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GLOEDVOLLE 
SFEERMAKERS 
VAN MEIJS

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

BAOBAB COLECTION
Bij MEIJSWONEN noemen we onze interieuraccessoires Mooie Meijsjes. De geurkaarsen 
van Baobab Collection maken deel uit van de Allermooiste Meijsjes; handgemaakt van 
pure ingrediënten zijn het stijlvolle sfeermakers met een diepe, elegante geur. Hoewel ieder 
exemplaar uniek is hebben ze allemaal dezelfde goede eigenschap: ze brengen gezellig-
heid in huis tijdens donkere winterdagen. Zeker zestig branduren lang. Een super cadeau 
voor zowel vriend als vriendin. Of hou hem lekker. Herken jezelf bij MEIJSWONEN. 
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Wijnhalen en Autoherstel de Koster. Stuk voor stuk 
zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBER



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



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! 



COLUMN/FRITS

We zijn begonnen aan een reeks van koopzondagen, maar liefst 7 achter elkaar. 
Sinterklaas moet uiteindelijk ook zijn cadeaus kunnen kopen. Hetzelfde geldt voor 
de kerstman.Zoals jullie kunnen zien, hangt de sfeerverlichting weer en worden 
er deze maand weer 120 kerstbomen geplaatst in het centrum. Ook komen er 
weer 2 grote verlichte bomen in het centrum en een op het Lindeplein.
Momenteel zit er veel werk in het maken van de jaarplanning voor 2019 en 
natuurlijk WinterglO’w op 14, 15 en 16 december. Wederom pakken we dit 
jaar weer meer uit met artiesten, kramen, foodtrucks, muziek, koren, vuur 
en een echte kerstman. Ook is Wintervillage, in vorm van de ijsbaan, weer 
3 weken aanwezig op de kop van de Lind. U kunt de informatie over deze 
evenementen vinden op onze site en social media. Vergeet bij gelegenheid 
niet om loten te kopen om WinterglO’w te ondersteunen. Overigens hebben 
talloze ondernemers vele grote prijzen beschikbaar gesteld. Net als voorgaande 
jaren is er weer vele malen meer prijzen(geld) dan opbrengsten van loten, 
dus het loont om de gok te wagen. Ook zijn we blij dat er volgend jaar toch 
weer meer evenementen gepland staan dan voorheen. In de loop van komend 
jaar zullen ze bekend worden gemaakt. In ieder geval komt “Art in Oisterwijk” 
weer met een nieuwe editie. Voor eind van het jaar zal ik de jaarplanner met de 
activiteiten en koopzondagen weer uitdelen aan de ondernemers. Iedereen kan 
hem ook gaan zien op onze site.

Tevens wil ik iedereen alvast fijne feestdagen  
en een mooie jaarwisseling toewensen!

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

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

Frits Knibbeler
Centrummanager

December, de feestmaand bij uitstek! 

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

Heerlijk genieten van de donkere korte dagen en de warme kachel. Misschien kunnen 
we onze schaatsen uit het vet halen. En een goed pak sneeuw is lastig, maar ook wel 
mooi om weer eens te beleven. Maar dit weer kan natuurlijk ook nog in de komende 
maanden optreden.
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 
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Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

December: € 108,50 p.p.
 Privésauna
 Welkomstdrankje
 Badkleding toegestaan
 Kinderen welkom
 Badjas, handdoeken, slippers

 Champagnegarnituur

Graag tot ziens.

Verrassing voor uw liefste?
Romantiek & Champagne & Culinair

Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

Maak gebruik van onze 
kennismakingsbehandeling. 
Geldig t/m 31 december 2018*  
* Alleen op afspraak
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De Koster helpt u  graag op weg!
Autoschade Herstel De Koster bestaat 
in 2019 maar liefst 50 jaar. Van jongs 

af aan draaide Ramon De Koster 
mee in het bedrijf van zijn ouders. 
Ongeveer 13 jaar geleden nam hij 

het stokje van hen over. Samen 
met zijn broer zijn medewerkers en 

vader die ook nog dagelijks hand- en 
spandiensten verricht. Anno 2017 

staan vakmanschap, service en 
persoonlijk contact met de klant nog 

steeds voorop.

