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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Silvia Wijnen
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FOTOGRAFIE BZ Nederland Bruist
EINDREDACTIE Asja Vossen
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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Administratiekantoor 
B. Wenneker en Yoga & You. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat

SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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Administratiekantoor B. Wenneker  |  Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

De administratie, lang niet elke ondernemer 
heeft hier tijd voor, zin in of verstand van. Bianca 
Wenneker, eigenaresse van Administratiekantoor 
B. Wenneker, neemt deze taak dan graag van je over.

Jouw administratie

Liefde voor cijfers
“Eigenlijk heb ik al mijn hele leven iets met cijfers”, begint Bianca 
haar verhaal. “Bovendien werkt mijn vader als boekhouder 
waardoor het vak mij ook zo’n beetje met de paplepel is ingegoten.” 
Wat ze er dan precies zo leuk aan vindt, kan Bianca moeilijk 
benoemen. “Maar ik weet wel dat ik het een ontzettend mooie 
uitdaging vind om mijn klanten de boekhouding uit handen te 
nemen en ze op die manier te ontzorgen.”

Allround
Als allrounder kan Bianca de gehele boekhouding van A tot Z 
verzorgen. “Maar net wat de klant wil. Ik kan inderdaad de 
gehele boekhouding op mij nemen, waarbij ik onder andere de 
administratie verwerk, de eindejaars- en/of tussenbalans opmaak 
en de aangifte inkomstenbelasting en de btw-aangiftes verzorg. 

in vertrouw  de handen



Administratiekantoor B. Wenneker  |  Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

Klanten kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om een deel zelf te 
doen en de rest aan mij uit te besteden.” Overigens werkt Bianca 
niet alleen voor ondernemers, maar ook voor particulieren.

Transparant & persoonlijk
“In mijn werk vind ik het van groot belang om transparant te zijn: de klant 
moet zelf zijn aangifte immers ook snappen. Bij vragen ben ik uiteraard meer 
dan bereid om die te beantwoorden en ik probeer mijn werk tegelijkertijd 
zo inzichtelijk mogelijk te houden en daardoor duidelijk voor de klant. 
Persoonlijk contact staat bij ons daarom ook voorop. Klanten hebben in 
principe vrijwel altijd met mij te maken en ik ben overal van op de hoogte 
om ze zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. En dat alles 
tegen een zeer schappelijk tarief! Zoek jij dus ook iemand die je de 
administratie uit handen kan nemen? Dan ben je bij mij aan het juiste 
én vertrouwde adres.”

BRUISENDE/ZAKEN

in vertrouw  de handen

Bianca Wenneker 

Iedereen 
een goed en 
succesvol 

2019 
gewenst

Voor ondernemers & particulieren
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

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

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Wonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies 1

beste deal 2

tot in de puntjes geregeld 3

de échte
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incassomarkt
Sterk in de

Bouwlingplein 45, Oosterhout
0162 - 480 210

www.vandongenenpartners.nl

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

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

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

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen.

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z
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Bij inlevering van deze coupon 

1 UUR FLOATEN VOOR € 25,-

CLEYO - BOUWLINGPLEIN 1, OOSTERHOUT - 0162-242001 - INFO@CLEYO.NL - WWW.CLEYO.NL

Bel vrijblijvend voor een afspraak:

0162 - 24 20 01



Het thema 'winter' was meteen van 
toepassing, met buiten gevoelstemperaturen 
ver onder het vriespunt, en er viel zelfs 
sneeuw! Het spelen met en het zien smelten 
van ijs of sneeuw, is voor kinderen bijzonder 
en leerzaam. Voor sommige kinderen, maar 
natuurlijk geldt dit ook voor sommige dieren, 
is het de 1e ervaring met de sneeuw en kou. 
Dit kan wel even wennen zijn. Toch is het 
juist gezond om buiten te zijn. Heerlijk 
buiten in de frisse lucht je energie 
kwijtraken, of jezelf juist opladen! Wel warm 
aankleden natuurlijk! 
De kinderen mogen niet alleen buiten 
spelen, maar ook slapen. Sinds kort hebben 
wij buitenbedjes en is het mogelijk om 
als kind heerlijk buiten te slapen. In 
Scandinavische landen is dit gebruikelijk, en 
daar liggen de temperaturen in de winter 
nog lager dan bij ons. Uit onderzoek blijkt 

