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

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
Meijs Wonen en Van Amelsfoort Hoveniersbedrijf toe en daar 
worden wij bij Bruist heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is 
het lezen van dit magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar 
ook nog eens gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 
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administratie van uw bedrijf.
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Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is 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  



info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik prof. leggereedschap
• Montage mogelijk!
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

(vlnr: Mathias,Corné, Niels en Eric)

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

Binnenlopen 
is slagen! 
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BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

10



oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

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

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

en hoogglans creme afwerking.
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Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 BADKLEDING altijd toegestaan
 Massages & Gezichtsbehandelingen
 Privé sauna; GEEN VREEMDEN
 KINDEREN welkom
 Culinair: sushi-barbecue-lunch-high tea
 Barbecue: binnen in knusse Finse Kota

OKTOBER 

AANBIEDING

CULINAIR
2e PERSOON 

GRATIS

Wellness & Sushi

Wellness & Barbecue

COLUMN/FRITS

Tevreden kunnen we terugkijken naar een mooie maand september met enkele 
drukbezochte evenementen. Denken aan Rrrollend Oisterwijk, het Fashionevent 
en natuurlijk Oisterwijk in Concert. Ze hebben de kassa’s laten rinkelen en 
de bezoekers vermaakt. Oisterwijk weer eens onderscheidend op de kaart 
gezet! Gelukkig waren de organisatoren ook tevreden en hebben al reeds 
de data voor volgend jaar vastgelegd.
Wij zijn al volop bezig met het evenement WinterglO’w. Dit keer hebben 
we gekozen om er een driedaagse happening van te maken. Steeds meer 
bezoekers vraagt ook meer organisatie. Voor ons een uitdaging om er 
telkens weer iets mooiers van te maken. Iedereen kan zich overigens al 
inschrijven voor een kraam op vrijdag en/of zaterdag. Mail hiervoor naar: 
kramen@cm-oisterwijk.nl.

Inmiddels zijn er weer enkele nieuwe ondernemers gestart, we wensen ze 
natuurlijk heel veel succes met hun zaak. 

Onze werkzaamheden gaan niet enkel over evenementen natuurlijk. Volgende 
maand maand gaat het rapport over de citymarketing besproken worden. Het moet 
een startpunt worden om onze plaatselijke economie en bijbehorende bekendheid 
nog sterker te maken t.o.v. de concurrerende plaatsen. We zullen natuurlijk als een 
van de stakeholders hierop toezien. Ook hebben we het verzoek bij de gemeente 
neergelegd om dit jaar de sfeerverlichting langer te mogen hangen. Geeft toch 
meer gezelligheid in de donkere dagen…

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

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

Frits Knibbeler
Centrummanager

Langzaam gaan we weer naar de donkere dagen.

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

Oktober is de maand waar er alweer snoepgoed van de Sint opduikt en kerstversieringen 
langzaam in de winkels gepresenteerd worden. Dat is wel heel vroeg, maar het is wel 
de maand waar het najaar zijn gezicht al laat zien. De stamppotten komen op tafel en 
de winterkleding is weer in volle belangstelling en de klok wordt weer verzet. Ook 
mogen we deze maand woonmaand noemen.

12



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

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 BADKLEDING altijd toegestaan
 Massages & Gezichtsbehandelingen
 Privé sauna; GEEN VREEMDEN
 KINDEREN welkom
 Culinair: sushi-barbecue-lunch-high tea
 Barbecue: binnen in knusse Finse Kota

Wij heten u van harte welkom!

OKTOBER 

AANBIEDING

CULINAIR
2e PERSOON 

GRATIS

Wellness & Sushi

AANBIEDING

Wellness & SushiWellness & SushiWellness & Sushi

Wellness & Barbecue



Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974Burgemeester Verwielstraat 67

6062 GC Oisterwijk
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Bredaseweg 94A, Tilburg  |  013-5439028  |  info@artinails-beauty.nl
 www.facebook.com/Artinails-Beauty  |  www.artinails-beauty.nl

bij een HYDRADERMIE YOUTH
behandeling en

CRÈME HYDRA SUMMUM
NU EEN

HYDRA BEAUTÉ MIST CADEAU
van € 193,95

voor
€ 149,95 

Jong en 
Stralend

Jouw beautyspecialist!Jouw beautyspecialist!Jouw beautyspecialist!Jouw beautyspecialist!