Kwaliteit
Het klinkt zo gewoon en dat is het bij De Koster ook. Omdat 
zij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en daarnaast graag 
voorop lopen in de nieuwste ontwikkelingen zit u wat dat 
betreft wel goed. “Ook het contact met de klant vinden we 
heel belangrijk”, vertelt Ramon. “Wanneer u belt, wordt u direct 
verder geholpen en worden meteen heldere afspraken gemaakt. 
Afspraken die we hoe dan ook nakomen.”

Korte lijntjes
“Doordat we een relatief klein bedrijf zijn, zijn de lijntjes kort en 
kunnen we snel schakelen. We zijn gespecialiseerd in het herstel 
van allerhande schades van personenauto’s, motoren, scooters, 
campers, caravans en lichte bedrijfsauto’s; specifiek schades aan 
carrosserie en autoruit.”

Centraal aanspreekpunt
“Duidelijkheid is essentieel. Onze schademanager inventariseert 
bij binnenkomst de omvang van de schade en vertelt helder wat 

er wel en niet mogelijk is, en welke kosten hier aan verbonden 
zijn. Ik fungeer zelf als centraal aanspreekpunt voor onze 
klanten, zodat ze weten bij wie ze moeten zijn, mocht er 
onverhoopt iets mis zijn.”
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Magazijnweg 5A, Udenhout  |  013-5112067  |  info@autoschadehersteldekoster.nl  |  www.autoschadehersteldekoster.nl

UITEINDELIJK  
GAAT HET ALLEMAAL 
OM VERTROUWEN
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De Koster helpt u  graag op weg!
Klanttevredenheid
“Het belangrijkste is dat de klant tevreden is met datgene 
wat we doen. Om die reden streven we naar een persoonlijke 
service. Zo zorgen we voor vervangend vervoer als u uw 
autoschade bij ons laat herstellen en we bieden een haal- 
en brengservice. We helpen bovendien bij het invullen 
van het schadeformulier. Desgewenst regelen we de hele 
administratieve afhandeling van de schade.”

Magazijnweg 5A, Udenhout  |  013-5112067  |  info@autoschadehersteldekoster.nl  |  www.autoschadehersteldekoster.nl

Alle verzekeringsmaatschappijen
De Koster werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen. 
“Informeer eerst even bij ons naar de mogelijkheden. In 
veel gevallen heeft u bij ons geen verhoogd eigen risico 
en kunnen wij de schade gewoon voor u repareren. “ 

Informeer naar de mogelijkheden?
013-5112067
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Bredaseweg 94A, Tilburg  |  013-5439028  |  info@artinails-beauty.nl
 www.facebook.com/Artinails-Beauty  |  www.artinails-beauty.nl

Wilt u tijdens de feestdagen mooi voor de dag komen 
met een verzorgd, stralend uiterlijk en prachtige handen en nagels? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Stralend de
feestdagen in?

Voor de feestdagen laten wij jullie graag stralen! 
Wat dacht u van een heerlijke verwennerij voor 
de handen door middel van een Spa Manicure 
met de optie inclusief een gellak?
Wilt u de nagels wat langer voor deze dagen? 
Ook dat is mogelijk. Neem gerust contact op om 
alle mogelijkheden te bespreken. 

Een aanrader voor de feestdagen is de aller-
nieuwste Lift Summum behandeling van Guinot. 
Deze behandeling  geeft een direct liftend, glad en 
verstevigend langdurig resultaat ook voor hals en 
decolleté in slechts 50 minuten.

Wilt u iemand anders verwennen of zelf verwend worden? 
Cadeaubonnen zijn leuk om te geven en te krijgen!  

