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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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WIL JE ONS 
KUSSEN?

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

Soms is een klein gebaar genoeg voor een groots effect. Een nieuw 
kapsel of hippe schoenen kunnen iemands doordeweekse look tot 

een feestelijke verschijning transformeren. Voor je huis geldt precies 
hetzelfde. Daarom hebben we bij MEIJSWONEN exclusieve acces-

soires (die we onze MOOIEMEIJSJES noemen) waarmee je in een 
handomdraai sfeer brengt. Bijvoorbeeld onze collectie sierkussens; 

om te zoenen zo knuffelzacht. Maak je eigen combinatie van ver-
schillende dessins in dezelfde stoere, zachte of glamorous kleuren.  

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

CLAUDI CO
LLECTIO

N M
ARSALA
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iedere morgen weer fi t je bed uit?
Dat wil jij toch ook...

Kom nu naar 
onze showroom en 

test hem uit!

iedere morgen weer fi t je bed uit?

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

U woont in de regio Tilburg en bent op zoek naar de 
matrassen en bedmodellen van Auping? Dan is Koos 
Kluytmans Interieurs in Oisterwijk het juiste adres om te 
bezoeken. 

Al meer dan 40 jaar is Koos Kluytmans Interieurs dealer 
van Auping en heeft de meest uitgebreide en up-to-date 
collectie van Auping gepresenteerd staan in de toonzaal. 

Met als basis de Auping spiraalbodem en matras. En dat is 
precies wat nodig is voor een goede nachtrust, waardoor je 
de volgende dag weer fris en energiek wakker wordt. Zowel 
bedbodem als matras zijn ergonomisch volledig af te 
stemmen op jouw lichaam.

De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een “Leolux Select Store” mogen noemen. 
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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 Yvonne Wesling, 
Huub van Hoof
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.Inhoud
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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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/MAART

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook al, die lentekriebels? Heerlijk toch! De dagen worden 
weer langer, het zonnetje laat zich vaker zien en iedereen om je 
heen lijkt langzaam te ontwaken uit een winterslaap. Weg met het 
cocoonen binnen, we willen weer naar buiten, er lekker op uit.

En doe dat dan vooral ook! Ga 16 maart bijvoorbeeld eens heerlijk 
met een vriendin lunchen op een hopelijk zonnig terras in het 
kader van Vriendinnendag, of pak het zelfs nog grootser aan en 
breng een bezoekje aan Antwerpen. Met een gigantisch aanbod 
van stijlvolle modewinkels, bijzondere musea, architectuur, heerlijke 
restaurants en gezellig barretjes biedt deze stad voor iedereen een 
fantastische ervaring. En waar je dan precies moet zijn... dat lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Met de lente die voor de deur staat, loopt dit fijne seizoen uiteraard 
als een rode draad door dit magazine. Niet alleen geven we je tips 
voor een nieuwe (en gezonde) lente, maar ook gooien een aantal 
bruisende ondernemers als Ateliet ‘t Zilverke, FFLO, Bourgonje 
Keukens en Mooi Medisch sportief de deuren open om het 
zonnetje binnen te laten en jou een kijkje achter de schermen te 
geven.

Laat die lente maar komen en geniet van dit bruisende magazine.

Lea en Marcel Bossers



STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

SHOPPEN
SHOPPING STADSFEESTZAAL
ligt midden op de Meir, de 
Champs Elysées van Antwerpen. 
De vroegere Stadsfeestzaal, een 
eclectisch ontwerp uit 1905, 
was vroeger populair voor 
feesten, tentoonstellingen en 
beurzen. Generaties jongeren 
ontvingen hier hun diploma 
van het stedelijk onderwijs. 
Na een brand zijn in 2004 de 
glazen koepel met bladgoud, 
mozaïeken, eiken parketvloer 
en andere oorspronkelijke 
elementen hersteld in hun 
oude glorie. Sinds 2007 kan 
het publiek naar hartenlust 
winkelen in een veertigtal 
winkels op 20.500 m2.
www.stadsfeestzaal.com

Met een gigantisch aanbod van stijlvolle modewinkels, 
bijzondere musea, architectuur, heerlijke restaurants en 

gezellige barretjes is Antwerpen een fantastische 
ervaring. Ontdek hier wat je moet weten voor een 

onvergetelijk bezoek aan deze prachtige stad.

GROTE MARKT  Het laatmiddeleeuwse stadhuis en de gildehuizen 
vormen een van de mooiste bezienswaardigheden van Antwerpen. De 

driehoekige Grote Markt geeft direct de grandeur weer van Antwerpen in haar 
gouden 16e en 17e eeuw. In het midden staat een bronzen fonteinbeeld van 

stadsheld Brabo die de hand van de reus Antigoon in de Schelde werpt.

Een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld:
het Rubenshuis. Peter Paul Rubens was schilder, verzamelde 
kunst, ontwierp zijn eigen huis en wist ook nog eens alles over 

wetenschap. Bekijk topstukken van zijn hand en dwaal door de 
sprookjesachtige tuin van dit stadspaleis in hartje Antwerpen. 

Ook in de Onze Lieve Vrouwekathedraal is zijn werk te zien
Wapper 9-11, www.rubenshuis.be

HET RUBENSHUIS

Topbestemming voor een stedentrip

Antwerpen
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MUSEUM AAN 
DE STROOM

Midden op het water, in de kleine 
jachthaven die de Antwerpenaren 

‘t Eilandje noemen, torent het MAS uit 
boven Antwerpen. In het rode gebouw is 

op elke verdieping een apart museum. 
Wanneer je helemaal naar boven gaat 

(panorama vrij toegankelijk), kijk je 
uit over heel Antwerpen. www.mas.be 

ANTWERPEN/BRUIST

PARK SPOOR NOORD Dit groene park legt het accent op ruimte, 
ontspanning, cultuur, sport en evenementen. Het park is aangelegd 

op een oud spoorwegemplacement dat er al jaren verlaten bij lag. 
Het heeft enkele (water)speeltuinen, een spectaculaire bmx- 

en skatebowl en een shelter met tijdelijk zomerterras van bar Cargo.

HET ZUID is een wijk die bekendstaat om zijn leuke restaurants, 
gezellige kroegen en conceptstores. Je vindt er statige herenhuizen, 

wijde boulevards en mooie pleinen. Kunstliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen in de vele galerieën en musea als het FOMU en het M HKA.

UNIEKE PLEKJES

Topbestemming voor een stedentrip

BIERTJE?
De Belgische bieren zijn wereld-
beroemd en Antwerpen is een 
uitstekende plek om je erin te 
verdiepen. Een Bolleke De Koninck 
is het lokale bier bij uitstek en is 
verkrijgbaar in bijna elk café in de 
stad. De brouwerij bevindt zich nog 
steeds in de stad en heeft bovendien een 
belevingscentrum waar je het verhaal van 
de brouwerij kan horen, zien én proeven. 
De plezantste tour van heel ’t Stad! 
www.dekoninck.be

Kijk voor je bezoek aan België eens op onze website 
www.belgiebruist.be. We brengen ook bruisende 
magazines uit in Brasschaat, Kapellen, Schilde-
Schoten en de Belgische Grensstreek. Zo doe je nog 
meer inspiratie op voor een bruisend dagje uit.

Antwerpen



Tilburgseweg 53, Goirle  |  013-5913468 - 06-53265139  |  info@ffl o.nl  |  www.ffl o.nl

Fashion for the happy few

IEDEREEN WORDT HIER 
MET AANDACHT GEHOLPEN

BRUISENDE/ZAKEN

Tilburgseweg 53, Goirle  |  013-5913468 - 06-53265139  |  info@ffl o.nl  |  www.ffl o.nl

Fashion for the happy few
Monique de Bruyn, zelf 

een happy plussizer, 
merkte al snel dat er 

in Goirle en omgeving 
helemaal geen hippe 

modewinkel te vinden 
was voor dames met 

‘grote maten’. Daar 
moest verandering in 

komen! Om die reden 
opende ze op 3 februari 

2015 de deuren van 
F.F.L.O., waar je terecht 
kunt voor trendy kleding 

waar je in gezien wilt 
worden in maat 42 & up.

