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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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MD Vazen & potten

MOOIE 
MEIJSJES 
(M/V)

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

Je huis is geen steriele etalage en richt je niet in om 
te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie deze biedt u een brede 
keuze in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux design meubel 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. 

Uw woonstijl, uw droomstijl



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT OISTERWIJK BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op facebook.com/oisterwijkbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Oisterwijk Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Van Dijck 
Cosmetic en E. van Engelen Schilderwerken. Zij geven je maar  
al te graag een kijkje in hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

10
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BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



VANAF 18 FEBRUARI  
NIEUW IN HAAREN!

Kantstraat 16, Haaren
+31-(0)6 520 86 019

info@vandijckcosmetic.nl
www.vandijckcosmetic.nl

Het gaat allemaal veel te snel, 
nietwaar? Maar wat zou u ervan 
vinden om de tijd ietwat te 
stoppen / vertragen en om binnen 
1 jaar maar 6 maanden ouder te 
worden? 

Kom daarom eens langs bij van Dijck 
Cosmetic voor een cosmeceutische 
gezichtsbehandeling en behandeld te 
worden met het nummer 1 merk in 
Amerika: ‘Image Skincare’. Laat je 
verrassen en overtuigen dat we de tijd 
toch behoorlijk langzamer kunnen laten 
lopen!

Met plezier ga ik deze uitdaging aan 
en bied ik u van 18 februari tot 
1 mei 2019 een meet and greet  
korting aan van 25% op 
gezichtsbehandelingen en alle 
overige behandelingen die ik 
aanbied.

Tevens wil ik mij graag even voorstellen:
Ik ben sinds 2007 schoonheisspecialiste en pedicure, nadat ik 15 jaar in de 
gerenommeerde gastronomie gewerkt heb. Vroeger was ik gastvrouw en 
verwende mijn gasten met de meest zalige kookkunsten van topkoks uit de 
Michelinkeuken, dus inwendig. Sinds 2007, na een omscholing van 3 jaar, 
ben ik zelfstandig onderneemster en verwen ik mijn klanten uitwendig met 
de meest prachtige doelgerichte en ontspannende behandelingen. 
Kwaliteit, vakkundigheid en eerlijkheid staat voor mij bovenaan.

Een overzichtje van de mogelijkheden
•  Cosmeceutische gezichtsbehandelingen, afgestemd op uw persoonlijke 

huidbehoeftes, rekeninghoudend met het seizoen!
•  Een eerlijk persoonlijk advies uit de gehele collectie van ‘Image Sincare’, 

voor de verzorging thuis
•  Pedicure
•  Manicure
•  Shellack ( CND ) behandelingen, voor handen en voeten
•  Ontharingen:  
   -  IPL-behandelingen (hier werken we met licht voor een defi nitief resultaat) 
   -  Body Sugaring (een ontharingsmethode waarin het haar wordt ontdaan 

door middel van een suikerpasta)
   -  PHD-Systeem (een wax-systeem dat zeer hygiënisch in gebruik is dankzij 

het gebruik van wegwerpapplicatoren)

    Wie heeft die tijd 
eigenlijk leren vliegen?

   -  IPL-behandelingen (hier werken we met licht voor een defi nitief resultaat) 
   -  Body Sugaring (een ontharingsmethode waarin het haar wordt ontdaan 

door middel van een suikerpasta)
   -  PHD-Systeem (een wax-systeem dat zeer hygiënisch in gebruik is dankzij 

het gebruik van wegwerpapplicatoren)
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BRUISENDE/ZAKEN
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND
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vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestylewin trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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(v.l.n.r.: Mathias,Corné, Niels en Eric)

Binnenlopen
is slagen! 

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: 



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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COLUMN/FRITS

Wij zijn volop bezig om dit jaar te vullen met aantrekkelijke evenementen die bij 
Oisterwijk passen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe organisatie gevonden 
om het Foodtruckfestival door te laten gaan. We gaan hun dan ook weer 
steunen met onze support. Ook een positief signaal van “Art in Oisterwijk”. 
Zij zijn voornemens om dit jaar weer een onderscheidende opstelling van 
professionele kunst te presenteren in ons centrum. En dit zelfs drie aaneen- 
gesloten weken in juni. Maar eerst carnaval in maart. Op de zondag, met de 
optocht, vervalt de reguliere koopzondag. Deze is verplaatst naar de laatste 
zondag: 31 maart. Verder zijn er nog een aantal wisselingen van eigenaar 
met de daarbij behorende naamsveranderingen en bedrijfsvoering. Keldercafé 
De Zaak is overgenomen en heet nu Kelderkaffee The Vault. Restaurant Onder 
de Linden heet nu Bistrot C. Wij wensen de nieuwe eigenaren natuurlijk alle 
succes! Ook zijn er in het voorjaar een aantal zaken die grondig aangepakt 
gaan worden met een nieuw interieur. Lijkt me het best als deze bedrijven met 
de nieuwe opzet zelf daarmee hun klanten verrassen. Ook zal, afhankelijk van 
het weer, de kruising bij de Jumbo grondig worden aangepakt. De veiligheid zal 
worden verbeterd en de route naar de hoofdingang van de KVL zal voor doorgaand 
verkeer worden verlegd. Jammer is dat er ook wat parkeerterrein moet worden 
ingeleverd. We zien er natuurlijk op toe dat dit gecompenseerd moet worden in de 
nabije omgeving.