Inmiddels is het alweer januari, de winter is begonnen, 
en 2019 is van start. Bijna een jaar geleden kwamen de 
eerste kindjes spelen op onze opvang en kennismaken 
met de boerderij en al haar dieren. 

Winter

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

KOM JIJ OOK SPELEN, BELEVEN & ERVAREN 
BIJ ONS OP DE BOERDERIJ?

dat het zeer gezond is; 
kinderen slapen langer en 
beter. Al zal niet ieder kind 
er aan kunnen en hoeven te 
wennen en blijven we 
de slaapkamers binnen ook 
gewoon gebruiken. 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw kind(eren) voor dagopvang 
0-4jr, peuterochtend 2-4jr en/of 
BSO 4-13jr? 

Neem dan gerust contact met 
ons op!

De dieren bij 't Werfje worden 
gezond gehouden in 
samenwerking met 
Dierenartsenpraktijk Langerwerf.

COLUMN/’T WERFJE
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Angelique Monteiro 
06 – 23249909 
info@yogaandyou.nl 
www.yogaandyou.nl

“Zeker twee miljoen mensen in Nederland hebben last van 
rugpijn of nekpijn.” – Bron: BN/DeStem d.d. 29-11-18

Waarschijnlijk is het werkelijke aantal nog hoger. Van een aantal erfelijke 
eigenschappen wordt aangenomen dat ze van invloed zijn op het ontstaan van 
rugklachten: lee�ijd, lichamelijke fitheid en kracht van rug- en buikspieren. 

Ook fysieke belasting is van invloed
Van een aantal fysieke (werkgebonden) factoren wordt aangenomen 
dat ze een rol spelen in het ontstaan van rugklachten: fysiek zwaar 
werk, tillen, buigen, draaien, duwen en trekken (eventueel in de 
combinatie) met tillen. Beeldschermwerk is een risicofactor voor 
het ontstaan van nekklachten en veel zittend werk kan (lage) 
rugpijn veroorzaken. De factor stress kan ook van invloed zijn op de 
spierspanning, met verstijving en verkramping van spieren als gevolg.

Rug- & nekklachten leiden tot pijn en verminderd functioneren 
en zorgt voor verminderd lichamelijk functioneren bij het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten en werk. 

@Work Hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat de 
medewerkers niet overbelast raken; dus productief 
blijven en (mentaal) gezond?

Yoga helpt het lichaam soepel te houden en te ontspannen, 
maar zorgt ook voor het versterken van spieren. Daarnaast zijn 
ademhaling en leren focussen facetten die bij yoga aan bod komen. 
Door yoga te beoefenen kan veel leed (dus kosten) bespaard worden 
en/of kan yoga helpen pijnklachten te reduceren. Voor een bedrijf zijn er 
meerdere opties mogelijk om yoga toe te passen: stoelyoga of yoga op de 
mat binnen het bedrijf, in de yogastudio of op een specifieke locatie.

Ik wens iedereen een gezond en productief nieuw jaar toe!