“Qua uitstraling is F.F.L.O. een moderne, eigentijdse dameskledingwinkel”, vertelt 
Monique. “Alleen begint het hier bij maat 40-42 en loopt het op tot maat 60. Het is 
voor mij een stuk idealisme om hier mee bezig te zijn. Het maakt niet uit wat voor 
maat je hebt, iedereen moet leuke kleding kunnen dragen. En dus niet de tenten en 
hobbezakken die je normaal vaak ziet.”

Snel wisselende collectie
“We gaan altijd mee met de laatste trends. Onze collectie wisselt dan ook wekelijks. 
Bijna iedere dag krijgen we wel iets nieuws binnen. Daarnaast verkopen we tijdloze 
basics, zoals een goede spijkerbroek; verkrijgbaar in verschillende lengtematen en 
modellen dus we hebben voor iedere bil een broek. We kiezen bewust voor veel 
Deense merken, die bieden een uitstekende kwaliteit én pasvorm. Sowieso zijn alle 
grote labels op plussize gebied bij F.F.L.O. vertegenwoordigd. Mooie accessoires als 
sjaals, riemen en sieraden maken het helemaal af.” 

Ook Lifestyle & Gifts
In de loop der tijd heeft F.F.L.O. zich ontwikkeld tot een soort conceptstore, waar de 
positiviteit en het enthousiasme van Monique in alles tot uitdrukking komen. “Naast 
de kleding vind je hier ook bijzondere lifestyle- en cadeauartikelen waar je blij van 
wordt; van geurkaarsen en zeep tot woonaccessoires. Het is echt mijn ‘happy store’.”

Brabantse gezelligheid
“We zijn gevestigd in een karakteristiek oud pand, met veel authentieke details. Dat 
bepaalt voor een groot deel de sfeer. Sowieso is de sfeer voor ons heel belangrijk, je 
moet je hier als klant gewoon welkom voelen. Sommige klanten komen alleen even 
een bakje koffi e drinken, wat dat betreft is het hier net een grote huiskamer!”
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in Goirle en omgeving 
helemaal geen hippe 

modewinkel te vinden 
was voor dames met 

‘grote maten’. Daar 
moest verandering in 

komen! Om die reden 
opende ze op 3 februari 

2015 de deuren van 
F.F.L.O., waar je terecht 
kunt voor trendy kleding 

waar je in gezien wilt 
worden in maat 42 & up.

“Qua uitstraling is F.F.L.O. een moderne, eigentijdse dameskledingwinkel”, vertelt 
Monique. “Alleen begint het hier bij maat 40-42 en loopt het op tot maat 60. Het is 
voor mij een stuk idealisme om hier mee bezig te zijn. Het maakt niet uit wat voor 
maat je hebt, iedereen moet leuke kleding kunnen dragen. En dus niet de tenten en 
hobbezakken die je normaal vaak ziet.”

Snel wisselende collectie
“We gaan altijd mee met de laatste trends. Onze collectie wisselt dan ook wekelijks. 
Bijna iedere dag krijgen we wel iets nieuws binnen. Daarnaast verkopen we tijdloze 
basics, zoals een goede spijkerbroek; verkrijgbaar in verschillende lengtematen en 
modellen dus we hebben voor iedere bil een broek. We kiezen bewust voor veel 
Deense merken, die bieden een uitstekende kwaliteit én pasvorm. Sowieso zijn alle 
grote labels op plussize gebied bij F.F.L.O. vertegenwoordigd. Mooie accessoires als 
sjaals, riemen en sieraden maken het helemaal af.” 

Ook Lifestyle & Gifts
In de loop der tijd heeft F.F.L.O. zich ontwikkeld tot een soort conceptstore, waar de 
positiviteit en het enthousiasme van Monique in alles tot uitdrukking komen. “Naast 
de kleding vind je hier ook bijzondere lifestyle- en cadeauartikelen waar je blij van 
wordt; van geurkaarsen en zeep tot woonaccessoires. Het is echt mijn ‘happy store’.”

Brabantse gezelligheid
“We zijn gevestigd in een karakteristiek oud pand, met veel authentieke details. Dat 
bepaalt voor een groot deel de sfeer. Sowieso is de sfeer voor ons heel belangrijk, je 
moet je hier als klant gewoon welkom voelen. Sommige klanten komen alleen even 
een bakje koffi e drinken, wat dat betreft is het hier net een grote huiskamer!”



FRAME/WORK
Fietsfabrikant Union lanceert het unieke en

stijlvolle koffi etafelboek FRAME/WORK, in samenwerking 
met de Amsterdamse uitgeverij MENDO. Speciaal 

voor Union interviewde Claire van de Graaff veertien 
creatieve stedelingen over hun favoriete hotspots in 

de stad waar zij wonen en werken. Al deze inspirerende 
verhalen zijn nu gebundeld in een prachtig boek.

De fotografi e is verzorgd door Jacob van Rozelaar.
Te koop via Mendo, www.mendo.nl, € 40,-

ZACHTE HUID VOOR HEM
Voor een man die voor Bulldog kiest, is niet alleen een goed verzorgd uiterlijk 

belangrijk. Voor hem tellen ook de innerlijke waarden. Deze huidverzorgingslijn is 
veganistisch en er worden geen dierproeven voor uitgevoerd. Alle producten van 
Bulldog zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen en synthetische geurstoffen. Ze 

bevatten natuurlijke ingrediënten zoals aloë, camelina-olie en groene thee.
Te koop via AH en Etos v.a. € 5,99, nl.bulldogskincare.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

Fietsfabrikant Union lanceert 

het prachtige boek FRAME/WORK, 

in samenwerking met de

Amsterdamse uitgeverij MENDO. 

En wij mogen 2 exemplaren

weggeven. Wil jij kans maken op 

één van deze prachtige boeken?

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. FrameWork naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl

ROKJESDAG, BLOTE BENEN
De lente staat weer voor de deur, 
wat betekent dat de rokjes en jurkjes 
weer uit de kast worden gehaald. 
Dan komen de nieuwe scheermesjes 
van Wilkinson Sword goed van pas. 
De nieuwe Intuition f.a.b. scheert 
namelijk niet in één, maar in twee 
richtingen, waardoor je ook twee 
keer zo snel een gladde huid hebt.
Vanaf € 13,99, 
www.wilkinsonsword.nl

Lente!Een nieuwe
(gezonde)

win
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SHOPPING/NEWS

GEZONDE PIZZA
SUGO Pizza staat bekend om haar gezonde pizza’s, gebaseerd op het heerlijke 

streetfood uit Rome: de pizza al taglio. Deze vierkante pizza van Hugo en Herman 
is een luchtig, lekker en gezond alternatief voor de traditionele pizza, zonder geur- 

en smaakstoffen. Je kunt in een fi liaal van SUGO in Rotterdam, Amsterdam en 
Eindhoven terecht voor de heerlijkste smaakcombinaties. www.sugopizza.nl

Lente!Een nieuwe

HET BEGIN VAN GIN
De Distillers Academy in Schiedam
is dé plek die van Gin-fans echte 
fi jnproevers en distilleerexperts 
maakt. Ze bieden diverse 
experiences waaronder een 
masterclass en workshops.
Meer informatie over de 
workshops en de academy
via www.distillersacademy.nl

EEN CULINAIRE REIS
NAAR JAPAN
De kracht van pure voedingsmiddelen is voor 
Lima de basis. Dat geldt ook voor de Japanse 
keuken. Sinds het ontstaan van Lima is 
Japan daarom een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Om dit te onderstrepen presenteert 
Lima zes nieuwe, biologische, Japanse 
producten. Zo laat Lima je de authentieke 
smaak van de Japanse keuken beleven!
Vanaf € 3,99 te koop via
natuurvoedingswinkels,
www.limafood.com

SHOPPINGSHOPPING/NEWS
De Distillers Academy in Schiedam

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).
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Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32
info@renevanlinden.nl
www.renevanlinden.nl

KORTINGEN TOT 50%
OP DE WINTERCOLLECTIE VAN

KORTINGEN TOT 30%
OP                            RACE EN ATB FIETSEN!

Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32
info@renevanlinden.nl
www.renevanlinden.nl

KORTINGEN TOT 50%
OP DE WINTERCOLLECTIE VAN

KORTINGEN TOT 30%
OP                            RACE EN ATB FIETSEN!