Ook nog benieuwd naar de nieuwtjes en updates voor de komende 
maanden? Lees dan deze column en kijk op: www.bezoekoisterwijk.nl

Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Frits Knibbeler
Centrummanager

Er staat weer heel wat gepland!

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

De sfeerverlichting is weer verdwenen. Dit is wel weer een moment om geleidelijk 
afscheid te nemen van de winter. Dagen worden al zichtbaar langer, maar de kou is 
nog niet weg! De voorjaarscollecties druppelen alweer binnen en het einde van de 
uitverkoop dient zich aan. Ook hebben we deze maand, op 14 februari, natuurlijk 
Valentijnsdag. Een dag die velen aangrijpen om hun geliefde te verrassen met 
een cadeau of etentje….
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Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 Privésauna
 Welkomstdrankje
 Badkleding toegestaan
 Kinderen welkom
 Badjas, handdoeken, slippers

Graag tot ziens.

Wij heten u van harte welkom!

EEN ROMANTISCH UITJE?
Bij reservering van de wellness/sauna’s 
in de maand februari ontvangt één 
persoon een gratis massage.

Verras je Valentijn 
met een gratis 
massage!



Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty op het
juiste adres.

Wendy van Strien en haar team van schoonheids-
specialistes zijn steeds bezig om meer kennis op te doen 
en om de behandelingen nog succesvoller te maken. 
Het totale beautyconcept biedt dan ook resultaatgerichte 
behandelingen in een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen persoonlijke aandacht en deskundig advies.

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

• Hydra Peeling een effectieve manier   
 om de huid mooi te houden

• Hydradermie Ooglift of Eye logic   
 voor minder lijntjes rond de ogen

• Hydra Clean

• Hydra Care - deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!
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Met de Aeropuffi ng-techniek kun je de meest artistieke designs maken. 
Van een subtiele babyboom tot colorboom en de meest leuke designs met 
schaduweffecten, textuurontwerpen, 3D-effect.

Met Aeropuffi ng bereik je hetzelfde effect als airbrushen. Dit gebeurt middels 
een sponsje met pastagel en wordt dan vervolgens met een sjabloon op 
de nagel getamponneerd. Hiermee kun je bijvoorbeeld een hele mooie 
babyboom nagel mee maken, doordat dit heel mooi in elkaar overloopt.

 Leuke weetjes:
• Aeropuffi ng kan zowel op natuurlijke nagels aangebracht 

worden als op kunstnagels. Zoals ook op gelpolish en acryl.
• Door bij Aeropuffi ng meerdere sjablonen te gebruiken 

over elkaar ziet het eruit als een ingewikkelde nail art.
• Met Aeropuffi ng kunt u snel en gemakkelijk een mooie 

nail art maken.

Sommigen zeggen dat Aeropuffi ng ‘een airbrush effect is zonder de airbrushset.’ 
Met Aeropuffi ng kan je elke ontwerp van verschillende complexiteit maken. 

Aeropuffi ng is een nieuwe 
techniek in de nail art.

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Wil je ook je 
nagels van nailart voorzien? Maak dan nu een afspraak.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico
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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  

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!

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



Politiekeurmerk, eigen uniek profiel   
in 3*** SKG, onmogelijk om na te maken!
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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BEAUTY/NEWS
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9

10

8

6
7

27



Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers
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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. 
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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 

Het is niet alleen belangrijk wát we eten, maar ook hoeveel we 
hiervan eten. Noten zijn gezond, maar als je er te veel van eet 
kun je hier last van krijgen en aankomen. Dit geldt helaas ook 
voor veel andere gezonde producten.

Vandaar dat het belangrijk is dat je niet meer eet dan dat je lichaam 
nodig heeft, ofwel Portion control! Dit is een vaardigheid die je jezelf  
kunt aanleren om een goede balans te krijgen in je voeding en je gewicht.
Wil jij graag weer in (portion) control zijn, gebruik dan deze tips:
 
Goed kauwen - Kauwen zorgt ervoor dat de enzymen in ons speeksel het noodzakelijke 
voorwerk doen en het voedsel al in je mond beginnen af te breken. Het kauwproces zorgt 
er bovendien voor dat er signalen naar onze spijsverteringsstelsel worden gestuurd om de 
juiste verteringssappen te produceren. Zorg dus dat je voedsel eet waarop je flink moet
kauwen. Iedere hap minstens 20x!
 
