   

Met vriendelijke groet,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

Gasten laten genieten en met een voldaan gevoel weer naar huis 
laten gaan. Dat is het streven van het team van Eeterij D’n Bal. 
En dat alles tegen een zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

EETERIJ D’N BAL  -  BAKKERSTRAAT 21  -  OOSTERHOUT  -  0162-438336  -  WWW.DENBAL.NL

Een heerlijk
 avondje uit!

Di
10.00-18.00

Do
10.00-21.00

Wo
10.00-21.00

Vr
10.00-21.00

Za
9.00-15.00

Jouw (haar)wensen 
     staan altijd voorop!

OPENINGSTIJDEN

• stijlvolle coupe • uitdagende kleur • vrijblijvend 
advies • bruidskapsel en bijpassende bruidsmake-up
• Visagie incl.
feestkapsel
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Elf jaar geleden begon Joost van Dongen zijn eigen autobedrijf 
in Oosteind. Anno 2018 is het een bloeiend familiebedrijf. Zijn vrouw 

en schoonvader maken inmiddels ook onderdeel uit van het team. 
Samen zetten zij zich voor 100% in voor iedere klant.

Elf jaar geleden begon Joost van Dongen zijn eigen autobedrijf 
in Oosteind. Anno 2018 is het een bloeiend familiebedrijf. Zijn vrouw 

en schoonvader maken inmiddels ook onderdeel uit van het team. 
Samen zetten zij zich voor 100% in voor iedere klant.

“Mensen zijn bij ons geen nummer”, vertelt 
Esther van Dongen. “Het persoonlijke contact 
met onze klanten vinden wij heel belangrijk. 
Omdat we hen zo goed kennen, weten we 
meestal aan de hand van de naam al een stuk 
voorgeschiedenis. Dat werkt wel zo prettig.” 
Niet voor niets haalde Docars tijdens de BOVAG 
Autobedrijf van het Jaar Verkiezing 2017-2018 de 
halve fi nale. “Dankzij de stemmen van klanten, 
daar zijn we heel trots op!”

Helemaal up-to-date
Je kunt bij Docars terecht voor o.a. APK-keuring, 
onderhoud en reparatie, airco onderhoud en 
uitlijnen. “Schadeherstel is ook mogelijk. We 
besteden dit uit aan een gespecialiseerd bedrijf 
maar nemen desgewenst wel alles uit handen. 
Onze ruime werkplaats is verder voorzien van de 
modernste apparatuur en onze monteurs volgen 
regelmatig nieuwe opleidingen om bij te blijven 
op hun vakgebied. Zo kunnen we onze klanten 
optimaal van dienst zijn.”

Docars Automobielbedrijf  |  Provincialeweg 194 Oosteind  |  0162-499400  |  info@docars.nl  |  www.docars.nl

Extra service
Docars gaat net een stapje verder 
in het verlenen van service. 
“Problemen met de auto kunnen 
we indien nodig bijvoorbeeld 
aan huis verhelpen of we 
halen op afspraak de auto op 
voor een reparatie of kleine/
grote beurt. We willen een 
totaalpakket van diensten 
leveren op het gebied van 
mobiliteit. Occasions hebben 
we nog beperkt op voorraad. 
We gaan echter graag 
gericht op zoek naar de occasion die 
jij wilt en verzorgen als onafhankelijk 
autobedrijf daarnaast op verzoek een 
aankoopkeuring.”

Kentekenloket
Docars is makkelijk bereikbaar en doet tevens dienst 
als kentekenloket. “Wij zijn één van de circa 685 
RDW-erkende autobedrijven in Nederland waar je je 
kenteken kunt laten overschrijven. Desgewenst kun je 
ook een gratis kilometercheck laten doen.”

en een 
persoonlijke service

SERVICE 
EN KWALITEIT 
STAAT OP ÉÉN!

Bel voor een afspraak
0162-499400

BRUISENDE/ZAKEN
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Kwaliteit en vakmanschap

Wilhelminastraat 68, Rijen  |  06-26825089  |  timkimenai@live.nl

Je keuken opnieuw  
pimpen, ik ga ervoor!

In 2013 startte Tim Kimenai zijn eigen montagebedrijf in Rijen. Inmiddels groeit de onderneming gestaag en 
heeft hij zich gespecialiseerd in de montage van nieuwe keukens en de renovatie van bestaande keukens. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij hem terecht. Eenvoudig of luxe, klein of groot; het kan allemaal.