DITJES/DATJES

 Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag,
  een dag die bedoeld is om aandacht te vragen voor
 de positie van de vrouw in de maatschappij.
Bel op 16 maart die ene vriendin die je al een tijd niet meer hebt
 gesproken, of verras je BFF met een lekkere lunch: het is   
  die zaterdag namelijk Vriendinnendag. 
 Schrik niet als je op 17 maart een beschonken Ier in 
een groen pak tegen het lijf loopt: het is St. Patrick’s Day.  
Op 20 maart is de aarde in balans: dag en nacht zijn dan
 even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar.
  Die woensdag willen we ook geen enkel chagrijnig 
gezicht zien, want het is de Dag van het Geluk. Een mooie
  dag om vreugde en vrolijkheid te delen met anderen.
 In de nacht van zaterdag 30 maart gaat de zomertijd in.
Ezelsbruggetje: de klok gaat in het voorjaar vooruit.
  Rokjesdag is de dag waarop opvallend veel 
vrouwen voor het eerst dat jaar een rokje dragen met blote benen.

Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32
info@renevanlinden.nl
www.renevanlinden.nl

KORTINGEN TOT 50%
OP DE WINTERCOLLECTIE VAN

KORTINGEN TOT 30%
OP                            RACE EN ATB FIETSEN!
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COLUMN/FRITS

Wel hebben we hinder van het aanpassen van de kruising/spoorovergang 
bij de Jumbo richting de KVL. Dit zal nog enkele maanden duren.
Verder zijn de werkzaamheden aan het Lindeplein gestart. De aanpassingen 
aan de waterbanken, bestrating, beplanting, verlichting en verdere 
inrichtingen moeten rondom Koningsdag gereed zijn. Tenminste als alles 
volgens planning kan verlopen.
Klinkt allemaal nog ver weg, maar we kunnen in ieder geval weer melden 
dat er weer een aantal evenementen doorgaan waarmee we weer heel 
tevreden mee zijn. Denk aan het Korenfestival, Biermatinee, Nostalgische 
kermis, Art in Oisterwijk, Foodtruckfestival, Brabants Mooiste, Oisterwijk 
in Concert, Modedag en natuurlijk WinterglO’w! De voorbereidingen en 
organisatie hiervan zijn allemaal in volle gang. Deze maand leent zich 
natuurlijk ook weer om de terrassen te verwelkomen. Weer moet natuurlijk ook 
meewerken, maar voor de echte liefhebbers is de zon al genoeg.

Voor de agenda: de eerste zondag van maart is geen koopzondag i.v.m. de optocht 
van carnaval. U hoort nog of we die gaan “inhalen” op een andere datum. Volg 
hiervoor onze social media en website. Ook verwelkomen we weer een paar 
nieuwe ondernemers: Café Koosje, Bistrot C., Symfony Mode, Toemen Modelbouw, 
Kelderkaffee the Vault en Rebels Mode. Allemaal veel succes gewenst!
Wij starten volgende maand samen met het Buitengebiedmanagement een samen-
werking met de nieuwe Citymarketing die moet leiden tot nog meer bezoekers! 

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

Het wordt voorjaar!

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

De dagen worden zichtbaar langer, eind van deze maand gaan we  
ook weer overschakelen op de zomertijd, kortom het wordt voorjaar!
In ieder geval zien we dat een fiks aantal locaties in het centrum druk verbouwd 
worden. Winkels, horeca en zelfs woningen worden weer opgefrist of aangepast.
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Zin in een relaxed uitje?

 Zwemmen
 Sauna 
 Massage 
 Culinair
 Badkleding
 Kinderen

MAAND
AANBIEDING

MAART 
Face treatment GRATIS

*bij reservering 
wellness

Zin in een relaxed uitje?
Huur de hoeve af alleen voor uzelf; 

geen vreemden! Ook leuk om cadeau 

te geven...

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

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

Wij heten u van harte welkom!



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 op 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!

De huid reinigen is de eerste stap in huidverzorging. Elke ochtend en avond moet 
de huid goed gereinigd worden en bevrijd worden van de onzuiverheden die haar 
ademhaling verhinderen. De reinigingsproducten van GUINOT voeden de huid en 
bereiden haar voor op het gebruik van verzorgingsproducten.

Boek nu bij aanschaf van één van onze reinigingsset, 

een skin boost treatment van € 77,50 

voor maar € 49,95

Huidverbetering start met een goede reiniging. Begin en eindig 
elke dag met een reiniging afgestemd op jouw huidtype en ga voor 
die stralende huid!

Boost your skin!

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

Pak nu je kans en maak gebruik van deze mooie aanbieding.
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BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  

Pak nu je kans en maak gebruik van deze mooie aanbieding.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ESTHER VERHOEF
FAÇADE - Twee jaar na haar scheiding 
komt jonge moeder Iris van der Steen 
eindelijk aan vakantie toe. Een roadtrip 
dwars door snikheet Europa met oldtimer 
Toet en stapels cassettebandjes uit haar 
jeugd moet haar dichter bij zichzelf en bij 
haar reislustige moeder in Portugal 
brengen. Wanneer ze de knappe, 
charismatische sportinstructeur Mischa 
de Jong laat instappen, lijkt de reis een 
romantische wending te nemen. Maar 
Mischa is niet wie hij zegt te zijn. 
Façade is Verhoefs meest beklemmende 
thriller ooit. Je doet geen oog meer dicht.
FAÇADE van ESTHER VERHOEF is vanaf 
12 maart te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
IBIZA XPERIENCE 
FAIR 2019

D

Beleef een beetje Ibiza in eigen 
land. Laten we de zomer alvast 
vieren voordat die begonnen is! 
Bezoek de IBIZA Xperience Fair – 
Ibiza by Night en ervaar het echte 
‘happy hippie’ gevoel. Je waant je 
een dagje op de gezellige Ibiza 
night market, waarbij je shopt bij 
volle maan. De stands zullen 
allemaal hun eigen verlichting 
voeren, zodat je alle spullen goed 
kunt zien. Er zijn meer dan 150 
stands plus nog eens ruim 50 
kramen op de gehele 1e verdieping 
op de bekende Mercado d’Ibiza! ! 
Er is dan ook voor ieder wat wils op 
onze fair. Ibiza bruist!
Zaterdag 23 & zondag 24 maart 
Beursgebouw Eindhoven.
www.ibizaxperience.eu

Clint Eastwood speelt in The Mule de rol van 
Earl Stone, een eenzame man op leeftijd en 
werkzaam als bloemist. Financieel gaat het 
hem niet voor de wind waardoor hij zich 
genoodzaakt ziet de zaak dicht te doen. 
Wanneer hem een simpel baantje wordt 
aangeboden waarbij hij slechts moet rijden, 
neemt hij dit direct aan. Wat Earl zich niet 
realiseert, is dat hij nu een drugskoerier is 
voor een Mexicaans drugskartel. Naast 
Eastwood zijn in de fi lm ook rollen weg-
gelegd voor Michael Peña en Bradley Cooper.
THE MULE draait vanaf 7 maart in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
THE MULE

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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BINNEN/BUITEN
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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  

In 30 minuten ben je klaar

30 minute workout

bbb health boutique is een 
holistische sportschool voor 

iedere vrouw. 

bbb health boutique gelooft 
dat duurzame leefstijl-

verandering alleen mogelijk 
is door te werken aan body, 

food & mind. 

Alles is verbonden en hangt 
met elkaar samen. 

Bij bbb werk je aan holistic 
health, train je op maat 
en word je gecoacht op 

voeding en leefstijl.

30 minute workout

bbb voor iedere vrouw

bbb mama

bbb heeft boutiques in 
Amsterdam (Jordaan & 

Amstel), Delft, Den Haag, 
Haarlem, Tilburg, Utrecht, 

‘t Gooi, Den Bosch en 
Rotterdam

www.bbbhealthboutique.nl
088 644 00 13

bbb is een holistic gym, een sportschool met aandacht voor body, food én 
mind. Uniek bij bbb is dat je sport in een hot cabin; een effectieve 30 minute 

workout. Sporten in warmte is goed voor de doorbloeding, stimuleert de 
vetverbranding, is fi jn voor de spieren en heeft een reinigende werking. Boven 

alles is het heerlijk ontspannend!

Sporten bij bbb in de hot cabin is kort en intensief: 30 minuten. Onze coaches 
zorgen ervoor dat je in dat half uur het beste uit jezelf haalt. Bovendien is 

sporten door de warmte en begeleiding heel veilig voor je lichaam, met weinig 
tot geen risico op blessures.