Eet rustig en geniet - Door flink en vaak te kauwen zul je ook langer over je maaltijd doen en 
dit is heel goed in de strijd tegen de overtollige kilo’s. Je lichaam kan namelijk pas na ongeveer 
20 minuten het signaal geven dat het verzadigd is. Hoe bewuster je eet, hoe meer je de signalen 
van je lichaam opvangt. Geniet van elke hap, proef de verschillende smaken en ingrediënten!
 
Verklein je maag - Jouw maag is bijzonder rekbaar en past zich aan op jouw eetgedrag. 
Je kunt je maag verkleinen door bovenstaande tips toe te passen, waardoor je minder eet. 
Maar besteed ook extra aandacht aan wat je eet. Het moet niet alleen lekker zijn, maar ook 
gevarieerd, voedzaam en over de juiste verdeling koolhydraten, eiwitten en vetten beschikken.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze website of plan een gratis proefles in!

bbb Tilburg
Kempenaarplaats 16

088 644 00 13
www.bbbhealthboutique.nl

Portion control!

Liefs, Nicole Toonders Matthijssen
Co-owner bbb Den Bosch, Den Haag & Tilburg
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.decohomemarcovandenberg.nl
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Wij verkopen 
de volgende 
verfmerken

Farrow & Ball vervaardigt ongeëvenaarde verfproducten. Sinds John Farrow samen met verfpionier 
Richard Ball vele jaren geleden het bedrijf oprichtte, leeft hun passie voor het produceren van verf 
met behulp van uitsluitend de beste ingrediënten volgens eeuwenoude productiemethoden voort 
tot op de dag van vandaag. De weergaloze verfkleuren van Farrow & Ball worden vervaardigd met 
hoogwaardige, rijke pigmenten volgens originele formules. 

Duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige verf!

Ook hier naar 
op zoek?  
Kom dan 
 langs.

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg



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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LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid

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

  

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

De meest voor de hand liggende verwijzing 
hiernaar komt door de dikke bloemachtige laag 
die op de rijpe druiven verschijnt. De Nebbiolo 
staat bekend om zijn geparfumeerde en 
expressieve karakter, met een enorm rijpings- en 
bewaarpotentieel. De wijnen zijn helder(robijn)
rood en hebben van nature veel tannines.
Kom eens een kijkje nemen naar ons 
assortiment.

De meest voor de hand liggende verwijzing 

Koning van de wijn  
en wijn voor de koning
Eén van de meest tot de verbeelding 
sprekende wijnen is voor velen de Barolo. 
Deze wijn is afkomstig uit Piemonte in 
Italië, het gebeid dat ook bekend staat om 
haar truffels. De Barolo wordt gemaakt 
van het druivenras. De naam stamt af van 
het woord Nebbia, wat mist betekent. 

De meest voor de hand liggende verwijzing 
hiernaar komt door de dikke bloemachtige laag 

Laat je verleiden!
Kom hem 

proeven bij 
Wijnhalen
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LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
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Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk
013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

In haar praktijk wordt de klant op een 
professionele wijze tevreden gesteld 

door diverse huidbehandelingen 
en ook defi nitief ontharen door 

middel van IPL. 
 

Kijk voor meer informatie op mijn 
website: www.ingridblom.eu

Vetcellen bevriezen 
met de Cryolipolyse 21
 
Het lichaam is opgebouwd uit miljarden vetcellen. Op het 
moment dat het lichaam volgroeid is, stopt de aanmaak van 
nieuwe cellen; ze kunnen alleen nog maar groter worden. 
Met de cryotherapie wordt de gehele vetcel 
verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
omhulsel bestaan. De cel kan zich dan 
vervolgens weer vullen.
 
Door kou toe te passen kristalliseren de vetcellen. 
De behandelkop kan tot min tien graden. 
De vetcellen bereiken hierdoor een temperatuur 
van vier graden. Het gekristalliseerde vet wordt tot 
twee weken na de behandeling op een natuurlijke wijze 
door het lichaam afgevoerd. Cryotherapie brengt geen 
schade aan, aan de omliggende weefsels. Het bevriezen 
van vetcellen is dus een zeer VEILIGE behandeling en 
heeft bovendien veel voordelen ten opzichte van andere 
behandelingen tegen vet.
 