Yoga & You @Work

en/of kan yoga helpen pijnklachten te reduceren. Voor een bedrijf zijn er 
meerdere opties mogelijk om yoga toe te passen: stoelyoga of yoga op de 

Mail mij 
voor meer informatie 

of een vrijblijvend 
gesprek: 

info@yogaandyou.nl
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DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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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 



KRISTAL/VAN DE MAAND

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  06-11153479
info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl

Je kunt de Gouden Driehoek heel goed gebruiken om de energie van 
ruimtes in balans te brengen.
Alles is energie, alles verandert en dus ook jouw interactie met de Gouden Driehoek. 
Wanneer jij je goed voelt, zul je merken dat je Gouden Driehoek rust en balans in een 
ruimte creëert en zorgt voor een fijne aangename sfeer. Een Gouden Driehoek is perfect 
voor in een woonkamer. Maar ook in een kinderkamer of praktijkruimte kan de Gouden 
Driehoek heel erg goed zijn werk doen. Wil je de magie van de Gouden Driehoek 
zelf ervaren? Kristallen wereld heeft mooie passende sets samengesteld. 

Gouden Driehoek erin
Kerstboom eruit

Deze maand: De Gouden Driehoek

1  Amethyst - Brengt rust en ontspanning, 
evenwichtigheid.

2  Bergkristal - Reinigt de energie 
van de ruimte, en de aura van 
mensen, planten en dieren.

Jan van der Linden, 
eigenaar van Kristallen 
Wereld in Breda, 
heeft een uitgebreide 
collectie natuurstenen. 
Veel mensen komen 
naar de Nieuwe 
Ginnekenstraat om 
stenen te kopen 
voor decoratief 
gebruik, maar 
vooral ook voor 
de heling van 
lichamelijke
kwalen. 

Kom langs
en vind

DÉ KRISTAL 
voor jouw 
KLACHT!

3  Rozekwarts - Zorgt voor vrede, liefde en 
gezelligheid in huis, positieve emotionele 
uitwisseling onderling.

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

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

19



Maximaal tuinplezier 
met de juiste bestrating
Bij Van Kemenade kiest u uit een 
compleet assortiment uw kwaliteits-
bestrating waarvan u gegarandeerd 
jarenlang gaat genieten. 

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

Bent u op zoek naar 
bestrating voor uw terras, 
oprit of bedrijfsterrein?

Collegeweg 2b, Raamsdonksveer
0162-521546  |  www.naar-de-tandarts.nl

Zorgeloos schaterlachen
Iedereen heeft binnen het 
team van De Tandarts naast de 
algemene tandheelkunde een 
eigen specialisatie, waardoor je 
voor iedere behandeling bij onze 
praktijk terechtkunt. Wij luisteren 
naar jouw wensen en stemmen hier 
de behandeling op af. Wij houden 
hier dan rekening mee bij het 
inplannen van reguliere controles 
en specialistische behandelingen.

Wil jij mooie, frisse 
en witte tanden?

Schaam jij je voor je tanden omdat ze scheef staan, 
verkleurd zijn of zijn afgebroken? Is je gebit te goed om 
volledig te vervangen, maar te slecht om uitbundig mee te 
lachen? Kies dan voor facings.

Wat is een facing?
Een facing is een dun laagje 
tandkleurig vulmateriaal van kunststof 
of porselein dat op een bestaande 
tand wordt aangebracht. Door het 
plaatsen van facings op de verkleurde 
of beschadigde tanden krijg je weer 
een mooi en recht gebit. 

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

COLUMN/DE TANDARTS
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT

Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefloor.nl

Sharon: di 10:00-17:45 en wo 10:00-18:15

YOUR HAIR, OUR CARE

Sharon

YOUR HAIR, OUR CAREYOUR HAIR, OUR CARE

Floor: di 10:00-18:00, wo 10:00-21:00,  

do 10:00-18:00, vr 10:00-21:00 en za 9:00-15:00

Sabine: wo 18:00-21:00, 

do 10:00-21:00, vr 10:00-20:00  

en za 9:00-15:00

YOUR HAIR, OUR CARE

do 10:00-21:00, vr 10:00-20:00  

Gigi: do 15:00-21:00,vr 10:00-18:00 en za 9:00-15:00

info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

Kleding Webshop 

Speciale aanbieding in maat S t/m 5XL 
 

12 T-shirts met ronde hals v.a. € 32,95 
12 T-shirts met V-hals v.a. € 39,95 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 
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Vernieuwde showroom!