Plan je gratis proefl es online in!Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NED
      kun je

vermenigvuldigen
door

 het te delen.

Geluk

Geluk
Ik heb liever

              dan gelijk,
 maar gelukkig

  heb ik altijd gelijk.
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Bodymist spring is in the air van essence, € 3,59  www.essence.eu  

3. Nomade Eau de Toilette van CHLOË, vanaf € 53,50  www.iciparisxl.nl 
4. Minou Eye Palette van bobbi brown, € 36,-  www.debijenkorf.nl 

 5. Evi Yellow van SMAAK Amsterdam, € 159,-  www.smaakamsterdam.com
6. Nailpolish tiers of joy van essie, € 9,99  www.essie.nl

Prachtig in pastel

3

5

4

6

1

2

BEAUTY/NEWS

Met al deze prachtige pasteltinten komen de 
lentekriebels vanzelf. Nu nog een beetje warmte 
en wat zon en het voorjaar kan niet meer stuk!

7. Pure XS for her Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,60  www.pacorabanne.com
8. Sì Fiori Eau de Parfum van Giorgio Armani, vanaf € 72,-  www.armanibeauty.com

9. Abyssinian Oil Facial Moisture Cream van Beauty Kitchen, € 19,99  www.hollandandbarrett.nl
10. Bonding Plex Shampoo van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl

11. Palette All Over Spring van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.com
12. GLAMGLOW® GENTLEBUBBLE™ Daily Conditioning Cleanser, € 24,90  www.glamglow.com

pastel

8

9

12
11

10

7
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

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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Yogafarm is een sfeervolle yogastudio 
waar kwaliteit en persoonlijke aandacht 

centraal staan. Ik geef gevarieerde  
Yin en Yin Yang lessen en regelmatig 

themalessen.

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

Yin en Yin Yang lessen en regelmatig Yin en Yin Yang lessen en regelmatig 

Boek snel een  
gratis proefles! 
en gun jezelf 

yoga! 
Yogafarm De yogastudio met flow

fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa
fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa

fit en zonstudio 

sportief
zonnen

vanessa

Langvennen-Noord 33, Oisterwijk

013-5211779   /   06-28333165

Ma tot vr van 8.30 - 21.00 
Za van 8.30 - 18.00

www.bodycontent.nl

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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‘Jumping Jack’ is een grootse theater-
voorstelling met rockmuziek en ronkende 

motoren over het leven van de roem -
ruchte motorcoureur Jack Middelburg 

(1952-1984) die in april 1984 
verongelukte tijdens races in Tolbert. 

Het wordt een spectaculaire show met 
20 acteurs, 30 motorrijders, 60 dansers, 

40 gitaristen en 200 fi guranten. 
Per voor stelling is er plek voor 3.000 
toeschouwers. Lammers: “Het is een 

totaal bezopen plan, dus ik zei meteen ja. 
Mensen die van motoren afl azeren, 

keiharde rockmuziek en romantiek. Het 
kan eigenlijk niet, dus ik ben voor.”

Waarom was je meteen enthousiast 
toen je werd benaderd?

“Ik houd van sport, theater en gekke  
plannen. Dat komt hier allemaal samen. 

Groter dan dit krijg ik het bovendien niet.”

is  terug in Assen
Frank Lammers speelde in tientallen fi lms en het grote publiek kent hem vooral van de 

Jumbo reclames. Als regisseur van het muziektheater spektakel ‘Jumping Jack’ gaat 
Lammers een nieuwe uitdaging aan. Aan Bruist vertelt hij waarom hij ja zei.

JackJumping
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is  terug in Assen
Wat heb jij met Jack Middelburg?
“In de jaren tachtig zat ik net als vele andere motorsportliefhebbers 
regelmatig voor de televisie om naar de races te kijken, zeker als 
Jack Middelburg meereed. Middelburg was naast een begenadigd 
coureur een kleurrijke persoonlijkheid die een Hollywood waardig 
leven heeft geleefd. Never a dull moment! Juist zijn meeslepende 
levensverhaal maakt de voor stelling ook voor mensen die niet zo gek 
zijn op motorsport meer dan de moeite waard.”

Wat zie jij als jouw belangrijkste taak als regisseur?
“Het wordt vooral een kunst om te zorgen dat het één geheel 
wordt, alles moet naadloos bij elkaar komen. Half maart 
beginnen de repetities, dus we zullen zien hoe het gaat, ik 
ga er heel open in. Last van stress heb ik absoluut niet. Als 
je je best doet, lukt iets wel of simpelweg niet!”

‘Jumping Jack’, met hoofdrollen voor Matteo van 
der Grijn (Soldaat van Oranje), Julia van der Vlugt 
en Lucas Hamming, is van 9 t/m 19 mei te zien op 
het TT circuit van Assen. Tickets zijn te koop via 
www.jumpingjack.nu.

“NEVER A DULL 
MOMENT”

DOE MEE & WIN
Bruist mag 6 x 2 vrijkaarten 
weggeven voor deze spectaculaire 
musical. Mail je gegevens onder 
vermelding van ‘Jumping Jack’ 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Goed bewegen is niet vanzelfsprekend
Ingrid Comes is al 10 jaar 

kinderfysiotherapeut. Haar 
liefde voor het vak heeft 

geresulteerd in de bloeiende 
kinderfysiotherapiepraktijk 

Move-Ing, met inmiddels al 4 
vestigingen in Brabant. Samen 

met haar ‘maat’ Dung Anh 
Nguyen en hun gedreven team 
zorgt zij ervoor dat de kinderen 

die bij hen komen, weer optimaal 
leert bewegen.

WIJ KIJKEN NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN, NIET  
NAAR DE BEPERKINGEN



Uiteenlopende problematiek  “Doordat we allemaal 
ons eigen specialisme hebben, vullen we elkaar perfect aan”, 
vertelt Ingrid. “De klachten waar kinderen mee komen, zijn heel 
divers. Het varieert van een voorkeurshouding bij baby’s en op 
de tenen lopen of prikkelverwerkingsproblemen bij peuters en 
kleuters tot problemen met de schrijfmotoriek, grove motoriek 
en houding bij schoolgaande kinderen en sportblessures bij 
tieners.”

Nieuw: Kinderbekkenfysiotherapie  “Vanaf heden 
kunnen ook kinderen die problemen hebben bij het 
functioneren van de blaas, darmen, buik en bekkenbodem-
spieren bij ons terecht. Ik volg hier een speciale opleiding voor 
om hen goed te kunnen helpen.”

Sportlessen Move-Ing biedt tevens zelf ontwikkelde, 
kleinschalige lessen aan waarin kinderen op een veilige 
én leuke manier in aanraking komen met verschillende 
sporten en bewegingsvormen; van peuter- en kleutergym 

Goed bewegen is niet vanzelfsprekend

Vestigingen: Tilburg Noord (06-20448347)  |  Tilburg Reeshof (06-14155564) 
Moergestel (06-18820146)  |  Berkel-Enschot ( 06-18820150)  | info@move-ing.nl  
www.move-ing.nl

tot jeugdsportlessen en bootcamp. “Tegenwoordig 
brengen kinderen te veel tijd zittend door. Dat terwijl 
het ontzettend belangrijk is om als kind goed te leren 
bewegen. Daarmee kun je problemen in een later 
stadium voorkomen.”

Informele sfeer  “We streven naar een gemoede-
lijke, informele sfeer binnen onze praktijken. Kinderen 
en hun ouders moeten zich hier helemaal op hun 
gemak voelen. Doordat ze ons vertrouwen, zijn ze 
open over de hulpvraag die speelt en kunnen wij kijken 
hoe we hen het beste kunnen helpen. Het is geweldig 
om te zien hoe blij kinderen zijn wanneer ze ervaren 
hoeveel vooruitgang ze al boeken na enkele consulten. 
Daar doen we het allemaal voor!”

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact  
op met een van de vestigingen van Move-Ing!

BRUISENDE/ZAKEN



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.

VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.decohomemarcovandenberg.nl
25
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Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.decohomemarcovandenberg.nl
25

Wij verkopen 
de volgende 
verfmerken

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg



grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGEN
in Nederland en  
België, alleen op  
Robomow Pro  
modellen
* 2 + 1 jaar

9,5

geMAK DIENT
DE MENS!
  