Voordelen 
•  Figuur corrigerend 
•  Vermindering van cellulitis
•  Strakkere huid
•  Vermindering van vetophoping
•  Gladdere huid
•  Snel resultaat

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende afspraak!Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

Dé pvc-vloeren specialist

“WIJ GAAN VOOR  
100% TEVREDENHEID”

Meer dan 20 jaar ervaring met pvc-vloeren!

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

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

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTER-
SCHILDERWERK?

www.johnreijnenmeesterschilder.nl

Voor meer  
info of een 
offerte? Bel  

06-38196584
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verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
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van vetcellen is dus een zeer VEILIGE behandeling en 
heeft bovendien veel voordelen ten opzichte van andere 
behandelingen tegen vet.
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moment dat het lichaam volgroeid is, stopt de aanmaak van 
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Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende afspraak!

•  Vermindering van vetophoping
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Vakmanschap in schilderwerk

Toen hij van de LTS kwam, wist Henri 
van Engelen meteen wat hij wilde 
worden: schilder. Zo gezegd, zo gedaan. 
Anno 2019 heeft hij ruim 30 jaar ervaring 
in het vak, waarvan 20 jaar vanuit zijn 
eigen schildersbedrijf. Particulieren en 
bedrijven kunnen bij hem terecht voor  
al hun schilderklussen.

“IK LEER NOG 
IEDERE DAG BIJ”
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“Ik heb er bewust voor gekozen om het bedrijf 
niet te groot te laten groeien”, vertelt Henri. “Ik wil 
vakwerk kunnen leveren aan mijn klanten en dat 
kan op deze manier. Het maakt daarbij niet uit of 
ik een deur of een heel huis onder handen moet 
nemen. Bij grotere projecten werk ik samen met 
een aantal collega zzp-ers met wie ik inmiddels kan 
lezen en schrijven.”

Streven naar kwaliteit
Het bedrijf is aangesloten bij de brancheorganisatie 
Onderhoud NL. “Om kwaliteit te kunnen 
garanderen, werken we met de beste verf van 
vooraanstaande merken als Sigma en Boonstoppel. 
Een goed product is het halve werk. We geloven 
in wat we doen, niet voor niets geven we 4 jaar 
garantie op ons buitenschilderwerk.”

Klantvriendelijkheid en service
“Verder staan we voor een kundig en eerlijk advies. 
Klantvriendelijkheid en service staan voorop. We 

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl  

Vakmanschap in schilderwerk
ontzorgen onze klanten en regelen alles wat er nodig is om 
het werk te kunnen uitvoeren. Mensen vertrouwen ons met 
hun huis, daar gaan we zorgvuldig mee om. Alles wordt 
keurig afgeplakt en ingedekt voordat we aan de slag gaan 
en we ruimen alles netjes weer op als we klaar zijn.”

Alle schilderklussen
Alle schilderklussen - zowel binnen als buiten - zijn 
mogelijk; van renovatie tot houtrotsanering. “Spuitwerk 
behoort binnen eveneens tot de mogelijkheden, mits de 
ondergrond egaal is. Dankzij onze professionele apparatuur 
wordt het mooi glad en strak. En anders doen we het 
gewoon met kwast en roller.”

Voldoende uitdaging
Het schilderwerk bevat voor Henri na zo veel jaar nog 
steeds voldoende uitdaging. “Ik leer iedere dag bij en blijf 
mezelf ontwikkelen.”

Neem vooral snel contact op  
voor een vrijblijvende offerte!

BRUISENDE/ZAKEN
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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!



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

KEURSLAGER LA CUCINA

Zodra je binnenstapt 
bij Keurslagerij  
La Cucina, krijg je 
gegarandeerd trek.  
De warme inrichting 
van de winkel zorgt  
ervoor dat je je direct 
welkom voelt. Dankzij 
de ruime keus aan 
gerechten kan je 
iedere dag iets nieuws 
en verrassends op 
tafel zetten. 

Een creatieve
   eetwinkel 

en verrassends op 
tafel zetten.

Steeds ietsnieuws op tafel?
We hebben voldoende  

keuze voor u!

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!

Keurslagerij La Cucina
Gemullehoekenweg 5, Oisterwijk, Tel. 013-521 34 92

www.lacucina.keurslager.nl

info@lacucina.keurslager.nl



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

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

Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 

In een lijstje...
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

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”
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Moergestelseweg 22A, Oisterwijk  |  06-19336915  |  info@huidzorgunique.nl  |  www.huidzorgunique.nl

Er worden 2 methodes van definitief ontharen toegepast,  
namelijk elektrische epilatie en IPL-therapie. 

Elektrische epilatie: een ideale 
behandeling voor kleinere oppervlakten 
(denk aan kin, bovenlip, op een 
huidtransplantaat) en geschikt voor 
alle haarkleuren!