Minervum 7003, Breda  

076-5323914

www.gladgietvloeren.com

Hoe bijzonder mag uw vloer zijn?



Gratis online masterclass:  
de unieke kracht van de 
sensitieve medewerker

Jij hebt moeite met de gespannen sfeer op de 
werkvloer. Je voelt alles aan en ziet wat andere 
collega’s minder snel zien. Het raakt je en je weet 
niet goed wat je er mee aan moet. Twijfel je of je 
deze gave moet delen met je werkgever? Heb je het 
gevoel dat je sensitiviteit iets negatiefs is?

Sensitiviteit wordt niet altijd als iets positiefs gezien. In een 
prestatiemaatschappij waar er hard gewerkt moet worden en er 
strakke deadlines gelden, is daar niet altijd plaats voor. Toch kan juist 
deze sensitiviteit, die soms verkeerd wordt ingeschat, van enorme 
toegevoegde waarde zijn. Als het op waarde wordt geschat en op een 
positieve manier wordt ingezet, kun je samen met je team bergen verzetten!

Op 13, 19 en 25 september 2018 geef ik om 20:00u ’s avonds een gratis online 
masterclass. Ik laat zowel de werkgever als de werknemer op een hele andere manier naar 
sensitiviteit kijken. Ik vertel je mijn geheim, hoe ik mijn gevoeligheid tot een onmisbare kwaliteit maakte 
voor mijn werkgever. Ik laat werkgevers zien dat de sensitieve medewerker kan uitgroeien tot de 
medewerker met de meeste toegevoegde waarde, wanneer de werkgever met zijn team samenwerkt 
om de stress te verminderen en de gezonde werksfeer te handhaven.

Reserveer snel je plek voor deze masterclass op  

https://www.leefintens.com/mc-sensitieve-medewerker/. 



Tacoyo is de meest veelzijdige training van dit moment! Een unieke, leuke en afwisselende 
intervaltraining in groepsverband op wekelijks wisselende muziek, waarbij lichaam en 
geest worden aangesproken. We richten ons op het verbeteren van conditie, vitaliteit 
en gezondheid. Uniek is de wijze waarop inspanningsoefeningen zowel staand, 
zittend als liggend op buik en rug worden afgewisseld met rust- en herstelgevende 
ontspanningsoefeningen. 

Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout
Peter en Annette van Broekhuizen 
076 - 541 15 52  |  www.tacoyobreda.nl

Door de intervallen wordt overbelasting voorkomen en kan 
in principe iedereen op zijn eigen niveau meedoen. De 
training is samengesteld uit de beste hedendaagse in- en 
ontspanningstechnieken. Aandacht wordt gegeven aan 
bewustwording en houding, maar ook aan spierversterking, 
lenigheid en het verbeteren van het uithoudingsvermogen.
Tacoyo is in deze tijd een uniek antwoord op de hectiek 

       Zoek je een unieke,  leuke en afwisselende 
vitaliteitstraining  in groepsverband?

De gezonde manier om te 
bewegen en te ontstressen!

Tacoyo is de meest veelzijdige training van dit moment! Een unieke, leuke en afwisselende 
intervaltraining in groepsverband op wekelijks wisselende muziek, waarbij lichaam en 
geest worden aangesproken. We richten ons op het verbeteren van conditie, vitaliteit 
en gezondheid. Uniek is de wijze waarop inspanningsoefeningen zowel staand, 
zittend als liggend op buik en rug worden afgewisseld met rust- en herstelgevende 
ontspanningsoefeningen. 

Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout
Peter en Annette van Broekhuizen 
076 - 541 15 52  |  www.tacoyobreda.nl

van alledag en de gezondheidsproblemen waarmee we 
geconfronteerd worden. Daarnaast werkt Tacoyo vooral 
ook preventief in het kader van ‘zorg goed voor jezelf’. 

WIST JE DAT TACOYO:
• een training is met preventieve werking op nek-, schouder-, 
 en rugklachten en burn-out
• een unieke combinatie is van inspanning en ontspanning
• een verantwoorde manier is om alle spiergroepen te trainen
• je houding en fi guur verbetert
• je laat genieten van fantastische muziek
• zorgt voor optimale vetverbranding
• je vitaliteit verhoogt en een ontspannen gevoel geeft
• trainen is in ‘gewone’ sportkleding die lekker zit
• zorgt voor ontspannen nachtrust
• je beter leert omgaan met stressvolle situaties
• trainen is zonder apparaten

       Zoek je een unieke,  leuke en afwisselende 
vitaliteitstraining  in groepsverband?