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

BESTEL  

DEZE MAAND MET DE 

KORTINGSCODE

BRUIST10% VOOR 10% 

KORTING OP R
OBOMOW 

PRODUCTEN 

ALS LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN HUIS & TUIN 
AUTOMATISERING ONTZORGEN WIJ JE.
 
BENIEUWD WELKE PRODUCTEN JOUW LEVEN MAKKELIJKER  
MAKEN, KIJK SNEL OP BIJZONDERGEMAKKELIJK.NL
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LOOKING/GOOD

Een stralend gebit is het visitekaartje van jouw gezicht; 
het ziet er verzorgd en gezond uit. Maar hoe houd je je 
gebit mooi en gezond?

POETS JE GEBIT TWEEMAAL PER DAG, zo blijft 
je gebit schoon en fris en bescherm je jezelf tegen de 
schadelijke invloeden van tandplak. Tandplak bestaat 
uit bacteriën en veroorzaakt gaatjes.

POETS MINIMAAL 2 MINUTEN per poetsbeurt, 
zo krijgen de enzymen in de tandpasta de tijd om goed 
hun werk te doen en je tandvlees en gebit goed te 
reinigen.

BESTEED AANDACHT AAN JE TANDVLEES. 
Masseer tijdens het poetsen zachtjes het tandvlees. 
Zet je borstel zo op het tandvlees dat de borstelharen 
tussen de tand en het tandvlees kunnen komen. Op 
die manier blijft je tandvlees gezond en mooi roze.

VERVANG JE TANDENBORSTEL OP TIJD. Als 
de uiteinden van de borstelharen verder uitwijken dan 
de steel van de borstel breed is, dan is het tijd om de 
borstel te vervangen.

DAGELIJKS FLOSSEN is een belangrijk onderdeel 
van je mondverzorgingsroutine. Zo help je tandplak te 
verwijderen uit de zones waar je met een tandenborstel 
niet goed bij kan.

Houd je gezondgebitHIPP/BY MONIQUEHIPP By
Monique

Je eigen stijl

TILBURGSEWEG 8 OISTERWIJK
06-53948744

WIJ ZIJN GEOPEND: 
di. t/m za. van 12.00 tot 17.00 uur 

LIKE HIPP BY MONIQUE OP FACEBOOK
KIJK OOK OP ONZE WEBSHOP WWW.HIPPBYMONIQUE.NL

NIEUWE COLLECT IE! By
Monique

y
Monique

y
NIEUWE COLLECT IE!

WACHT  NIET  LANGER  

EN KOM KIJKEN!

Je eigen stijl

NIEUWE COLLECT IE!
NIEUWE COLLECT IE!

Je eigen stijlJe eigen stijl

NIEUW BIJ HIPP
Geef uw mooie gebruikte kleding, 
tassen & schoenen een 2e kans 

INLEVERTIJDEN VAN  
2E HANDS KLEDING
Dinsdag van 17.00 tot 19.00 en  
woensdag van 13.30 tot 16.00 
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Word je al luchtziek bij de gedachte dat je straks met je kinderen het vliegtuig 
in moet? Een goede voorbereiding is dan het halve werk. Bruist geeft je enkele 

handige tips voor een onbezorgd begin van jullie vakantie.

Het verschilt van maatschappij tot maatschappij welke kind -
vriendelijke voorzieningen er aan boord zijn. In sommige 
vliegtuigen beschik je over luiers en 'bassinets' (babybedjes 
voor kinderen tot twee jaar), bij andere kun je potjes 
babyvoeding reserveren. Informeer hier dus vooraf naar.

Zo weinig mogelijk tussenstops 
Probeer bij de keuze van de vlucht rekening te houden met 
de slaaptijden van je kinderen. Zo kun je tussenstops zoveel 
mogelijk proberen te vermijden om ongemakken tijdens het 
opstijgen en dalen te verminderen. Probeer bij een nacht-
vlucht zoveel mogelijk het slaapritueel aan te houden, 
compleet met pyjama, melk en een verhaaltje. 
 
Wat zit er in je 'overlevingspakket'? 
Een kind is nooit te jong om met een vliegtuig te reizen. 
Integendeel: baby's zijn veel makkelijker aan boord dan een 
kleuter van vier. Je kunt ze troosten met een fl esje melk en 
ze slapen veel. Zorg wel altijd dat je een handig 'overlevings-
pakket' bij de hand houdt: een luier, een pakje vochtige 
doekjes, een tube lotion en een handdoekje. Voor oudere 
kinderen zijn een draagbare dvd-speler of een tablet, lego, 
kleurboeken en potloden geschikte afl eiders. Je kunt ook 

vliegtuig  Met kinderen
           in het



ZORG VOOR
EEN ‘OVER-
LEVINGS-
PAKKET’

kleine speelgoedjes inpakken als leuke 
verrassing. Wel speelgoed waarmee ze op 
het opklaptafeltje kunnen spelen. Kleine 
kinderen spelen graag met stickers die 
ze bijvoorbeeld op een lege fl es kunnen 
plakken.

Neem een kussen mee
Kleine kinderen kunnen op een kussen 
zitten, zodat ze beter uit het raam kunnen 
kijken. Ook een deken is prettig en 
comfortabel wanneer het wat kouder wordt 
aan boord. Op intercontinentale vluchten 
krijg je altijd een deken en een kussen.

vliegtuig
BRUIST/REIZEN

Snoepjes
De landing kan pijn doen aan de oren. Geef 
baby’s een fl es, zodat ze kunnen slikken. Een 
fopspeen werkt ook prima. Geef een kindje 
bijvoorbeeld een lolly om op te zuigen, dat 
leidt hen af van de druk op hun oren.

Stel instappen zo lang mogelijk uit
Voor kinderen die moeilijk stil kunnen zitten 
is elke minuut in het vliegtuig er één te veel. 
Zorg er dus voor dat ze zich ten volle uit 
kunnen leven in de vertrekhal. Wil je toch op 
tijd aan boord, stap dan zelf alvast in en laat 
je partner later met de kids komen.



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

K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

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

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

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl
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Wacht niet 
langer en bel voor 
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06-52461455



K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

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

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

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455
info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

De service en klantvriendelijkheid van de Firma Herman van Amelsvoort is het belangrijkste 
kenmerk waarop onze winkel al 60 jaar draait. Goed gemotiveerd en technisch onderlegd personeel 
kan u daarom vriendelijk  en goed helpen om de juiste keus te maken uit ons assortiment.
Van Amelsvoort beschikt over een eigen, deskundige technische dienst. Hierdoor kunnen wij u snel 
en vakkundig helpen bij storingen aan audio, video en huishoudelijke apparaten. Wij rekenen géén 
voorrijkosten indien het apparaat bij ons is aangeschaft. Uw gekochte nieuwe apparaat leveren wij 
gratis aan huis, installeren het en geven zorgvuldig uitleg.

HERMAN VAN AMELSVOORT Kerkstraat 46, Oisterwijk  |  013 - 528 2 028
info@amelsvoort.nl   |  www.amelsvoort.nl

Je kunt hem  
niet missen!

Kom langs en 
maak kennis 

met de enorme 
keuze.

Omdat van 
Amelsvoort lid 
is van Electro 
World (een 

inkooporganisatie), 
kunnen we scherpe 

concurrerende 
prijzen hanteren.
In onze winkel 

vindt u producten 
die u dagelijks 

nodig heeft, voor 
in de keuken, 
woonkamer, 
slaapkamer,  

auto of op straat.  

We leveren 
producten van 

Samsung,  
Philips,  
Sony,  
JVC,  

Panasonic,  
Bose,  

Liebherr,  
Miele,  
Bosch,  
AEG,  

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

Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl/helvoirt

Kent u deze huidverbeterende behandelingen al?

CryoPen en
    Microneedling
Zou u willen dat de structuur van de huid verbetert, (acné)littekentjes verdwijnen, 
een pigmentprobleem of beginnende huidveroudering wordt aangepakt? Dan is 
Microneedling wellicht iets voor u. 