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 

CRÈME HYDRA SUMMUM

HYDRA BEAUTÉ MIST CADEAUHYDRA BEAUTÉ MIST CADEAU

Jouw beautyspecialist!

HYDRA BEAUTÉ MIST CADEAU



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!
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 bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Nieuw 
bij bbb 
Tilburg

Vanaf oktober ook 
kickbokslessen!

Kickboksen is een full body workout, een training met een hoge vetverbranding 
en meer spierkracht. Door deze workout word je niet alleen krachtiger van 

buiten maar ook van binnen. Bij bbb kan je ook terecht voor hot cabin  
workouts, yoga, pilates, shape-/HIIT lessen en food- & lifestylecoaching. 

Benieuwd? 
Boek een proefles gratis 

online via onze site. 
K O E L S E R V I C E

B I G G E L A A R

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

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken. 
Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij 
ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en 
andere koeltechnische apparaten. We verkopen nieuwe apparatuur, 
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien 
alle onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het 
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

 - warmtepompen - koeltechniek - warmtepompen - koeltechniek

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

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

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

BYE BYE BAD HAIR DAY
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij maken de deur 
die bij je past!
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De kast van Bastiaan en Tooske

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

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

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij maken de deur 
die bij je past!
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[OPEN][OPEN]

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

[OPEN]



[OPEN]

BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nlBoxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

[OPEN]
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Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



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

New Fall 2018
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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7

BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist

Gun jezelf yoga!
In de intieme en gloednieuwe  

yogastudio van Yoga-farm.
Er worden Yin en Yin-Yang lessen  
gegeven. Ik hoop je te mogen  
ontmoeten op de yogamat.

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

Er worden Yin en Yin-Yang lessen Er worden Yin en Yin-Yang lessen 

Maak nu kennis  
met Yogafarm 
en volg een 

gratis proefles!Yogafarm De yogastudio met flow
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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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Het meest ongerepte deel van Puglia, in het Nederlands 
soms Apulia genoemd, is ongetwijfeld de kuststrook langs de 
helderblauwe Ionische Zee. Uit heel Italië komen zonne-
kloppers naar hier om te genieten van de gezellige badplaatsen. 
Tussen de verschillende kustdorpen ligt er nauwelijks iets: 
zandstranden, rotsen, olijfbomen, cactussen en af en toe een 
fort waarmee de kust in een ver verleden werd beschermd 
tegen piraten. Eén van de gezelligste havensteden is Gallipolli. 
Het historische centrum ligt op een eiland en de smalle 
straatjes kunnen alleen te voet verkend worden. 

Ook leuk is het noordwestelijk gelegen Lecce, het ‘Firenze 
van Zuid-Italië’, waar kerken en kloosters elkaar afwisselen. 
Je vindt hier niet alleen barok, maar ook Romeinse resten zoals 
een amfi theater en de steegjes staan vol met statige huizen 
waarvan de ijzeren balkons getuigen van de glorierijke dagen 
van deze stad.

De hak van Italië

Puglia, in het zuiden van Italië, is als een Schone Slaapster die stilaan ontwaakt 
uit de vergetelheid. De hak van de laars staat bekend om zijn uitgestrekte 
landschappen, charmante dorpjes, een bijzonder vriendelijke bevolking en 
de luxehotels in schitterende landhuizen.

In het westelijk deel van Puglia worden 
de uitgestrekte landschappen 
gekenmerkt door de zogenaamde trulli. 
Dat zijn een soort van stenen iglo’s die 
je alleen in deze regio aantreft. Eigenlijk 
bestaan er trulli (enkelvoud: trullo) in 
alle vormen en maten maar de meest 
typische vind je in Alberobello. Zowat het 
hele dorp bestaat uit witgekalkte huisjes 
met een puntig dak in donker 
natuursteen.  