IPL (Intense Pulsed Light) therapie: 
haren worden middels lichtflitsen 
behandeld. Deze methode kan alleen op 
donker gepigmenteerde haren toegepast worden
en op een lichte huid. Met als resultaat dat haren 
lang uitgeschakeld raken of niet meer terug zullen 
groeien. 

Voor meer informatie neemt u gerust contact op. 

Definitief ontharen
Duurzaam 

ontharen door een 
professional bij 

Huidzorg Unique. 

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

donker gepigmenteerde haren toegepast worden

In een lijstje...



BRUISENDE/ZAKEN

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

Verhuur
Geert Simons heeft zijn werkplaats al 
weer een jaar aan de Kraaivenstraat 
25-11 in Tilburg. Daar voorziet hij 
in onderhoud en staan de piano’s 
voor de verhuur. “Groot onderhoud 
en reparaties doe ik hier. Het gros 
van mijn dienstverlening vindt bij de 
klanten thuis plaats. Onderhoud is de 
basis van behoud van de investering.”

AMV
“Gelukkig wordt er weer meer muziek 
gemaakt, ook op de basisschool.” Hij 
ziet meer particuliere initiatieven en 
privé- en groepspraktijken. “Muziekles 
zou een vast onderdeel moeten 
zijn van het onderwijs in ons land. 
Algemene Muzikale Vorming moet 
terug in het lespakket. Jong geleerd, 
daar heb je een leven lang voordeel 

van. Bovendien is het 
goed voor de ontwikkeling, 
expressie, emotie en zelfs 
voor de gezondheid.” 

Simons piano  
nieuwe naam, dezelfde service

Simons piano is de 
naam van wat sinds 
1917 Jos W. Simons 
was. “Maak je geen 
zorgen”, zegt Geert 
Simons, “het is een 

nieuwe naam voor ruim 
100 jaar vakmanschap. 

Kennis ebt met een 
nieuwe naam niet weg 
en de bekende service 

blijft behouden.”
Simons piano richt zich 

op het stemmen van 
piano’s en vleugels maar 

ook op onderhoud, 
revisie en verhuur. 

van. Bovendien is het 
goed voor de ontwikkeling, 
expressie, emotie en zelfs 
voor de gezondheid.” 

Bereikbaarheid
Simons piano heeft  
na 100 jaar de 
Goirkestraat verlaten 
en legt zich volledig 
toe op het stemmen  
en repareren van 
piano’s en vleugels  
en verkoop van goede 
gebruikte piano’s.  
Ook voor verhuur van piano’s bent u bij  
Geert Simons aan het juiste adres.  
Simons piano is bereikbaar via telefoon  
en email. “Ik reageer snel op verzoeken  
en weet dat als er zich met de piano of 
vleugel iets voordoet mensen snel weer  
op de pianokruk plaats willen nemen.”
 
U kunt erop rekenen dat uw 
instrument bij mij in goede handen is.

WIJ STAAN AL HONDERD  
JAAR VOOR KWALITEIT

nieuwe naam, dezelfde service

en verkoop van goede 

Ook voor verhuur van piano’s bent u bij 



1 Voeding
Onder begeleiding van onze ervaren 
diëtiste Vera leer je gezond en verant-
woord te eten. Dat betekent keuzes 
maken, niet tijdelijk, maar structureel. 
Leren wat je beter niet kunt eten, maar 
ook wat je beter wel kan eten. Want het 
blijkt dat heel veel vrouwen dat gewoon 
niet weten. Ze hebben dan wel vaak een 
dieet gevolgd, maar hebben niet geleerd 
om zelf keuzes te maken. Uiteindelijk 
moet het leiden tot een veranderde 
gedragswijze en een gezond BMI. De  
een moet daarvoor 10 of 20 kilo afvallen, 
de ander maar een paar kilo.

2 Bewegen
Doelgericht bewegen zorgt voor de 
afbraak van overtollig vet op die 
plaatsen waar jij het wilt. Een uitgekiend 
bewegingsprogramma wordt speciaal 
voor jou samengesteld op basis van je 
figuuranalyse, gewicht, leeftijd, conditie 
en algemene gezondheid. De oefeningen 
die in het programma zijn opgenomen, 
worden onder deskundige, persoonlijke 
begeleiding in een aangenaam 
verwarmde cabine liggend uitgevoerd, 
zodat rug en gewrichten worden ontlast. 

Zlim Bodystyling is al meer dan 20 jaar een gerenommeerd instituut voor afslanken 
en figuurcorrectie. Onze methode is gebaseerd op verstandig eten en doelgericht 
bewegen onder deskundige individuele begeleiding. Ons motto: “afslanken met 
gezond verstand”. Geen poeders, pillen, proteïnen- of andere crashdiëten die  
slechts tijdelijk resultaat geven; wie kiest voor Zlim®, kiest voor duurzaam resultaat. 
De afslankmethode van Zlim is gebaseerd op 3 pijlers:

 

Afvallen met  
gezond verstand

Alle onderzoeken wijzen uit en 
ook echte deskundigen zijn 
het erover eens: een goede 

begeleiding biedt uiteindelijk 
de meeste kans op succes om 

blijvend af te slanken.