Bij Microneedling maken we met behulp van een speciale naaldtechniek 
microscopische kleine gaatjes in de huid. De behandeling stimuleert de 
aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de huidstructuur. Bovendien 
zorgt deze behandeling voor een betere opname van actieve werkstoffen 
ten behoeve van de huidverbetering. De huid wordt sterker, egaler van kleur, 
weerbaarder en veerkrachtiger. 

Heeft u last van (steel)wratjes, fi bromen, ouderdomsvlekken, pigmentvlekken 
of overige goedaardige huidletsels? Met de CryoPen kunnen deze heel 
gemakkelijk, pijnloos en doeltreffend worden verwijderd d.m.v. vrieskracht. 
Deze behandeling kan overal op het lichaam worden ingezet zoals op het 
hoofd, gelaat, hals, decolleté, handen en voeten. Kosten: vanaf € 35,-.

Bent u benieuwd wat onze behandelingen en producten voor uw huid 
kunnen betekenen of heeft u een plekje waarover u twijfelt of deze 
behandeld kan worden? Kom gerust langs voor een vrijblijvend 
en kosteloos adviesgesprek of maak een afspraak voor een 
behandeling.
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De Lind 75 - 5061 HV Oisterwijk - Tel: 013-52 30 888 - www.otori.nl
De Lind 75 - 5061 HV Oisterwijk - Tel: 013-52 30 888 - www.otori.nl

Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren.

Handgemaakt en unieke smaken.
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!

• 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 
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voor een goede financiële 
administratie van uw bedrijf.

• 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  



Ram 21-03/20-04
In maart zal de Ram een echte teamspeler 
zijn. Als je het niet eens bent met mensen, 
laat het ze dan weten, maar behoud wel 
altijd je goede manieren. 

Stier 21-04/20-05
Maart zal positieve energie voor de Stier 
brengen, vooral als het gaat om relaties. 
Singles hebben grote kans om iemand te 
ontmoeten. En er is stabiliteit in je carrière.
 
Tweelingen 21-05/20-06
In maart zul je een persoon ontmoeten die 
hulp nodig heeft. Wees niet bang om te 
helpen, want deze vriendelijkheid zal vele 
malen naar je terugkeren.

Kreeft 21-06/22-07
Probeer iets nieuws, exotisch en vreemds. 
Je zult ervaringen opdoen waarover je kunt 
vertellen en daardoor in de belangstelling 
staan. Besteed je vrije tijd in de natuur. 

Leeuw 23-07/22-08
In maart is er kans dat de Leeuw eindelijk 
zijn soulmate ontmoet. Besteed ook aan-
dacht aan je gezondheid en onderschat 
preventie niet. Denk na voordat je iets zegt...

Maagd 23-08/22-09
Er is niets erger dan de dag gehaast te 
beginnen. Sta liever vroeg op en neem een 
gezond ontbijt. Je zult je de hele dag beter 
voelen en niet achter de feiten aanlopen.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal kan rekenen op een rustige 
situatie en harmonie in de familie. Ook al ben 
je gereserveerd, je hoeft je geen zorgen te 
maken over het uiten van je emoties.

Schorpioen 23-10/22-11
Je geeft positieve energie aan de mensen in 
je omgeving. Degenen die single zijn, zullen 
geen gebrek hebben aan potentiële partners. 
Je zelfvertrouwen zal groter worden. 
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je hebt zoveel taken op je genomen, dat je 
gemakkelijk iets belangrijks kunt vergeten. 
Zet alles op papier. Bezoek eens een 
museum of tentoonstelling.

Steenbok 22-12/20-01
De horoscoop adviseert om je koppigheid 
opzij te zetten. Anders kan de Steenbok in de 
problemen komen. Je zult blij zijn om vrije 
tijd door te kunnen brengen met familie.

Waterman 21-01/19-02
Je zal alle achterstanden nu moeten inhalen, 
maar je kunt rekenen op hulp en steun. Zorg 
ook voor je gezondheid en drink gedurende 
de dag voldoende water.

Vissen 20-02/20-03 
Denk na over jezelf en luister naar je lichaam. 
Je moet niet de hele tijd je grenzen over-
schrijden. Sla een uitnodiging voor een 
avondje uit af en doe het wat rustiger aan.

Vissen
Je moet 
niet de 

hele tijd je 
grenzen 

overschrijden.

Maart HOROSCOOP





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

Behandeling door de huidtherapeut kan bestaan uit:
• Manuele lymfedrainage
• Bindweefselmassage met LPG apparatuur
• Lymfepress
• Zwachtelen
• Aanmeten compressiemateriaal of steunkousen

Lipoedeem:  
vet en vochtophoping

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

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

TIP 

Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Lipoedeem komt alleen voor bij vrouwen en bestaat uit plaatselijke 
vetophopingen die niet beïnvloed worden door gewichtsvermindering  
en sporten. Lipoedeem weefsel is gevoelig en kan pijnlijk zijn en gepaard 
gaan met lymfoedeem een vermoeid gevoel in de benen.

Lipoedeem is een vrij onbekende huidaandoening, maar die veel voorkomt. De diagnose wordt vaak 
pas laat vastgesteld. Het is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over de 
armen en/of benen. 

Lipoedeem ontwikkelt zich over het algemeen tijdens of  
net na de puberteit, maar kan ook tijdens zwangerschap  
of op latere leeftijd tot uiting komen.
Het is belangrijk dat lipoedeem in een vroeg stadium  
ontdekt wordt om verergering of complicaties tegen te  
gaan en mogelijke psychosociale klachten te ondervangen.

Heeft u lipoedeem of 
herkent u zich in de 
symptomen, maak 
vrijblijvend een afspraak 
voor meer informatie of  
een behandelplan.



voor de beste sushi

BEZOEK ONZE WEBSITE EN BEKIJK ONZE KAART OP WWW.UZUMAKI.NL EN BESTEL! 
KERKSTRAAT 23A BERKEL-ENSCHOT  |  085-800 10 10  |   UZUMAKI BERKEL-ENSCHOT

Zoek niet verder  
je heb het gevonden!

GERECHTEN

Afhaaltijden:  Dinsdag t/m woensdag van 16.00 - 20.30 uur
Donderdag t/m zondag van 15.00 - 20.30 uur 

Bezorgtijden:  Dinsdag t/m woensdag van 16.00 - 20.00 uur
Donderdag t/m zondag van 16.00 - 20.30 uur 

BOXEN

 UZUMAKI BERKEL-ENSCHOT

5% korting 
vul de code 
‘Bruist2019’ 

in op
UZUMAKI.NL



Bij Zlim Oisterwijk sport je 
onder persoonlijke begeleiding 
met een programma op jouw 
lijf geschreven. Zodat je 
zeker weet dat je jouw doelen 
behaalt. Of je nu fanatiek wilt 
afvallen of in vorm wilt blijven. 
Zlim Oisterwijk is de plek 
om even helemaal met jouw 
lichaam en lifestyle bezig te 
zijn. We coachen en motiveren 
je. Maar het allerbelangrijkste 
is dat we een warme sfeer 
creëren en interesse hebben 
in wat je bezighoudt. En wat 
er in je leven gebeurt. Fijn 
is dat je traint in speciale 
warmtecabines.  
Zo kun je als je wilt al binnen 
45 minuten fit en ontspannen 
buiten staan. Maar blijven 
mag zolang onze ruime 
openingstijden het toelaten.

Tot gauw.

Vera Wenting

Het 4 stappenplan van Zlim®

Gratis figuuranalyse
Iedereen is anders. Daarom analyseren we eerst je figuur 

en stellen we samen je persoonlijke afslankprogramma op.

Doelgericht bewegen
Je beweegt in een verwarmde cabine en krijgt individuele 

begeleiding om af te slanken waar jij dat wenst.

Ozontherapie
Met de ozonzuurstoftherapie behoud je een strakke 

en gladde huid, zelfs als je vele kilo’s verliest.

Voedingsadvies
Je krijgt advies op maat van onze diëtisten. Geen streng 

dieet, wel een gezond eetpatroon dat bij je leven past.

Duurzaam resultaat
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. 

4

3

2

1

Zlim werkt echt!

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

Pak de telefoon en maak 
vandaag nog een afspraak.
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Atelier ‘t Zilverke
Toen haar baan als planner/secretaresse als 
gevolg van een reorganisatie stopte, bezon 
Marianne de Bakker-Depmann zich op haar 
toekomst. Ze besloot werk te maken van 
haar creativiteit. Inmiddels heeft ze al een 
aantal jaren een atelier aan huis, waar ze 
workshops geeft in het werken met zilverklei 
en handgemaakte sieraden verkoopt.