Puglia heeft nog meer troeven: 
olijfgaarden of lokale wijnen bijvoorbeeld. 
De regio telt niet minder dan 65 miljoen 
olijfbomen, zo beweert men in Ostuni. 
Dit liefelijke stadje dankt haar rijkdom 
aan de olijfolie. Ook in wijngidsen scoort 
Puglia almaar beter. Het zijn (nog) niet 
de verfi jnde wijnen die bekend zijn uit 
andere Italiaanse streken, maar er is 
beslist potentieel. 

De regionale keuken is zonder meer een 
troef voor alle bezoekers. Met al die 
heerlijke geuren en verfi jnde smaken 
moet je je smaakpapillen zeker op 
verkenning laten gaan. 

BRUIST/REIZEN

De hak van Italië

Aan de kust is het dorpje Pogliano a Mare een interessante stop. Het is 
vooral bekend om zijn zeegrotten, die uitgesleten zijn door het water en 
waar nu onder meer een restaurant is ondergebracht.

Meer in het noorden is Bari, de grootste stad van Puglia, een aanrader. 
Het oude stadscentrum is bijzonder gezellig en ideaal om enkele uren 
door te slenteren. Bari is al bij al een rustig oord aan een azuurblauwe 
zee en met bijzonder vriendelijke inwoners, die altijd klaarstaan om een 
tip te geven of zich te laten fotograferen. En laat dat nu net Puglia in een 
notendop zijn…

ALBEROBELLO  
BESTAAT UIT 

WITGEKALKTE 
HUISJES MET 
EEN PUNTIG 

DAK IN DONKER 
NATUURSTEEN

m� iverrassend
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Eigenaar: Bart van der Meijs  |  Ringbaan-Zuid 251 Tilburg  |  + 31(0)13 - 535 94 64  |  www.meijswonen.com

Of je nu op zoek bent naar één enkel 
meubelstuk of je complete interieur 
wil laten restylen, bij Meijs Wonen in 
Tilburg ben je voor beide aan het 
juiste adres. We spraken met eigenaar 
Bart van der Meijs.

Laat je inspireren
VAN ÉÉN MEUBELSTUK TOT 
HET COMPLETE PAKKET

Het begin
“Mijn vader is dit familiebedrijf in 1990 begonnen. Wat 
destijds kleinschalig begon met een winkeloppervlak van 
‘slechts’ 500 m2 is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 3.000 
m2 aan woonbeleving waar je je ogen uitkijkt. Maar we doen 
nog steeds waar het ooit allemaal mee begon: bij ons kun je 
zowel terecht voor slechts één meubelstuk als voor je gehele 
interieur en alles wat daarbij komt kijken.”

Goed advies
Bart omschrijft de stijl van Meijs Wonen als trendy in de 
breedste zin van het woord. “Dus van stoer eigentijds 
tot modern minimalistisch. Een collectie waar zowel de 
jongere als de wat oudere klant mee uit de voeten kan. 
Uiteraard helpen we onze klanten graag bij het doen van de 
juiste aankoop. Het geven van een goed advies is ook iets 
waardoor wij ons weten te onderscheiden en wat door de 

Eigenaar: Bart van der Meijs  |  Ringbaan-Zuid 251 Tilburg  |  + 31(0)13 - 535 94 64  |  www.meijswonen.com

klanten bijzonder wordt gewaardeerd. Indien gewenst 
komen we bij de mensen thuis om ter plekke de situatie 
te inventariseren, zodat we op basis van die informatie 
een interieurplan op maat kunnen presenteren. Inclusief 
stoffering, inrichting en accessoires. Maar net wat de 
klant wil.”

In eigen beheer
“Bij Meijs Wonen staan we voor kwaliteit. Dat geldt 
niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de rest van 
het team. Die kwaliteit kunnen we mede garanderen 
doordat we alles in eigen beheer doen: van het inkopen 
tot het verkopen, van het uitleveren tot het plaatsen en 
installeren en ook de service achteraf is top. De klant 
staat bij ons bovendien voorop en krijgt dan ook alle 
aandacht die hij of zij verdient. Loop dus gewoon eens 
binnen in onze showroom en laat je inspireren.”