Artinails & Beauty wenst iedereen 
een stralend kerstfeest en een heel kleurrijk nieuwjaar!

direct liftend, glad en direct liftend, glad en 
verstevigend langdurig resultaat ook voor hals en 

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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Ingrediënten voor 4 personen
•  2 oranje pompoenen
•  2 uien
•  3 teentjes knoflook
• 150 gram paddenstoelenmelange
• 1,25 liter water
•  3,5 theelepel witte truffelolie
•  Crème fraîche
• 10 gram salie

Wat heb je nodig?
Een staafmixer en een scherp 
mes om de pompoen te snijden.
Tip: kook de pompoen 10 minuten. 
Hierdoor wordt het vruchtvlees 
zacht en kun je de pompoen  
gemakkelijk in schijven snijden 
en de zaadlijsten verwijderen. 

Zo maak je het
Snijd de ui en de knoflook klein en fruit deze in een soep-
pan. Voeg stukjes pompoen toe en bak deze 5 minuten 
mee. Voeg het water toe, breng aan de kook en laat het 
geheel 30 minuten zachtjes doorkoken. Maak daarna 
met de staafmixer een gladde soep. Als laatste voeg je 
de witte truffelolie toe. Roer het geheel goed door. Maak 
de paddenstoelen schoon en snijd de salie fijn. Bak eerst 
de paddenstoelen totdat ze gaar zijn. Voeg de laatste 2 
minuten de salie toe en bak deze mee. Intussen kun je 
de soepkommen vullen met de soep. Daarna voeg je in 
iedere kom een toefje crème fraîche toe. Intussen zijn de 
paddenstoelen ook klaar. Verdeel deze in 4 porties en leg 
deze bovenop de crème fraîche.
Eet smakelijk en geniet! 

Liefs Karlijn, 
Lifestyle coach bbb

bbb Tilburg
Kempenaarplaats 16 - 088 644 00 13 - www.bbbhealthboutique.nl

P.S. Ben je op zoek naar meer heerlijke gezonde recepten? 
Via www.bbbhealthboutiqe.nl/recepten delen we meer inspiratie.

Pompoen-truffel soep
met paddenstoelen en salie 

info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

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  

Feit of Fabel?
Voedselbanken geld nodig? 
Die krijgen toch alles gratis?

Wij krijgen voedsel inderdaad 
gratis. Maar we hebben wel 
degelijk kosten; benzine, 
verzekeringen, koelwagens, 
kratjes etc.
Uw steun is zeer welkom. Voor 
€ 3,50 helpt u een gezin aan 
een voedselpakket. 
www.voedselbankennederland.nl

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
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kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

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

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

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
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

feestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagen
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Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier en 
wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op plaatsen 
in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd 
en rondom de ogen. Botox® vult dus niks op. Fillers zijn injectables op 
basis van hyaluronzuur, een lichaamseigen stof met als functie vocht 
vasthouden. Met fi llers kunnen lijntjes worden opgevuld, waardoor deze 
vervagen of verdwijnen. Het wordt ook gebruikt voor het herstel van 
volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze wat extra volume 
te geven. 

Helaas zijn er in de media verschillende slechte voorbeelden van 
(overmatig) gebruik van Botox® en fi llers. Gelukkig kunt u ook behandeld 
worden zonder er ‘nep’ uit te zien. Ik streef ook niet naar rimpelloze 
gezichten zonder mimiek, maar juist om u een frisse uitstraling te geven 
en scherpe lijnen en schaduwen te verzachten. Een ander zal zeggen dat 
u er goed uitziet zonder te zien dat u behandeld bent.

Nieuwsgierig geworden en spreekt deze visie u aan? 
Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.

Een natuurlijke look met

Botox® en fi llers,
Veel mensen denken dat de functie van botox en fi llers bij het 
verminderen van rimpels hetzelfde is. Niets is echter minder waar.

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

 dat kan!

Bij Mooi Medisch Sportief 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

met botox of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.
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Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131

info@mooimedischsportief-denbosch.nl 
www.mooimedischsportief.nl

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling 

te geven. Met subtiele veranderingen kun je 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

doen. Gelukkig zien we dat het taboe op 
cosmetische ingrepen steeds meer verdwijnt 
en mensen de stap durven te zetten om eens 

langs te komen voor een advies.”

 Als u er goed uitziet, voelt u zich 
goed en straalt u dit ook uit.