De gezonde manier om te 
bewegen en te ontstressen!

Wacht niet langer.Meld je aan voor 
een gratis proefl es!

076-5411552

BRUISENDE/ZAKEN
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info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

boekholt.pdf   1   8-11-2010   10:54:38

(her)stofferen vakmanschap

Een nieuwe look, 
voor uw vertrouwde zit!

www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

reparatie

Snoekweg 2B | 4941 SC Raamdonksveer | 0162 512119
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Voetverzorging van 
reumapatiënten vragen 
extra zorg omdat hun 
voeten meer kwetsbaar 
en gevoeliger zijn dan 
de voeten van gezonde 
mensen. Pijn staat voorop en is de 
meest belangrijke klacht.

reumapatiënten vragen 

voeten meer kwetsbaar 

de voeten van gezonde 
mensen. Pijn staat voorop en is de 

Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl

Behandeling 
Reumatische 
voet
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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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Voor elk wat wils
Genieten van rust, ruimte, natuur, de trekkers en 
andere landbouwmachines. Bloemen plukken, helpen 
bij het voeren van de kalfjes en geitjes, borstelen van 
de pony, eieren rapen bij de kippen, fietsen op het erf, 
ravotten in het gras, groente en fruit zien groeien in 
de moestuin en hiervan smullen, avonturen beleven 
met leeftijdsgenootjes of gewoon toekijken hoe onze 
dieren de beste zorg krijgen van 
DIERENARTSENPRAKTIJK LANGERWERF!

De wereld om je heen leren kennen
Samen met andere kinderen de wereld om je heen 
leren kennen is iets wat niet mag ontbreken in het 
jonge leven van een peuter. Op een spelende manier 

De boerderij en haar landelijke omgeving 
zijn natuurlijk niet alleen mooi, leuk en 
leerzaam voor kinderen tot 4 jaar. 
Juist voor oudere kinderen is er een hoop 
te beleven op de boerderij en het is ook 
nog eens hartstikke leerzaam. 

Kinderdagverblijf 't Werfje biedt
     nu kinderopvang van 0-13 jaar

leren de peuters met elkaar om te 
gaan en maken zij kennis met het 
doen van taakjes, in de kring zitten, 
ritmes en liedjes zingen.

Kinderdagverblijf 't Werfje
Kijldijk 1, 4909 AX Oosteind  |  06 19 08 57 15  |  kinderdagverblijftwerfje@gmail.com  |  www.kinderdagverblijftwerfje.nl

Daarom breiden wij onze diensten uit met BSO en halve dagen peuteropvang!
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De smaak te pakkenOosterhout

PROEF SEPTEMBER

TIP VOOR DE MAAND SEPTEMBER!
“Alles weer in het gareel!” Zo klinkt het vaak na de 
vakantieperiode. Men is weer snel gewend aan de 
hectiek van alledag en rent van hot naar her. Neemt 
niet weg dat er geen tijd meer is voor gezellige 
uitstapjes. Vaak is het nog prachtig nazomerweer 
en kan je de hele maand september nog volop 
buiten genieten!

Zoek je nog een leuke activiteit? Kom dan beslist 
even langs de VVV in Oosterhout. Wij hebben een 
compleet aanbod om iedereen een fantastische dag 
te bezorgen! Wat dacht je van een culinaire 
wandeling waarbij je drie verschillende restaurants 
bezoekt? Leuk en leerzaam is de stadswandeling 
door Oosterhout, zo kom je nog eens wat over je 
stad te weten! Kom langs om inspiratie en ideeën 
op te doen!

RONDLEIDING DOOR KRUIDEN- EN 
MOESTUIN SINT CATHARINADAL
12 SEPTEMBER
Uniek inkijkje in de kruiden- en moestuin van het 
Sint Catharinadal en in het leven van de zusters.

OPEN ATELIERS OOSTERHOUT
8 EN 9 SEPTEMBER
Voor de 28ste keer alweer zetten verschillende 
kunstenaars hun atelier open om publiek te 
ontvangen. De route langs de ateliers start in de 
Vlaamse schuur aan Leijsenstraat 31 te Oosterhout 
met een overzichtsexpositie van alle leden en 
gasten en een prachtig ingerichte beeldentuin.
In het tweede weekend van 15 en 16 september 
2018 zal alleen de overzichtsexpositie open zijn.
Kijk voor de route en alle deelnemende ateliers 
op de website of haal de gratis folder op bij de 
VVV Oosterhout.
Aanvang: van 12.00 tot 17.00 uur.
Locatie: diversen, startpunt Leijsenstraat 31.
Kosten: gratis toegang.
Meer informatie: www.openatliersoosterhout.nl
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 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