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. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

Laat je inspireren
BRUISENDE/ZAKEN
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Opslagruimte
nodig?

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

Maar ook:
 Verhuisdozen
 Servicedepot
 Aanhangerverhuur
 Archiefvernietiging

www.huurhal.nl

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

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

Nieuwe sleutels en cilinders. Nieuwe sleutels en cilinders. 

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

NIEUW!

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

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Je wordt met

     de
leuker!

lach      ook
eens zonder

selfi e...

lach



NIEUW!

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

Micro-needling kan resulteren in:
• een meer gladde en frisse huid
• fijnere poriën
• minder rimpels en fijne lijntjes
• verbetering van de huidstructuur
• vermindering van pigmentvlekken
• opvulling van (acne)littekens
• vervlakking van operatie- of 
 traumatische littekens

Wilt u graag meer informatie of deze 
behandeling geschikt is voor u? 
Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Huidverbetering  
  met micro-needling

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

met micro-needling

vermindering van pigmentvlekken

Wilt u graag meer informatie of deze 

Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Bij micro-needling gebruikt de huidtherapeut zeer fijne naaldjes om  
de lederhuid licht te beschadigen. Dit stimuleert de celdeling en  
de aanmaak van collageen en elastine waardoor de huid sterker,  
soepeler en egaler van kleur wordt.
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Jos W. Simons Pianohandel  |  Eigenaar: Geert Simons  |  Kraaivenstraat 25-11 Tilburg
info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

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

Kwaliteit
Over de vraag waarom men voor Jos W. Simons 

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

Uw instrument 
      in goede handen“De cirkel is rond; 

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

repareren van 
piano’s en 

vleugels.” Een 
passie die ook bij 

de derde 
generatie 

eigenaren van 
familiebedrijf Jos 

W. Simons 
Pianohandel nog 

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

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

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

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

      in goede handen
zijn op het werk dat 

toets of het volledig 

altijd naar perfectie 

OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur 
voor Pink Ribbon. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege 
diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

Steun

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 
De over levings kansen zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
gestegen. Toch sterven er jaarlijks 
nog meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte. Steun Pink Ribbon, 
want meer onderzoek is nog 

steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie 
komen vind je op www.voorpinkribbon.nl.

Bestel de nieuwe Pink Ribbon Armband
en maak meer onderzoek mogelijk.
De nieuwe Pink Ribbon Armband bestaat uit vier 
verschillende armbandjes die ook los van elkaar gedragen 
kunnen worden. Een leuk cadeautje voor jezelf of een 
dierbare. De armband kost € 9,99 en per verkocht 
exemplaar wordt € 4,26 gedoneerd aan borstkanker-
onderzoek. Bestel jouw armband op www.pinkribbon.nl.

Pink Ribbon
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Uw tuin in balans
Natuurlijke, groene 
sfeertuinen, dat is 
het einddoel van 

Hoveniersbedrijf Van 
Amelsfoort. “Mijn man  

Theo is een echt 
natuurmens”, aldus 

Monique van Amelsfoort. 
“En dat zie je ook terug in 
zijn ontwerpen. Daarnaast 
ligt zijn specialisme sinds 

enkele jaren ook bij de 
energetische tuin.”

PERSOONLIJKE SERVICE, 
BETROUWBAARHEID EN  
KWALITEIT
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Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  
website!

Van A tot Z
“In 1984 zijn wij dit hoveniersbedrijf gestart”, 
vertelt Monique. “Theo is de man van de tuinen 
en ik help hem waar ik maar kan, samen met 
onze vakkundige medewerkers.” Je kunt dus wel 
stellen dat Van Amelsfoort een gevestigde naam 
in de hoveniersbranche is. “We kunnen het hele 
traject, van het ontwerpen van de tuin tot en met 
het aanleggen en het onderhoud, verzorgen. Maar 
verwacht van ons geen ontwerp met enorme 
terrassen, de focus ligt bij ons juist op groen. 
Natuurlijke tuinen waar van alles groeit en bloeit, 
zorgvuldig door Theo geselecteerd.”