Drs. Alice van der Linden
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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 
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Kerkstraat 3, Oisterwijk   |  06-28944694
info@wijnhalen.nl   |  www.wijnhalen.nl

voor wijn & spijs combinaties 

Op zoek naar een bijzonder kerstpakket  
en/of relatiegeschenk? Zoek dan niet langer!

voor wijn & spijs combinatiesvoor wijn & spijs combinatiesvoor wijn & spijs combinaties
Het juiste adres 

Een kerstpakket is een mooi 
cadeau om te geven en te krijgen. 
Een blijk van waardering voor uw 
medewerkers, klanten en/of 
relaties. Bij ons bent u aan het 
juiste adres.

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

Heeft u vragen?  
Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via  
+31 6 28 944 694 of via info@wijnhalen.nl of  
persoonlijk in de winkel.

Maak de juiste wijn en spijscombinaties. Voor 
adviezen op het gebied van welke wijn bij uw 
kerstmenu past, bent u bij ons aan het juiste adres.
Neem uw kerstmenu mee naar de winkel en wij 
zoeken er de mooiste combinatie bij. Kerst wordt 
een “Feest aan tafel”...!

Maak er een mooie maand van.
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WACHT  
NIET LANGER

INFORMEER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN EN  

PROEF ZELF!

voor wijn & spijs combinaties voor wijn & spijs combinaties
Het juiste adres 
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 



Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdigheid 
van de Leolux collectie. Deze biedt u 
een brede keuze in designmeubelen. 
In elke stijl, van vertrouwd eigentijds tot 
avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruimere collectie, in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 



LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralendeBRUISENDE/ZAKEN

Jos W. Simons Pianohandel  |  Eigenaar: Geert Simons  |  Kraaivenstraat 25-11 Tilburg
info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

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

Kwaliteit
Over de vraag waarom men voor Jos W. Simons 

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

Uw instrument 
      in goede handen“De cirkel is rond; 

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

repareren van 
piano’s en 

vleugels.” Een 
passie die ook bij 

de derde 
generatie 

eigenaren van 
familiebedrijf Jos 

W. Simons 
Pianohandel nog 

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

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

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

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

      in goede handen
zijn op het werk dat 

toets of het volledig 

altijd naar perfectie 
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Gun jezelf yoga!
In de sfeervolle en intieme  
yogastudio van Yogafarm.

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

Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist



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

Peelings worden ingezet bij:
• Acne 
• Acnelittekens
• Rosacea
• Pigmentvlekken
• Vermoeide doffe huid
• Fijne lijntjes

Voor meer informatie neemt u gerust contact op. Bij een medische 
indicatie worden de behandelingen uit de aanvullende 
verzekering vergoed. 

Huidverbetering  
 met peelings

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

met peelings
Peelings zijn populaire behandelingen. Als medische behandeling, 
maar ook cosmetisch. De huid krijgt een oppepper en ook het 
zelfvertrouwen verbeterd. 

Bij mij op de praktijk worden diverse peelings ingezet. Met behulp 
van een hoge concentratie van een zuur laten dode huidcellen 
makkelijk los en een frisse huid komt tevoorschijn. Oneffenheden 
kunnen minder zichtbaar worden. En de aanmaak van collageen en 
elastine wordt bevorderd.



We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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Kom eens langs  
voor de:

HEERLIJKE SUGGESTIES  VOOR DE FEESTDAGEN
Of vraag naar de  

mogelijkheden voor: 
CATERING EN FEESTJES

KEURSLAGER LA CUCINA

Fijne feestdagen
 wij staan klaar voor u!

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

mogelijkheden voor:
CATERING EN FEESTJES

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

ZONDAG 
10 DECEMBER 
KERSTPROEVERIJ

OPEN VAN 12.00 UUR
 TOT 17.00 UUR







Steenbok 22-12/20-01

Je staat er deze maand niet alleen 

voor, je krijgt de nodige steun van 

de mensen om je heen. Zo kun je 

met een gerust gevoel in je hart 

een nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02

Je bent voorzichtig, maar dat kun 

je beter zijn dan dat je de verkeerde 

stappen neemt. Zo voorkom je 

een misstap en dat is gunstiger 

dan je denkt. 