  W
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é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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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 bouwen de kast 
die bij je past!
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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
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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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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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winter
3

4

1

BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

Delicato

Docars automobielbedrijf 

Expert

Fietsreparatieaanhuis.nl

Fit 20 Oosterhout

t Haasje

Van der Ham Optiek

Hair on the Floor

INEZ Fashion

Katjeskelder

Minicamping en Eetcafe de Kleine 

Abtshoeve

Krijnen Hoorvisie

Krooswijk & van Hoof

Kwestie van Gewicht

Linny's Naildesign

Mad-Hat 

Modehuis Welten

Ook zo mooi

Sirtaki

Spullen van Vroeger

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage

VVV Oosterhout

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts

OOSTERHOUT JANUARI 2019 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Bruisende
 stad Rotterdam

BN’er Robèrt
van Beckhoven

Gelukkig
2019

Een

Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen  
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training 

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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internationale

artiesten

van 25 jan. t/m 3 feb.  op ‘t Laar in Tilburg!
Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties
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Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties



 Kanaaldijk Noord 7, Dongen  |  06 46431433  |  www.inktweg-kunst.nl

Betaalbare kunst?
Wij van inktweg-kunst timmeren hard aan de weg om de betaalbaarste kunsthandel 
van Nederland en omstreken te worden. Wij doen hier hard ons best voor om van 
iedere prijsklasse kunst aan te bieden. Natuurlijk zijn al onze kunstwerken voorzien van 
echtheidscertificaat en alles is natuurlijk gesigneerd.

Ook bieden wij de mogelijkheid 
de schilderijen van lijst te 
voorzien. Wij hopen dat u bij ons 
in de galerij een bakje koffie komt 
drinken en gelijk de kunstwerken 
komt bezichtigen.

Natuurlijk bent u ook van 
harte welkom op onze 
website inktweg-kunst.nl

Verkoop kunstwerken  
van o.a.
PETER DONKERSLOOT
FABIAN
KLASHORST
DEATH NYC
JACK LIEMBURG



Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Mix & Match Tea Tasting... ofwel Tea Jammen.
Een jamsessie is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre 

of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock. Dit gaan wij met thee doen. jammen. 
Samen gaan we nieuwe melanges uit vinden met diverse soorten basis thee en keuze uit heel veel verschillende 

kruiden, gedroogd fruit en specerijen. Al onze ingredienten zijn biologisch, zonder toevoegingen, puur en natuurlijk.
In combinatie met tasting, proeven van thee en diverse lekkernijen onder andere gemaakt met thee, gaan we 

ontdekken wat dit bijvoorbeeld met de smaak van een thee doet en wat je nog meer met thee kunt doen. Kijken 
wat jouw zintuigen je vertellen en natuurlijk is het ook erg leuk om te horen wat het bij de ander doet. Samen je 

bevindingen delen en uit wisselen. Deze workshop kun je boeken in het atelier of bij je thuis met een groep van vijf tot 
acht personen. Ook ontzettend leuk voor kinderen. Kosten zijn €15,00 p.p.  Duur van de workshop is 2 - 2,5 uur. Wil je 

een proeverij geven op een feestje of voor een bedrijf evenement vraag naar de mogelijkheden.
Voor meer info kijk even op de website. bijdethee.com - Hoefslag 3 ’s Gravenmoer



Gratis online 
masterclass:
reken definitief af met extreme
vermoeidheid en de drukte in je hoofd
Woensdag 7 januari om 10.00 en 20.00 uur