En professionele begeleiding, 
dat is nou juist onze grote 

kracht.

Ik wil mensen op basis van 
gezond verstand laten afvallen, 
dus met normale voeding en 

zonder pillen of supplementen. 
Het resultaat moet duurzaam 

zijn, dat is de kunst. 

Samen spreken we door wat je 
eet, hoeveel je eet en waarom je 
eet. Voldoende voedingsstoffen 
en variatie zijn daarbij belangrijk 

en je zult ervan versteld staan wat 
je allemaal nog wel mag eten en 

in welke hoeveelheden. 

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

3 Ozonzuurstoftherapie
Ozontherapie is het meest ontspannende 
onderdeel van de Zlim-methode. Gedurende 
15 minuten onderga je een ontspannende 
huidbehandeling in de ozoncabine, 
die voorzien wordt van ozonzuurstof. 
Ozonzuurstof opent de poriën, stimuleert 
de bloeddoorstroming en de verwerking 
van afvalstoffen. Deze unieke weldaad zorgt 
ervoor dat je huidcellen sneller worden 
vernieuwd en je huid perfect aansluit op de 
plaatsen waar overtollig vet is verdwenen. 

Aanvullende behandelingen:
Als aanvulling op de ozontherapie biedt  
Zlim Oisterwijk:
onderhuidse bindweefselmassage, waarbij 
door middel van een apparaat de huid 
en het onderhuids bindweefsel worden  
gemasseerd en de bloed- vaten en het 
lymfestelsel gestimuleerd. Gevolg: cellulitis 
vermindert of verdwijnt en de huid wordt  
weer mooi, strak en glad.
universal contour wrap, s’ Werelds beste 
ontgiftende huidbehandeling! Door deze 
unieke wikkelmethode van 26 bandages die 
zijn geweekt in een warme, mineraalrijke 
klei-oplossing, wordt je lichaam strakker en 
voelt je huid zijdezacht aan.

Vera Wenting - diëtiste

Simons piano  
nieuwe naam, dezelfde service

WIJ STAAN AL HONDERD  
JAAR VOOR KWALITEIT
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Uw tuin vernieuwen of 
een nieuwe aanleggen?
Een degelijke tuin begint bij een goed ontwerp. Na het ontwerpen  
van uw tuin bespreken en realiseren we uw droomtuin.

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  
website!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg.  

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Ontwerp van uw droomtuin
Om een goed beeld te krijgen van de beschikbare ruimte 
komen wij naar u toe. In een eerste gesprek komen wensen, 
voorkeuren, mogelijkheden en eventueel beschikbare budget 
aan bod. 

Wij zetten alles op papier, nemen de maten van uw tuin op 
en noteren bijzonderheden die van belang kunnen zijn bij  
de aanleg, zoals een boom die ‘moet’ blijven staan, omdat  
hij geplant is na de geboorte van een kind. 

Terug op kantoor maken we aan de hand van deze gegevens 
een eerste ruwe schets, c.q. tekening. Wij bellen u voor een 
nieuwe afspraak en bespreken het ontwerp met u en waar 
nodig, passen we het een en ander aan. Het spreekt voor 
zich dat wij u ook adviseren over materialen, planten en 

andere  relevante zaken. De gehele aanleg blijft onder onze supervisie.
Misschien is het goed om te beseffen dat een ontwerp van een tuin zelden 
klaar is na één gesprek.

Het definitieve ontwerp komt vaak pas tot stand na meerdere gesprekken en 
heeft dus even tijd nodig. Het is een soort van groeiproces. U moet er zich 
goed bij gaan voelen want het wordt tenslotte uw tuin. 

Aansluitend op het definitieve ontwerp maken wij een 
beplantingsplan. Hier was eerst alleen een bedrag voor 
opgenomen in de begroting. Als alles aan uw wensen 
voldoet, sluiten wij de opdracht af met een offerte, die door 
u als opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend.
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www.huurhal.nl

Opslagruimte nodig? 

Al 5 jaar HET adres in 
Oisterwijk voor opslag van:

Archief
Inboedel

Handelsvoorraad
Etc…

• 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 
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helpt u het overzicht te bewaren  
van uw onderneming!

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

grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGEN
 Verlicht je huis slimmer 
met Philips Hue Verander 
de manier waarop je licht 

beleeft voor altijd.

9,5

Wij demonstreren, adviseren en installeren de slimme  
Philips Hue producten. 
onze Philips Hue specialisten kunnen je alles uitleggen  
en indien gewenst een lichtplan voor je maken.
 