Vissen 20-02/20-03 

De laatste maand van het jaar, 

maar ook dan is het nog nodig om 

met je beide benen op de grond te 

blijven staan. Durf de feiten onder 

ogen te zien. 

Ram 21-03/20-04

Deze maand staan de sterren ontzettend 

gunstig! Je pakt alle moeilijke opdrachten 

aan en je rondt deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05

Er liggen ontzettend veel mogelijkheden 

voor je. Laat je niet afl eiden en behaal de 

doelen die je voor ogen hebt. Raak niet 

overstuur als je wat geruchten over jezelf te 

horen krijgt.

Tweelingen 21-05/20-06

Sta deze maand ook open voor de hulp 

van andere mensen. Al wat extra is kun 

je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je weet dat het 

niet goed zit, dit is zonde van je tijd. 

Probeer gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand trek je conclusies 

door bepaalde zaken te bekijken 

van een afstand. Zo kun je met 

nieuwe plannen het nieuwe jaar in. 

Kom op voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09

Je neemt beslissingen die je 

anders nooit zou nemen. Het is 

niet altijd even makkelijk, maar ga 

af op je gevoel, dat is het beste 

wat je kunt doen. Je bent jaloers 

op anderen die er fris uitzien, 

maar jij kunt dat ook als je wilt!

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult een spannend aanbod 

tegenkomen dat zal leiden tot 

nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 

op jezelf en handel vanuit jouw 

gevoel. Wees niet onverschillig en 

help mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11

De laatste maand van het jaar is 

alweer aangebroken. Gebruik dit 

om alle voor je uitgeschoven 

plannen alsnog uit te voeren. Doe 

dit in alle rust. Het is nu geen goed 

moment voor investeringen.

H O R O S C O O P
BOOGSCHUTTER 23-11/21-12
Wees eerlijk als iemand om je 
mening vraagt. Duidelijkheid is 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen beter.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 
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen jaar 
was?

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Meer weten?
Check de vacatures op www.nederlandbruist.nl

Wat verwacht jij van 2019?
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Dorpsstraat 23 Oisterwijk  |  013-5216998  |  www.terhorstvangeelmode.nl

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

Wil jij Zlim

Wil jij meer weten 
over deze unieke 

manier van 
afslanken? Kijk dan 

op www.Zlim.nl
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In vier stappen precies afslanken waar  
ik het wil is nu eenvoudiger dan ooit. 

1 Figuuranalyse
Tijdens deze figuuranalyse word ik op 9 plaatsen zorgvuldig 
gemeten. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald  
welke individuele resultaten haalbaar zijn.

2 Doelgericht bewegen
Doelgericht bewegen in de warmtecabine zorgt voor  
de afbraak van overtollig vet. Een uitgekiend bewegings-
programma wordt samengesteld op basis van mijn 
figuuranalyse, gewicht, leeftijd, conditie en algemene 
gezondheid.

3 Ozontherapie
Ozontherapie is het meest ontspannende onderdeel van  
de Zlim-methode. Gedurende 15 minuten onderga ik een 
heerlijk ontspannende huidbehandeling in de ozoncabine.
 
Ozonzuurstof zorgt voor:
• Dat de poriën van de huid openstaan
• Stimulatie van bloeddoorstroming
• Verwerking van afvalstoffen.
• Snellere vernieuwing van huidcellen 
• Vermindering van cellulitis waardoor de huid weer  
 gaaf wordt

4 Voedingsadvies
Tijdens het Zlim-voedingsadvies van gediplomeerd diëtis-
te Vera sta ik versteld van wat ik allemaal nog mag eten en 
in welke hoeveelheden. Evenwichtig en gezond eten zijn 
de uitgangspunten, waarbij het niet alleen gaat om kilo’s 
kwijtraken, maar vooral om aanpassing van je ‘way of life’.