Energetische tuinen
Het laatste geldt al helemaal in het geval van een 
energetische tuin, sinds vijf jaar hét specialisme 
van dit hoveniersbedrijf. “Een energetische tuin 
straalt rust uit, geeft de ‘gebruikers’ meer energie 
en zorgt dat ze zich happy voelen in hun tuin. 
Theo voelt precies aan hoe hij dit kan bereiken 

Eigenaren: Theo en Monique van Amelsfoort 
Poppelseweg, Goirle
013-5346023  |  www.hoveniervanamelsfoort.nl

en dat geeft hem dan weer energie. Een 
hele mooie wisselwerking met telkens weer 
bijzondere resultaten. Hierdoor weten we ons te 
onderscheiden in de markt.”

Geen verrassingen achteraf
Bij Van Amelsfoort staan persoonlijke service, 
betrouwbaarheid en kwaliteit zeer hoog 
in het vaandel. “Daarnaast vinden we het 
heel belangrijk om transparant te werken. 
Onze klanten weten precies waar ze aan toe 
zijn en staan achteraf dan ook nooit voor 
verrassingen. Bovendien zijn we aangesloten 
bij vakorganisatie VHG, wat ze zelfs nog een 
extra stukje zekerheid biedt en wat alleen nog 
maar meer bewijst dat wij voor kwaliteit gaan 
en staan.”

Uw tuin in balans
BRUISENDE/ZAKEN



Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter

BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.
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RECEPT/KEURSLAGER LA CUCINA

Kalfs-stoofpot  
    met pastinaak

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

Heerlijk mals  
en boterzacht  
van smaak!

Bereiding
Pers de knoflook, snijd de uien in partjes en hak de peterselie fijn.  
Snijd het vlees in stukken van 5 cm en wrijf ze in met paprikapoeder,  
zout en peper. Verhit de olijfolie in een braadpan en bak de stukken  
vlees op matig hoog vuur bruin. Schep de knoflook en ui door het bakvet.  
Leg de takjes tijm tussen het vlees en schenk de fond en sherry langs de 
rand bij het vlees. Stoof het vlees 2 uur met de deksel schuin op de pan.  

Het vocht mag maar net in beroering zijn. Zet de pan eventueel op een 
vlamverdeler. Schep het vlees af en toe om. Schil de pastinaak, wortel en 
bleekselderijstengels met een dunschiller. Snijd de pastinaak en wortel in 
plakken en de bleekselderij in stukken van 3 cm. Schep de groenten door 
het stoofvocht en stoof het vlees met de groenten nog 30 minuten tot de 
groenten gaar zijn en het vlees botermals is. 

Breng op smaak met zout en peper en schep de peterselie erdoor. 
Tip: Serveer de stoofpot met rijst of pasta.

Ingrediënten
- 6 stengels bleekselderij
- doorregen kalfsvlees 1 kilo 
- keukenzout 1 snufje 
- knoflook 1 teentje 
- medium droge sherry 150 mililiter 
- mild paprikapoeder 1 eetlepel 
- olijfolie 3 eetlepels 
- pastinaak 300 gram 
- platte peterselie 3 eetlepels 
- ui 2 stuks 
- verse tijm 3 takken 
- versgemalen zwarte peper 1 snufje 
- vleesfond 200 mililiter 
- winterwortel 300 gram 

Tip: Serveer de stoofpot met rijst of pasta.

  |  www.lacucina.keurslager.nl

vlamverdeler. Schep het vlees af en toe om. Schil de pastinaak, wortel en 
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- winterwortel 300 gram 

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



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

Hierdoor gaan de radicalen zich anders gedragen. Ze focussen 
niet langer alleen op ziekteverwekkers, maar binden zich ook aan 
gezonde cellen. Er vindt dan een chemische reactie plaats: oxidatie. 
Oxidatie is een grote oorzaak van huidveroudering. Het zorgt 
voor DNA-schade, maakt de huid minder elastisch, beschadigt 
bindweefsel en zorgt voor rimpels en ouderdomsvlekken.
Zonbescherming beschermt aan het huidoppervlak tegen UVA/UVB-
stralen. Ze bieden echter geen complete bescherming tegen schade 
door vrije radicalen. Antioxidanten doen dit wel. 
Een brede aanpak vereist een dubbele bescherming: Antioxidant + 
zonbescherming.