Voor meer informatie of een afspraak bel je met ons op  
013-234 04 04  Ook kun je ons bezoeken op www.omnimatic.nl

Behoefte aan sfeerverlichting of een  
veilig gevoel, ook als je niet thuis bent?

Verlicht je huis slimmer met Philips Hue. 
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Of je nu een modern of juist landelijk interieur hebt, een stalen deur 
komt altijd tot zijn recht. Helemaal als je kiest voor het maatwerk van 
Stalendeurinhuis. 

altijd al een stalen 
deur in huis gewild?

Vaartweg 10E, Oosterhout
 06-27038040

www.stalendeurinhuis.nl

Stalendeurinhuis is 
gespecialiseerd in het op maat 

maken van stalen deuren, 
portalen en puien. Met ruime 
ervaring wordt er vakkundig 
gewerkt aan verscheidene 

projecten.

De afwerking met stopverf geeft 
uw deur, portaal of pui een 

tijdloos uiterlijk. Onze producten 
zijn allen voorzien van gehard 

glas (veiligheidsglas).

U kunt op voorhand een 
persoonlijk gesprek met ons 
voeren, zodat wij goed met u 
kunnen meedenken over het 

ontwerp, eisen en wensen van 
uw type droomdeur.

Heb je interesse in een stalen deur? Maak dan zeker een afspraak:
06-27038040 

Taatsdeur

Scharnierdeur

Schuifdeur

Wij maken stalen deuren voor in huis, scharnierdeuren, taatsdeuren en schuifdeuren. 
Maar eigenlijk kunnen we alles leveren wat je van staal wilt hebben voor binnenshuis. 
Alles wat wij produceren is maatwerk, volledig afgestemd op jouw wensen. Kwaliteit 
staat hierbij uiteraard voorop, net als de best mogelijke afwerking. 
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

chantal@dekkers-familierecht.nl  
www.dekkers-familierecht.nl

Wanneer je gaat scheiden, heb je hulp nodig. Er moet een ouderschapsplan worden 
opgesteld voor de kinderen en een echtscheidingsconvenant met de fi nanciële afspraken, 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Zes voordelen van een 
advocaat-mediator bij een scheiding

1 Snel een oplossing
 Mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms 

zelfs binnen enkele weken.
2 De relatie behouden
 Tijdens de mediation krijg je de gelegenheid om samen een oplossing te 

zoeken. Jullie zijn geen (liefdespartners meer, maar blijven wel de ouders van de 
kind(eren). Het is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen belangrijk, dat na 
een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan. Het gezamenlijk 
regelen van de echtscheiding helpt daarbij.

3 Alles in eigen hand houden
 Dit is een van de kernpunten van mediation. Jullie bepalen zelf wat jullie 

afspreken en wat in de overeenkomst wordt gezet. Het is dus niet een rechter die 
voor jullie bepaalt hoe het confl ict wordt opgelost. Jullie houden zelf de regie.

4 Maatwerk
 Een rechter is in een procedure zeer beperkt in de beslissingen in een scheiding. 

In een mediation kunnen jullie gezamenlijk creatieve en passende oplossingen 
vinden.  

5 Kennis van zaken
 Helaas is mediation nog steeds geen beschermd beroep. Het is dus belangrijk om 

op zoek te gaan naar een mediator die goed is opgeleid en verstand heeft van het 
familierecht. Je kunt deze vinden op de website van de Vereniging Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators.

6 Je hebt een advocaat nodig voor de echtscheiding
 Zodra jullie alle afspraken hebben vastgelegd in het convenant 

en ouderschapsplan, zal er een gemeenschappelijk 
verzoekschrift tot echtscheiding ingediend moeten worden 
bij de rechtbank. Dat kan alleen een advocaat doen. Met een 
advocaat-mediator heb je dus iemand die het gehele proces 
met jullie kan afwikkelen.

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator begeleid 

ik al vele jaren mensen in 
scheidingssituaties. 

In een scheiding is er veel 
onzekerheid: op emotioneel, 

relationeel en fi nancieel 
gebied. Mensen komen naar 

mij voor een respectvolle 
begeleiding bij het vinden van 
een duurzame oplossing, bij 

voorkeur in samenwerking met 
de ander.   