“IK PROBEER ER ECHT EEN  
  BELEVENIS VAN TE MAKEN”



Marianne volgde haar opleiding via Art Clay Academie. 
“Nog steeds volg ik regelmatig opleidingen en master-
classes”, vertelt ze enthousiast. “Ik kom iedere keer weer 
nieuwe mogelijkheden tegen en leer nieuwe technieken. 
Dat houdt het uitdagend.”

Het materiaal
“Zilverklei is een prachtig natuurlijk en duurzaam product 
dat je in staat stelt om op een relatief eenvoudige manier 
zelf sieraden te maken. Het voelt aan als gewone klei en 
je kunt er van alles mee boetseren, o.a. hangers, ringen 
en oorbellen. Als je kunstwerk klaar is, laat je het drogen, 
zodat het hard wordt. Vervolgens gaat het in de oven. Na 
het bakken - op 800˚ Celcius - blijft er 99,9% zilver over, 
waarna je het sieraad kunt polijsten.”

Verschillende workshops
Marianne geeft verschillende workshops. In een korte 
workshop van 4 uur kun je een hanger maken en in een 

Atelier ‘t Zilverke

Atelier ’t Zilverke  |  Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

lange eendaagse workshop (inclusief heerlijke lunch) een 
ring. Je kunt ook deelnemen aan een cursus, bestaande uit 
6 lessen van 2,5 uur. “Hierin maak je 3 sieraden, o.a. een 
sieraad naar eigen ontwerp. Zelfs als je 10 linkerhanden 
hebt, ga je met iets moois naar huis!”

Inloop Atelier
Kun je er, na het volgen van een workshop, geen genoeg 
van krijgen? Dan ben je iedere woensdagmiddag van 
harte welkom tijdens het Inloop Atelier. Je kunt gebruik 
maken van alle beschikbare werkmaterialen. Dan is er ook 
gelegenheid eigen sieraden te ontwerpen en uit te voeren. 

Ook in opdracht
Marianne maakt tevens unieke, handgemaakte 
herinneringssieraden in opdracht, waarin ze bijvoorbeeld de 
as van een dierbare verwerkt. “Ook help ik graag mensen 
om deze zelf te maken. Dit is vaak heel emotioneel maar 
zeer bevredigend voor de betrokkenen.”

BRUISENDE/ZAKEN
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T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
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De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium dat voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, ben niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan ten 
volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u alleen 
of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’
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IK MAAK GRAAG KLANTEN GELUKKIG 
MET DE PERFECTE KEUKEN

Kwaliteitskeukens  die wèl betaalbaar zijn



BRUISENDE/ZAKEN

Dankzij deze ruime ervaring weet 
Robert exact wat er mogelijk is bij 
het samenstellen en ontwerpen van 
een keuken. Een keuken dient er niet 
alleen mooi uit te zien, maar bovenal 
praktisch van aard te zijn. Door  
deze kennis te combineren met zijn 
creativiteit weet hij iedere klant 
gelukkig te maken met een perfecte 
keuken. Dat vindt de keukenontwerper 
het allermooiste van zijn vak!

Unieke ontwerpen
De keukens die je bij Bourgonje 
Keukens ziet, zul je niet snel ergens 
anders vinden. Natuurlijke keukens 
van massief hout, strakke en 
moderne keukens in hoogglans wit 
of mat zwart, het kan allemaal. Of je 
stijl nu modern, robuust, strak of 
klassiek is: Robert Bourgonje 

ontwerpt voor iedere wens een 
passende keuken. Wat geldt voor 
de keukens, geldt ook voor de 
apparatuur, keukenbladen en 
accessoires: vrijwel alles kan. 
Door gebruik te maken van de 
beste software die binnen de 
keuken branche verkrijgbaar is, 
kan er een zeer realistische impressie 
gegeven worden. Hierdoor waan  
je je al bijna in je droomkeuken. 

Je kunt een keuken zo duur of 
goedkoop maken als je zelf wenst. 
Door mee te denken over wat er 
juist wel of niet nodig is in de 
keuken, kan Robert tips geven 
over mogelijke besparingen zonder 
concessies te doen aan de kwaliteit. 
Zo realiseert hij binnen ieder budget 
de ideale keuken.

Eigenaar: Robert Bourgonje
Lindeplein 4, Oisterwijk

013-850 83 27
www.bourgonjekeukens.nl

Kwaliteitskeukens  die wèl betaalbaar zijn
Al meer dan drie jaar levert Robert Bourgonje mooie kwaliteits-
keukens die wél betaalbaar zijn. De klant heel gelukkig maken 
met zijn creativiteit, dat vindt Robert het mooiste van zijn vak. 
Hij heeft 29 jaar ervaring in het ontwerpen van droomkeukens. 
Want naast mooi, moet een keuken natuurlijk ook praktisch 
zijn. U kunt ervan uitgaan dat u een goed advies krijgt, 
gebaseerd op ervaring. 
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

In mijn vorige column heb ik de voordelen van de inschakeling van een advocaat-mediator 
in het geval van een scheiding besproken. Maar als je het moeilijk vindt om voor je 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Voordelen van een overlegscheiding

De overlegscheiding lijkt op mediation. Het belangrijkste kenmerk van de 
overlegscheiding is dat de scheiding, net als bij mediation, in overleg, dus zonder 
rechtszaak, wordt geregeld. Je hebt daarbij wel allebei je eigen advocaat die je helpt. 
Dat is een familierechtadvocaat die is opgeleid om op deze manier te werken.

Er is altijd een coach bij die het proces leidt en ruimte geeft aan de emoties. 
De coach begeleidt de ouders ook bij het vormgeven van het ouderschap na 
echtscheiding.

Indien nodig wordt er een fi nancieel deskundige of een kinderdeskundige aan het 
team toegevoegd. Op deze manier wordt er maatwerk geleverd: alle expertise die 
nodig is wordt bij elkaar gebracht om je scheiding respectvol, effi ciënt en duurzaam 
te regelen.

Bij de overlegscheiding wordt afgesproken dat er niet wordt geprocedeerd. Je gaat 
net zo lang met elkaar door totdat je eruit bent. Wanneer één van beide toch naar 
de rechter wil, zijn alle professionals (dus ook de advocaten) die bij jullie zaak zijn 
betrokken, verplicht zich terug te trekken. 

Alle succesfactoren die in de vorige column over mediation zijn genoemd, gelden 
ook voor de overlegscheiding. De methode van overlegscheiding draagt bij aan 
een duurzame oplossing. Jullie zijn immers uitgebreid voorgelicht en ondersteund 
tijdens het traject zodat jullie weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

In de gesprekken met je ex heb je hier echter wel je eigen 
advocaat naast je zitten, die ook alles goed met je heeft 
voorbereid. Bij mediation moet je dat zelf doen. De mediator 
begeleidt het onderhandelingsproces, maar mag geen 
beslissingen voor jullie nemen en helpt ook niet specifi ek 
één van jullie twee.

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

belangen op te komen en het gevoel hebt dat je niet goed 
tegen je ex-partner kunt opboksen, dan is de overlegscheiding 
waarschijnlijk voor jou een betere keuze dan mediation. Maar 
wat is een overlegscheiding? 
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Cadeautip voor jouw partner?
 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

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

Grey Bondage Cadeaubox, 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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mulder@houtenvloerenservice.nl
06-53 708 755

Op zoek naar een perfecte vloer?
Gun uzelf dat warme gevoel!

Montage van al uw houten vloeren, 
visgraatvloeren, Hongaarse punt, …

Ook voor het onderhoud van 
bestaande houten vloeren, schuren en 

opnieuw op kleur brengen van uw vloer 
bent u bij Frank Mulder op het juiste 

adres! Wĳ  helpen u graag!

MAAK SNEL 
EEN AFSPRAAK VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN 

Frank Mulder Frank Mulder 
Houten Vloeren Service

de specialist       
    voor uw tuin

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

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

  Stuur je CV naar: tuinaanleg@icloud.com

Kan jouw huis  
wat kleur gebruiken?

Schilders- en afwerkingstechnieken

van Engelen

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194  

Wij zorgen ervoor!