Kijk voor alle evenementen 
op onze website: www.proefoosterhout.nl 
of volg ons op facebook: www.facebook.com/vvvoosterhout 
of www.facebook.com/proefoosterhout 

WERELDKINDERDAG
30 SEPTEMBER
Deze dag staat alles in het teken van 
zien, horen, proeven, ruiken en 
bovenal doen. Er zal op de Heuvel en 
in het park van alles worden 
georganiseerd, zoals duiken, brandje 
blussen, sporten, knutselen en talloze 
kraampjes. Deelname is gratis voor 
kinderen tot 14 jaar.

Aanvang: van 12.00 tot 17.00 uur.
Locatie: op en rondom de Heuvel.
Kosten: gratis toegankelijk.
Meer informatie: www.facebook.com/
wereldkinderdagoosterhout/

Tijdens de gebedsdienst van 13.45 uur wordt u van harte welkom 
geheten en bezoekt u daarna het kasteeltje de Blauwe Camer. 
Vervolgens drinkt u, gezamenlijk met de zusters, een kopje koffie/ 
thee, om daarna, onder begeleiding van een ervaren gids, 
rondgeleid te worden door de Kruiden- en Moestuin. Wandelend 
door de wijngaard, eindigt u bij het Wijnhuis en de winkel.
Aanvang: van 13.45 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3.
Kosten: € 12,50 per persoon.
Meer informatie en aanmelden: www.sintcatharinadal.nl

EASTWOODSTOCK
23 SEPTEMBER
Kleinschalig gratis te bezoeken festival, georganiseerd door 
stichting BOCK, just for fun! Stichting BOCK is een niet-
gesubsidieerde organisatie die een voormalig zwembad bezit en 
rondom dat zwembad happenings en evenementen houdt. 

Eastwoodstock is daar een mooi 
voorbeeld van. Dit jaar alweer voor 
de vierde keer. Er zijn 
muziekoptredens van verschillende 
bands en artiesten en er wordt 
(tegen betaling) voor lekker eten en 
drinken gezorgd! 

Aanvang: van 13.00 tot 20.00 uur.
Locatie: bij BOCK, Paterserf 10.
Kosten: entree gratis.
Meer informatie: www.stichtingbock.com 
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  www.facebook.com/insane2.nl

  www.instagram.com/insane2nl

   www.twitch.tv/insane2nlwww.insane2.nl  |  insane2@insane2.nl

InSaNe2 staat voor Inspirations by Sarah & Netje, met z'n 2-tjes.
Van verschillende materialen maken wij sierraden, kunstobjecten en hebbedingetjes. Deze verkopen 
wij op beurzen en events, alsook via Pinterest en Etsy. Tevens zijn wij actief op Twitch, een website waar 
uitzendingen live worden gestreamd. 
Er is een live-chat tijdens het maken van onze producten, waarbij we onder andere glazen kralen op 
verzoek maken.

Persoonlijke en unieke handgemaakte sieraden en accessoires

 
SEPTEMBERACTIE

3-GANGENDINER
 

€ 24,95

MEERBERG 41 TETERINGEN      
Tegenover Golfbaan Landgoed Bergvliet

KEUZE UIT ONDER ANDERE
SALADE TRIO VIS  I  TONIJN  I  STEAK  
I   HOMEMADE CHEESECAKE  I  
EN NOG VEEL MEER!

RESERVEER DIRECT UW TAFELTJE!

WWW.ETENENDRINKENBIJGROEN.NL
076- 886 0680  I  info@etenendrinkenbijgroen.nl
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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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Wonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies1

beste deal2

tot in de puntjes geregeld3

de échte
binnenhuis

adviseur

Mooie gordijnen • Leefbare vloeren

Verrassende zonwering

Leuke woonaccessoires

Inspirerend interieuradvies

Noorderlaan 15 - Dongen

Telefoon: 0162 - 32 25 15

E-mail: info@haarbosch.com

www.haarbosch.com

altijd
een mooie
oplossing

* Kijk voor de voorwaarden en deelnemende collecties op:

1  wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2  alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3  wij bieden u uitgebreide garanties

4  kwaliteit en zekerheid van een vakman

5  transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

altijd
een mooie
oplossing

de échte
binnenhuis

adviseurzonwering
ieder 2e product 
50% korting
U ontvangt 50% korting op 
het voordeligste product.
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