Antioxidanten neutraliseren vrije radicalen en versterken de 
bescherming van de huid tegen schadelijke invloeden, zodat de huid 
de zichtbare tekenen van huidveroudering zelf kan corrigeren. 

Bij Mooi Medisch Sportief boeken we geweldige resultaten met de 
producten van SkinCeuticals en ZO Medical & Skin Health.

Bent u benieuwd wat onze behandelingen en producten 
voor uw huid kunnen betekenen? Kom gerust langs voor 
een vrijblijvend adviesgesprek of boek een behandeling bij 
onze schoonheidsspecialiste.

Drs. Alice van der Linden
Mariëlle van Gestel

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

Alleen effectief, samen oneindig sterk.

Antioxidant & 
   UV Bescherming

De huid is van nature gebouwd om 
zichzelf te herstellen. Door 

schadelijke externe invloeden, 
zoals zon, luchtvervuiling, roken en 

stress, maakt ons lichaam een 
overschot aan vrije radicalen aan. 

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

Antioxidant & UV Bescherming

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

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

Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst  
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij 
Van Erp-Broekhans; een familiebedrijf dat het ware  
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

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

In een lijstje...

Schorpioen 23-10/22-11

Stop met dat uitstelgedrag en 
pak die zaken eens goed aan! 
Je zal de maand afsluiten zonder 
stress en drama. 
 
Boogschutter 23-11/21-12

Je staat er alleen voor deze 
maand en je zult ervaren hoe 
fi jn dat is! Zo leer je persoonlijk 
geluk te vinden. 

Steenbok 22-12/20-01

Een rustige maand zonder 
problemen en alleen maar leuke 
dingen in het vooruitzicht! 

Waterman 21-01/19-02

Je bent deze maand erg snel in 

het bedenken van oplossingen. 
Gebruik de tijd die je over hebt goed, 
je zult zien dat je het nodig hebt. 

Vissen 20-02/20-03 

Soms is het goed om eens terug te 
kijken op het verleden. Hoe heb je 
dit aangepakt en valt het nog aan te 
passen? Je hebt hier nu de tijd voor.

Ram 21-03/20-04

Het is niet nodig om je energie 
te verspillen aan negatieve 
omstandigheden. Gebruik je energie 
voor belangrijke dingen waar je 
plezier en positiviteit aan beleeft. 

Stier 21-04/20-05

Fouten zijn er om te maken én om 

van te leren. Wees niet te koppig 
en neem ook de leermomenten 
mee, je zult vanzelf de goede weg 
weer volgen. 

Tweelingen 21-05/20-06

Er staat je een verrassing te 
wachten deze maand van iemand 
die erg belangrijk voor je is. 
Het gaat vooral om de inhoud. 

Kreeft 21-06/22-07
Deze maand ben je niet bezig met 

jezelf, maar met het motiveren 
van de mensen om je heen. 
Een goed moment om nieuwe 
contacten te leggen. 

Leeuw 23-07/22-08

Wat voor ervaringen heb jij in 
het leven al mogen verzamelen 
en wat heb je hiermee gedaan? 
Denk hier eens goed over na 
en zorg voor verandering. 

Maagd 23-08/22-09

Deze maand barst je van het 
doorzettingsvermogen. Laat zien 
wat je in huis hebt en dat je het 
aankan!

H O R O S C O O P
WEEGSCHAAL 23-09/22-10
Het is tijd voor verandering.
Kijk deze maand eens anders naar 
je taken en zie wat het met je 
resultaten doet. 
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Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 

50



 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!



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

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

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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Guldenweg 22, Etten-Leur
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Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche

OOK OP ZOEK NAAR 
MEESTERSCHILDERWERK?
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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.