Jij bent moe en zit niet lekker in je vel. Je hebt er 
inmiddels alles aan gedaan wat je kan doen om het te 
verbeteren. Je bent actief aan de slag gegaan met tijd 
voor jezelf nemen, ontspanningsoefeningen, gezond 
eten, beter slapen, maar het lijkt niet te werken. Je bent 
op zoek naar:
•  een manier om de drukte in je hoofd te laten verdwijnen 

zodat er meer rust ontstaat
•  een manier om te bepalen wat nu echt belangrijk is voor jou
•  het besef dat wat andere mensen vinden eigenlijk niet zo 

belangrijk is
•  de vaardigheid om naar het probleem achter de klacht te kijken
•  het besef dat je dingen op je eigen manier en op je eigen tempo mag doen
•  een manier om beter in contact te staan met je lichaam zodat je beter kan luisteren 

naar de signalen die het afgeeft
•  een manier om je stressniveau op tijd bij te sturen doordat je beter naar je lichaam luistert
•  handvatten, tips en technieken om te voorkomen dat je in een vicieuze cirkel terecht komt
•  andere stappen om nog meer meters te maken
In de masterclass laat ik je zien wat jij kan doen om een definitieve verandering in je manier van 
denken en leven te bewerkstelligen. 

Samen gaan we op zoek naar een leefstijl die beter bij je past. 
Ben jij er ook bij?
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200 m2 
speelplezier 
met toezicht

4000M2 SPORT EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

Fitness
Groepslessen 
Cross-fi t

Wellness
Kinderspeelparadijs
Indoor-voetbal

Cardio-bioscoop
Krachttraining
Bedrijfsfi tness

4000M2 SPORT EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

Cardio-bioscoop
Krachttraining
Bedrijfsfi tness

WWW.FACTORYSPORTANDFUN.NL

Binnen 
tien minuten 
van Reeshof
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Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen



LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

lief
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Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

 Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers. 

 Internationaal publiek 
 De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.” 

 Highlights 
 “Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.”  

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

 Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers. 

 Internationaal publiek 
 De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.” 

 Highlights 
 “Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.”  
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Petra Busio 

Door energetische therapie of door 
automatisch te schrijven, komt er inzicht en 
overzicht in het leven. En dan gaat het weer 
een heel stuk gemakkelijker. 

Kom eens langs voor een energetische
behandeling voor:
• Burn-out
• Het wegnemen van blokkades in het 

lichaam
• Pijnbestrijding
• Lichamelijke klachten
• Je loopt vast in het leven
• Inzicht krijgen
Door de meeste
zorgverzekeraars
vergoed!

06-10564703  |  info@petrabusio.nl 
www.petrabusio.nl

Energetisch therapeut 

Zandheuvel 59, Oosterhout

Tarotdeck 
 + Boek = 
€ 39,95

Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl

Schimmelinfecties van 
nagels komen zowel aan 
handen als aan voeten 
voor. Slecht groeiende 
en/of beschadigde 
nagels van warme 
en vochtige voeten zijn het meest 
vatbaar voor zo’n infectie. De grote 
aantallen schimmelsporen zijn zeer besmettelijk 
en uiterst actief in vochtige, warme ruimtes. 
In de volksmond worden schimmelnagels 
nogal eens aangeduid als kalknagels. 
Menigeen schaamt zich hiervoor. Gelukkig zijn 
schimmelnagels vaak prima te behandelen

Schimmelinfecties van 
nagels komen zowel aan 
handen als aan voeten 
voor. Slecht groeiende 

en vochtige voeten zijn het meest 

Behandeling 
Schimmel-
nagels



www.damendrukkers.nl
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De smaak te pakkenOosterhout

VVV OOSTERHOUT TIPS

HAPPY NEW YEAR!

Begin het nieuwe jaar goed en trek er eens lekker 
op uit met familie, vrienden of collega’s!
Er zijn talloze arrangementen samengesteld om 
jullie een geweldige dag te bezorgen.

Wat dacht je van een tocht in een TukTuk, een 
spirituele of creatieve workshop of gewoon lekker 
eten kan natuurlijk ook, gecombineerd met een 
gezonde wandeling tijdens een culinaire voettocht 
door Oosterhout. 

Kom gerust eens langs om inspiratie en ideeën 
op te doen!