Chantal Dekkers

zoals de alimentatie, de pensioenen, de woning en de 
verdeling van schulden en bezittingen. Maar wie kan je nu 
het beste begeleiden? Hieronder de zes voordelen van het 
inschakelen van een advocaat-mediator: 
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Dorpsstraat 23 Oisterwijk  |  013-5216998  |  www.terhorstvangeelmode.nl

Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

chantal@dekkers-familierecht.nl  
www.dekkers-familierecht.nl

Wanneer je gaat scheiden, heb je hulp nodig. Er moet een ouderschapsplan worden 
opgesteld voor de kinderen en een echtscheidingsconvenant met de fi nanciële afspraken, 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Zes voordelen van een 
advocaat-mediator bij een scheiding

1 Snel een oplossing
 Mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms 

zelfs binnen enkele weken.
2 De relatie behouden
 Tijdens de mediation krijg je de gelegenheid om samen een oplossing te 

zoeken. Jullie zijn geen (liefdespartners meer, maar blijven wel de ouders van de 
kind(eren). Het is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen belangrijk, dat na 
een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan. Het gezamenlijk 
regelen van de echtscheiding helpt daarbij.

3 Alles in eigen hand houden
 Dit is een van de kernpunten van mediation. Jullie bepalen zelf wat jullie 

afspreken en wat in de overeenkomst wordt gezet. Het is dus niet een rechter die 
voor jullie bepaalt hoe het confl ict wordt opgelost. Jullie houden zelf de regie.

4 Maatwerk
 Een rechter is in een procedure zeer beperkt in de beslissingen in een scheiding. 

In een mediation kunnen jullie gezamenlijk creatieve en passende oplossingen 
vinden.  

5 Kennis van zaken
 Helaas is mediation nog steeds geen beschermd beroep. Het is dus belangrijk om 

op zoek te gaan naar een mediator die goed is opgeleid en verstand heeft van het 
familierecht. Je kunt deze vinden op de website van de Vereniging Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators.

6 Je hebt een advocaat nodig voor de echtscheiding
 Zodra jullie alle afspraken hebben vastgelegd in het convenant 

en ouderschapsplan, zal er een gemeenschappelijk 
verzoekschrift tot echtscheiding ingediend moeten worden 
bij de rechtbank. Dat kan alleen een advocaat doen. Met een 
advocaat-mediator heb je dus iemand die het gehele proces 
met jullie kan afwikkelen.

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator begeleid 

ik al vele jaren mensen in 
scheidingssituaties. 

In een scheiding is er veel 
onzekerheid: op emotioneel, 

relationeel en fi nancieel 
gebied. Mensen komen naar 

mij voor een respectvolle 
begeleiding bij het vinden van 
een duurzame oplossing, bij 

voorkeur in samenwerking met 
de ander.   

Chantal Dekkers

zoals de alimentatie, de pensioenen, de woning en de 
verdeling van schulden en bezittingen. Maar wie kan je nu 
het beste begeleiden? Hieronder de zes voordelen van het 
inschakelen van een advocaat-mediator: 
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2 FEBRUARI
Dikkie Dik en Ik 
Het is feest! De oranje kater is jarig. 
Speciaal voor de kleinste vanaf  
2 jaar, in Tiliander, aanvang 14.30 
uur, entree € 15,50.

5 FEBRUARI
KVL Route
Om 17.00 uur een rondleiding  
over het terrein van de leerfabriek. 
Trek goede schoenen aan, voor 
mindervaliden is de rondleiding  
niet geschikt.

6 FEBRUARI
Open Podium
Iedere eerste woensdag van de 
maand in Proeflokaal ’t Gelagh om 
20.30 uur, neem je instrument mee!

8 EN 9 FEBRUARI
Sauwel en Gala
Met carnavaleske sauwels over 
Döllekesgat, in Tiliander Oisterwijk. 

 

15 FEBRUARI
Disco zwemmen
Om 18.30 uur voor de mini’s, om 
19.30 uur voor de jeugd, disco 
zwemmen in De Leye.

15 - 23 FEBRUARI
REVUE
De befaamde revue Ge Ziet Mar, in
Tiliander Oisterwijk op 15, 16, 22
en 23 februari om 20.00 uur. 

16 FEBRUARI
Pieregeblèr 2019
Trek alle (muziek)registers open en 
maak je klaar voor het Pieregeblèr 
2019! Aanvang 20.00 uur in Den 
Boogaard Moergestel. 

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

17 FEBRUARI
Swingjazz
The Dixie Muppets spelen Dixieland 
en Swing in Tiliander. Aanvang 
15.00 uur, entree gratis.

Sauwels
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FEBRUARI 2019

23 FEBRUARI
Dansen 
De dansavonden gaan ook in 2019 
weer door met heerlijke muziek van 
de lokale DJ. Aanvang 20.00 uur in 
Den Boogaard Moergestel, entree 
gratis.

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

The Dixie Muppets

24 FEBRUARI
Koken
Met en voor vrouwen uit alle 
werelddelen, deelname € 2,-, 
Inlooppunt Kerkstraat Oisterwijk. 

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.
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SEAT Tarraco. 
Met 7 zitplaatsen, al vanaf € 37.950
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