 Zlim biedt ook nog de volgende  
behandelingen:

Bindweefselmassage
Bindweefselmassage is een behandelmethode van huid, 
onderhuid en onderhuids bindweefsel, waarbij de kop 
van een massage-apparaat de huid omhoog zuigt en op- 
en afrolt. De behandeling is niet chirurgisch en volkomen 
veilig. De massage stimuleert doorbloeding van de huid 
en onderliggend bindweefsel en intensiveert bloed- en 
lymfecirculatie waardoor weefselblokkades verdwijnen.

Universal contourwrap 

Gegarandeerd resultaat en precies afslanken waar jij het wil? Zlim kan je hierbij helpen. Tijdens  
het Bruisend bezoek heeft Marlies mij uitgebreid geïnformeerd over de behandelingen bij Zlim.

2019 in?
BRUISEND/BEZOEK

Deze unieke kleipakking 
verwijdert dode huidcellen, 
reinigt de huid, ontgift het 
lichaam en maakt de huid 
strakker. 

Bedankt Marlies voor je  
deskundige begeleiding. Lea Bossers 
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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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OOK OP ZOEK NAAR 
MEESTERSCHILDERWERK?

Van de Sande Woninginrichters  
weet alles over diverse  

vloerbedekking en hun sfeer  
en functie. Wij hebben voor 

 u een unieke collectie in  
huis, in vele variëteiten in  

materiaal, kleuren etc. 

Wij helpen u graag met uw keuze en geven advies over de 
juiste toepassing in uw interieur. Laat u verrassen door de 

nieuwste technieken en de laatste trends.

Wacht niet langer 
en bel voor alle 
mogelijkheden!

013-5360625

Iets bijzonders op de vloer?

GOIRKESTRAAT 53B, TILBURG  |  013-5360625 
WWW.VDSANDEWONINGINRICHTERS.NL
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Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

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

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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Sinterklaas, Zwarte Piet
en zelfs de Kerstman

hebben wel eens
ruimtegebrek...

...dan is De Huurhal
de ideale plek.

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

helpt u graag bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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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". porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke". 

JE KUNT HET ZO GEK NIET BEDENKEN OF HET KAN INGELIJST  
WORDEN. DAT BEWIJZEN ZE TELKENS WEER BIJ LIJSTENMAKERIJ 
VAN ERP-BROEKHANS; EEN FAMILIEBEDRIJF DAT HET WARE  
AMBACHT IN ERE HOUDT.

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

Wilt u nog een mooie kerst groep in huis?
Onze collectie bestaan uit meer dan 70 verschillende 
kerstgroepen en diverse stallen. Begin met de Heilige 
Familie, zodat u naar wens verder kan uitbereiden tot 
een groep van meer dan 60 figuren. Van veel groepen 
zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in 
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enz.
- Grote collectie engelen
- Grote collectie kerstmannen
- Sfeerlichtje van glas, porselein 

In een lijstje...
NIEUW!



Burgemeester van Beckhovenstraat 1, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen  
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich o.a. door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
9 van de 10 keer 

precies maken wat 
de mensen willen.”

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

Samenwerking
Jack werkt samen met betrouwbare partners 
als glashandel Horvers om indien nodig het glas 

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

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

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



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

Gebaseerd op de adviesprijs van Sonos. 

Aanbieding geldig van 10 december tot 

6 januari 2019 of zolang de voorraad strekt.

grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGEN
Thuis luisteren naar 
Sonos, maak gebruik 

van onze unieke 
Luisterservice.

9,5

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

Geef Sonos One Cadeau
Koop er 1, bespaar
tot 25 euro
Koop er 2 en bespaar
tot 60 euro
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

vol verwachting
klopt ons hart

December



Een energetische tuin    
brengt harmonie
Bewust bezig zijn met de 
natuur, dat hoort bij mijn 

vak als hovenier. Ons 
bedrijf is gespecialiseerd 

in het ontwerpen, 
aanleggen, renoveren én 
onderhouden van tuinen 

en al ruim 30 jaar 
gevestigd in Goirle. 