Stekkenberg 11
6561 XE Groesbeek
+31 (0)85 071 83 55
+31 (0)6 117 044 20
info@shadowdesignholland.nl
shadowdesignholland.nl

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.
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Een heerlijke authentieke Pasta Carbonara 
bijvoorbeeld. Met als extra ingrediënten 
champignons en oesterzwammen in plakjes 

gesneden, bakken in olie, teentje knoflook 
erover uitpersen en meebakken. Heerlijk 

hierbij is de Pinot Noir wijn. Bij 
dit gerecht zal de fruitigheid 
van de wijn naar boven komen.

Pinot Noir is één vande 
bekendste blauwe druiven-
rassen ter wereld. Het is niet 

alleen de ster van de Bourgogne-wijnen, waar 
hij de duurste wijn ter wereld voortbrengt. Ook 
is de Pinot Noir één van de drie druivenrassen 
die in de Champagne gebruikt mag worden. 
Inderdaad, witte wijn van een blauw ras dus! 

Kom bij ons proeven… we hebben meer dan 
20 verschillende Pinot Noir wijnen in het 
assortiment. Onze favoriet:  
Mirassou Pinot Noir uit California.          

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

Dorpsstraat 21 - Oisterwijk

Patrick van Hal

Paddenstoelen met rode wijn…

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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

In oktober staan de bossen vol met verschillende paddenstoelen. Hoe  
leuk is het, om deze te gaan plukken en er gerechten mee te bereiden.
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grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGEN

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

Thuis luisteren naar 
Sonos, maak gebruik 

van onze unieke 
Luisterservice.

9,5

BESTEL  
DEZE MAAND MET DE 

KORTINGSCODE
BRUISTOKT VOOR 10% 
KORTING OP SONOS 

PRODUCTEN mensen samen!

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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2 OKTOBER
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.  

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

6 OKTOBER
Parelkwis
Uitslagen en feestavond van de 
dorpsquiz om 19.00 uur in Tiliander 
Oisterwijk. 

7 EN 28 OKTOBER
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk van 12.00 tot 17.00 uur. 

8, 16, 18, 24 EN 30 
OKTOBER
Films in Tiliander

Met The Greatest Showman, 
Ferdinand, Paddington 2,  
The Shape of Water en Brooklyn.

12 OKTOBER
Queen Forever 
De grootste hits VAN Queen, live 
uitgevoerd in Tiliander, aanvang 
20.30 uur, entree € 23,50

14 OKTOBER
Noble Jazz
Oisterwijker en jazz-trompettist  
Teus Nobel neemt u mee naar 
verschillende uithoeken van de 
wereld. Aanvang 20.00 uur in 
Tiliander, entree € 13,50. 

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

14 OKTOBER
The Jugs
Rockband, met plezier voorop, en 
de entree is gratis! The Jugs bij Mie 
Pieters in Heukelom vanaf 15.00 
uur. 

21 OKTOBER
Stadswandeling
Met gids 2 uur door het centrum, 
start vanaf Joanneskerk om 10.30 
uur, deelname € 4,-.

21 OKTOBER
Swingjazz
Jazz op zondag om 15.00 uur  
in Tiliander. 
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OKTOBER 2018

‘Ma’ is gebaseerd op het boek  
dat Hugo Borst schreef over  
de aftakelende geest van zijn  
moeder. 20.30 uur in Tiliander,  
Entree € 18,50.

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

WOENSDAGEN
Poppentheater
Iedere woensdag wisselende 

26 OKTOBER
Jörgen Raymann 
Met hilarische observaties probeert 
Raymann de puzzel van zijn 
verleden te leggen. Aanvang 20.30 
uur in Tiliander, Entree € 18,50. 

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

31 OKTOBER
Natuurtour
Om 13.30 uur met Frans Kapteijns 
en de toeristentrein door Oisterwijk, 
reserveren verplicht via 
OnsOisterwijk.nl

31 OKTOBER
Loek Peters – Ma 
De tragikomische solovoorstelling 

voorstellingen voor jong en oud in 
Natuurtheater Oisterwijk. Entree € 5,-. 

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

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

The Jugs
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www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

De nieuwe Audi A1
Royaal, sportief, karaktervol.

Nu te bestellen en binnenkort in onze showroom.

Adv. 1-1 Audi A1 BRUIST.indd   1 12-09-18   14:08