3 T/M 6 JANUARI EN 9 T/M 12 JANUARI
KLEIN REVUETJE TUSSEN DE 
SCHUIFDEUREN
Het meest scherpzinnige, spitsvondige, 
humoristische, geestige, muzikale en populaire 
Oosterhoutse Cabaret. Eens in de twee jaar vindt 
deze hilarische afsluiting van het oude en opening 
van het nieuwe jaar plaats in Oosterhout. Het 
revuetje speelt dit jaar in het Speelgoedmuseum 
aan de Zandheuvel.

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Speelgoedmuseum, Zandheuvel 51, 
Oosterhout
Meer informatie: www.speelgoedmuseum.nl



25 T/M 27 JANUARI
NATIONAAL THEATERWEEKEND
Het nationaal Theaterweekend is er voor iedereen. 
Jong, oud, vaste en nieuwe bezoekers! Iedereen is 
tijdens het Theaterweekend van 25 t/m 27 januari 
welkom om tegen een mooie prijs te komen 
genieten van alles wat het theater te bieden heeft. 
De ingrediënten van het weekend zijn eenvoudig: 
iedere voorstelling kost € 10,00 (excl. 
transactiekosten) en daarnaast zijn er vele 
activiteiten gratis te bezoeken in het theater. 
Daarmee is het Theaterweekend een unieke 
belevenis voor iedereen! 

Locatie: Theater de Bussel, Torenstraat 10, 
Oosterhout
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.theaterdebussel.nl

 

EVENEM
ENTEN 

 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

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

20 JANUARI
IVN WANDELING DOOR 
DE VRACHELSE HEIDE

Het karakter van deze winterwandeling kan 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
heel divers zijn. Wat zijn de effecten van 
kou en korte dagen ? We hopen op 
duidelijke sporen van Koning Winter. 
Misschien sneeuw of rijp met sporen van 
dieren, mensen of sleden? Nevel levert 
weer heel andere winterbeelden op. Maar 
dat er ook hartje winter volop interessante 
tekenen van leven zijn te vinden, dat zal je 
zeker zien!

Aanvang: 14.00 uur
Locatie: de Oude Bredasebaan 10, 
Oosterhout
Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/
mark-donge/activiteiten/de-vrachelse-heide
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Unieke 
 handgemaakte sieraden
Onze sieraden zijn altijd persoonlijk en worden 
met de hand gemaakt. We maken alles op 
maat, zoals armbanden, sleutelhangers, 
leren buideltasjes en glazen kralen. 

  www.facebook.com/insane2.nl
  www.instagram.com/insane2nl
   www.twitch.tv/insane2nl

www.insane2.nl  |  insane2@insane2.nl  |  06-40736750

Interesse?
Neem dan contact met ons op

Ontwerp 
op 

aanvraag

Kwaliteit en vakmanschap

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

Je keuken opnieuw  
pimpen, ik ga ervoor!

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



ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

SAMEN GENIETEN,
SAMEN SPELEN 

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

o
or

de
n

 in
 d

e 
pu

zz
el

 w
eg

.  
H

et
 o

ve
rg

eb
le

ve
n

w
o

or
d 

is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
u

l v
o

or
  1

 fe
br

u
ar

i d
e 

 o
pl

os
si

n
g 

in
op

 o
n

ze
 s

it
e:

  w
w

w
.o

os
te

rh
ou

tb
ru

is
t.

n
l

HC_BRE_ADV_BRUIST_PUZZEL_162x162_NL_v2.indd   3 17-12-18   16:19

47



Van Mossel OPC Tilburg
Kraaivenstraat 8
T: 013 594 25 55

Van Mossel OPC Oosterhout
De Boedingen 8
T: 0162 45 54 55

NÚ IN DE SHOWROOM.

DE COMBO                 TOUR.
         verrassend ruim!

Leverbaar vanaf 

€ 28.489
Adv. 1-1 Opel Combo Tour BRUIST.indd   1 06-12-18   08:56