Theo: “Ik ben van nature gevoelig en 
heb het vermogen om de kracht, de 
energie van alles te voelen. Neem 
waar wat nodig is om tuin, omgeving 
en bewoners met elkaar in balans te 
brengen. Ik voel die energie in mijn 
lichaam. Positieve energieën voel ik 
als warmte en rustgevend. Negatieve 
energieën voel ik als koude en 
onrustig”. 

Na het behalen van het diploma 
‘Energetisch tuinontwerpen’ is Theo 
bewust met deze kennis gaan werken. 

Hij ‘voelt’ als het ware bomen, planten en 
mineralen. Theo volgde met succes een 
(in Nederland) erkende opleiding en is 
actief met energetische tuinen bezig. En 
met heel veel succes.

Hoveniersbedrijf van Amelsfoort 
wenst u allen een gezond, groen en 

energiek welzijn toe.

Mocht u meer willen weten over 
energetische tuinen en/of onze  
werkwijze, kijk dan gerust eens op:  
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

website!

Poppelseweg 11, Goirle  |  013 - 534 60 23  |  06- 50 29 80 62  
theo@hoveniervanamelsfoort.nl  |  www.hoveniervanamelsfoort.nl

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

vol verwachting
klopt ons hart

December
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de specialist       
    voor uw tuin

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

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

  Stuur je CV naar: tuinaanleg@icloud.com
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ALLE ZONDAGEN
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk van 12.00 tot 17.00 uur. 

4 DECEMBER
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.  

10 EN 11 DECEMBER
Films in Tiliander
Met Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri en Murder on the 
Oriënt Express. 

14 DECEMBER
Gerard van Maasakkers 
Gerard gaat van ontroering naar 
uitbundigheid en weer terug. Al  
40 jaar lang. Aanvang 20.30 uur in 
Tiliander, entree € 23,50.

14 DECEMBER
IJsbaan
Dit jaar zal de ijsbaan wederom 

terugkeren op De Kop van De Lind 
en wel van 14 december tot en  
met 6 januari. Meer informatie: 
www.oisterwijkonice.nl 

15 EN 16 DECEMBER
WinterglO’w
Diverse winterse activiteiten in  
het centrum van Oisterwijk, in 
samenwerking met winkeliers, 
horeca en verenigingen. Lees  
meer via www.oisterwijknieuws.nl 16 DECEMBER

Rommelmarkt
Binnen, dus je staat droog, voor  
€ 1,-. In Wijkcentrum Pannenschuur 
van 9.30 - 14.30 uur. 

19 DECEMBER
Joris Luyendijk 
Jaarlijkse openbare Adriaen Poirters 
Lezing. Dit jaar door Joris Luyendijk.
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 15,-

26 - 30 DECEMBER
The Sound of Music
Op geheel eigen wijze gebracht  
door De Koningstheateracademie. 
26 december om 14.30 uur,  

WinterglO’w

Gerard van Maasakkers
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27 t/m 30 december om 19.30 uur. 
Entree t/m 5 jaar gratis, 6 t/m 17 jaar  
€ 7,50, 18+ € 12,50. 

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

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

31 DECEMBER
Jaarwisseling
Wij wensen u een veilige en 
gezellige jaarwisseling, en zien u 
graag terug in 2019; alvast een 
mooi jaar gewenst! 

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

The sound of Music
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DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM

HEOS HomeCinema
Soundbar en Subwoofer
van €799 voor €599

voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.

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!

Ouders en 
begeleiders 

gratis

Speelboerderij De Vossenberg is een knus 
en veilig speelparadijs voor kinderen  

t/m 12 jaar. Garant voor urenlang klimmen, 
glijden en springen. En natuurlijk bouwen, 
knutselen en timmeren op de speelzolder. 

Leef je lekker uit! 
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Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze 
tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!

Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!
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80 occasions,
alle merken
80 occasions,
alle merken

Betaal je niet SUV
Van Mossel Oisterwijk, de voordelige SUV specialist!

Van Mossel Oisterwijk
Bedrijfsweg 17
T: 013 528 32 26

www.vanmossel.nl/outdoor

Adv. 1-1 Betaal je niet SUV BRUIST.indd   1 07-11-18   14:21
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