Al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van schilders- en
afwerkingstechnieken in onderhoud - renovatie - wandafwerking
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REKENDUO IS EEN ACTIEF 
REKENSPEL waarbij de spelers vraag- en 
antwoordkaartjes moeten matchen met elkaar.
Met onze uitbreidingssets vanaf het niveau 
‘Vooraf 1F’ kunnen we de kinderen in groep 4/5 
al aan het rekenen krijgen op een speelse wijze 
en met veel beeldmateriaal, de speler heeft het 
fysiek in handen en in beeld. 
Daarnaast is Rekenduo zo uitgebreid geworden 
dat er door alle niveaus al begonnen wordt met 
klokkijken tot en met de 3F examenstof voor de 
havo/vwo-leerling en alle niveaus daartussen.

CIJFERSTORM IS ZOWEL EEN 
KAARTSPEL als een digitaal rekenspel 
op vier verschillende niveaus. Cijferstorm 
online is ontworpen om het uitvoeren van 
de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen) te oefenen en te 
automatiseren. Het doel van het spel is om 
met twee, drie of vier kaarten in één beurt het 
opgegeven getal, je ‘target’, te behalen.

Het rekenonderwijs kan beter en leuker, 
vinden rekendocent Hans de Zeeuw en 
Mark Oppelaar. De kaartspellen die zij 
ontwikkelen zouden hun leerlingen elke 
dag wel willen doen.dag wel willen doen.

Rekenen met plezier!

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Door Rekenduo en Cijferstorm te spelen, leren uw kinderen 
spelenderwijs. Hierdoor krijgen ze plezier in het rekenen en 
gaandeweg groeit het zelfvertrouwen hierin. U geeft ze zo 
een betere toekomst!

ERVARINGEN VAN ONZE LEERLINGEN
Emily Balke: na twee maanden trainen geslaagd met een 9!!
Odile Borghouts, MBO 4-verpleegkunde, 
geslaagd voor 3F, verdiend door hard oefenen.
Zoë Dobber: geslaagd met een 7, topper!!
Cleo Hoonderd: intensief trainen en geslaagd op niv 3, top!
Ted Jorna: “Mark en Hans bedankt, ik had een 7 voor mijn 
examen.”

SPELLEN
Onze spellen zijn eenvoudig verkrijgbaar via 
www.rekenteamshop.nl 

Ook kunt u onze spellen vinden bij de 
onderstaande erkende speelgoedwinkels:
Amsterdam, www.schaakengo.nl 
Alkmaar, www.despellentoren.nl 
Alphen a/d Rijn, www.hogeogen-alphen.nl
Breda, www.despellenwinkelbreda.nl 
Den Bosch, www.dedobbelsteen.nl 
Den Helder, www.top1toysjulianadorp.nl 
Den Haag, www.dekoperenpion.nl 
Doetinchem, www.spellenwinkeldebetovering.nl 
Groningen, www.wirwarspellen.nl 
Leiden, www.vliegershop.nl 

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Bruist-deal 
voor alle lezers!
35% korting op de bestelling in de 

www.rekenteamshop.nl Met de code 

BRUIST wordt deze korting geactiveerd.

Tevens is ons rekenkaartspel vernieuwd en 
uitgebreid van 66 kaarten naar 110 kaarten. 
Alle kaarten zijn nu ook inclusief de tientallen.

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Laat uw kinderen op 
een leuke manier beter 
leren rekenen!
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al aan het rekenen krijgen op een speelse wijze 
en met veel beeldmateriaal, de speler heeft het 
fysiek in handen en in beeld. 
Daarnaast is Rekenduo zo uitgebreid geworden 
dat er door alle niveaus al begonnen wordt met 
klokkijken tot en met de 3F examenstof voor de 
havo/vwo-leerling en alle niveaus daartussen.

CIJFERSTORM IS ZOWEL EEN 
KAARTSPEL als een digitaal rekenspel 
op vier verschillende niveaus. Cijferstorm 
online is ontworpen om het uitvoeren van 
de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen) te oefenen en te 
automatiseren. Het doel van het spel is om 
met twee, drie of vier kaarten in één beurt het 
opgegeven getal, je ‘target’, te behalen.

Het rekenonderwijs kan beter en leuker, 
vinden rekendocent Hans de Zeeuw en 
Mark Oppelaar. De kaartspellen die zij 
ontwikkelen zouden hun leerlingen elke 
dag wel willen doen.

Rekenen met plezier!

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Door Rekenduo en Cijferstorm te spelen, leren uw kinderen 
spelenderwijs. Hierdoor krijgen ze plezier in het rekenen en 
gaandeweg groeit het zelfvertrouwen hierin. U geeft ze zo 
een betere toekomst!

ERVARINGEN VAN ONZE LEERLINGEN
Emily Balke: na twee maanden trainen geslaagd met een 9!!
Odile Borghouts, MBO 4-verpleegkunde, 
geslaagd voor 3F, verdiend door hard oefenen.
Zoë Dobber: geslaagd met een 7, topper!!
Cleo Hoonderd: intensief trainen en geslaagd op niv 3, top!
Ted Jorna: “Mark en Hans bedankt, ik had een 7 voor mijn 
examen.”

SPELLEN
Onze spellen zijn eenvoudig verkrijgbaar via 
www.rekenteamshop.nl 

Ook kunt u onze spellen vinden bij de 
onderstaande erkende speelgoedwinkels:
Amsterdam, www.schaakengo.nl 
Alkmaar, www.despellentoren.nl 
Alphen a/d Rijn, www.hogeogen-alphen.nl
Breda, www.despellenwinkelbreda.nl 
Den Bosch, www.dedobbelsteen.nl 
Den Helder, www.top1toysjulianadorp.nl 
Den Haag, www.dekoperenpion.nl 
Doetinchem, www.spellenwinkeldebetovering.nl 
Groningen, www.wirwarspellen.nl 
Leiden, www.vliegershop.nl 

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Bruist-deal 
voor alle lezers!
35% korting op de bestelling in de 

www.rekenteamshop.nl Met de code 

BRUIST wordt deze korting geactiveerd.

Kijk voor meer informatie op 

Tevens is ons rekenkaartspel vernieuwd en 
uitgebreid van 66 kaarten naar 110 kaarten. 
Alle kaarten zijn nu ook inclusief de tientallen.

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Laat uw kinderen op 
een leuke manier beter 
leren rekenen!



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

Creatief spelen  
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich o.a. door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
9 van de 10 keer 

precies maken wat 
de mensen willen.”

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

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

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

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

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

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERMERKKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  
WWW.LO-LA.NL

Open van di t/m za 

10.00 - 18.00 uur

Altijd open op 

WWW.LO-LA.NL
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1 MAART
Carnafissa 
Vanaf 19.00 uur tegenover het 
Draaiboompje in Moergestel, voor 
de jeugd van 12 tot en met 17 jaar, 
entree € 5,-.

2-3 MAART
Optochten
De carnavalsoptochten zijn te zien 
in Haaren op 2 maart om 13.10 
uur, in centrum Moergestel om 
12.45 uur en Oisterwijk start om 
14.15 uur.

4 MAART
Kindermiddag
Met de jongens van REP, en heel 
veel spelletjes, van 14.00 tot 17.00 
uur in Tiliander Oisterwijk. Meer 
carnaval zie Oisterwijknieuws.nl 

5 MAART
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.

9 MAART
Johan Derksen 
De flamboyante tv-persoonlijkheid 
met een programma over zijn passie: 
de blues. Aanvang 20.30 uur in 
Tiliander, Entree € 24,50. 

16 MAART
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.

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

70



EV
EN

EM
EN

TE
N 

MAART 2019

17 MAART
Swingjazz
New Orleans Jazz Trio The Buddy’s 
in Tiliander. Aanvang 15.00 uur, 
entree gratis 

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

Het Berlage Saxophone Quartet

17 MAART
De Weg naar Vrijheid
Met Leo Wolfs, Het Berlage 
Saxophone Quartet en Jan 
Brokken. Verhalen en muziek over 
zoektochten naar vrijheid hand in 
hand. Aanvang 11.00 uur in 
Tiliander, Entree € 17,50 incl. 
lunch.

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

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

31 MAART
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk, van 12.00 tot 17.00 uur.

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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Je hebt bazen en je hebt bovenbazen

Verschil moet er zijn!
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