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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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WIJ HEBBEN 
LETTERLIJK DE TIJD

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

In de tijd dat je net klok leerde kijken duurden zomervakanties nog 
oneindig lang. De secondewijzer is een vreemd begrip; vanuit een 

tandartsstoel gaat hij voor de meesten trager dan vanaf een barkruk. 
Voor zowel mensen bij wie iedere minuut telt als relaxte types die 

niet op een minuutje kijken, hebben we een tijdloos mooie gadget. 
Qlocktwo van design duo Marco Biegert & Andreas Funk vermeldt 

letterlijk in woorden de tijd. De klok is er in verschillende maten en 
uitvoeringen, van verroest ruw staal tot smetteloos glas. Kom hem 

in onze winkel bewonderen, dan weet je meteen hoe laat het is…  
Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

QLOCKTW
O IN DIVERSE UITVOERINGEN EN M

ATEN MOOIE
EYECATCHER 

VOOR KANTOOR
OF THUIS
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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 designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl
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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
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, 
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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/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet  
voor niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven THE ENTOURAGE GROUP, Bezorgbakker Arno 
Hultermans en Sticker en Shirts je een kijkje achter de schermen 
en deelt ook Moonen Sleutel-service zijn bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda

10
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De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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Luxe oosterse  hospitality

Ela Quality Resort staat bekend als kwalitatief één van de beste hotels van 
Turkije. De topservice in het vijfsterrenresort wordt erg op prijs gesteld door 
families en liefhebbers van wellness, yoga en sporten. De stijl van het hotel 
is hartverwarmend oosters en creëert een luxueuze vakantiesfeer. Voeg 
daarbij een geprivilegieerde ligging bij het mondaine Belek, vlak aan de 
Middellandse Zee en het fi jne zandstrand, de ruime, weelderige tuin, de vele 
zwembaden, uitstekende restaurants, faciliteiten voor sport en ontspanning 
én alles is all-inclusive... Dan kan de vakantie toch niet meer stuk? 

Ela Quality Resort is verkozen tot ‘Best 
managed children’s event hotel’ bij de Quality 
Management (QM) Awards, de belangrijkste Turkse 
toerisme-awards. Service en kwaliteit staan voorop 
in het beleid van het hotel dat zich richt op families. 
In de stijlvolle kamers, de villa’s en de suites is aan 
elk detail gedacht om families met het toppunt van 
luxe en comfort te ontvangen, met een exclusief 
design en bijzondere privileges.

Gastronomie
De kwaliteit op gastronomisch vlak is top met de 
beste gerechten uit de Turkse en internationale 
keuken. Er is een hoofd-restaurant en er zijn zeven 
thematische à-la-carterestaurants met internationaal 
bekroonde chef-koks en exclusieve concepten.

Wellness
De AB-I ZEN SPA & WELLNESS in Ela Quality 
Resort is een prachtige oosterse oase van 4500 m², 
ontworpen voor gasten die zich willen laten 
verwennen met een keuze uit een breed spectrum 
van maar liefst 160 massages en therapieën. 

Voor meer info en reserveringen: www.elaresort.com

Te beleven
Bij Ela Quality Resort kies je uit een enorme waaier aan (sport)
activiteiten en kun je het een na het ander uitproberen. De 
uit gestrektheid van het domein waarborgt daarbij sereniteit. 
‘s Avonds is er kwalitatief hoogwaardig entertainment met 
shows, live-muziek en party’s in het amfi theater en de 
geluiddichte nachtclub.

Kinderen
Voor kinderen en tieners is er Everland Q Kids Club, een 
fantastisch kinder paradijs met activiteiten voor kinderen 
en tieners in de leeftijd van een tot zeventien jaar, onder 
begeleiding van een professioneel kinder -  animatie en 
-verzorgingsteam. Bijzonder zijn het zwembad met 
glijbanen, een avonturenpark, een hobbykeuken 
en een restaurant exclusief voor kinderen. 

Ela Quality Resort Belek
lskele Mevkii, Belek
Antalya, Turkije
+90 444 1 352

Luxe oosterse  hospitality VOOR HET HELE GEZIN
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799
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op online bestellingen met kortingscode: bruist2019
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SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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COLUMN/FRITS

Normaliter wil ik hier alleen goed nieuws brengen, maar we zijn toch wel teleurgesteld over 
het feit dat “Art in Oisterwijk” dit jaar niet doorgaat. Hopelijk kan de organisatie het 
evenement wel in 2020 organiseren, dat is wel de bedoeling.
De ontwikkelingen rondom de KVL zijn ook al goed zichtbaar. Het moet 
resulteren tot een betere verbinding en bereikbaarheid van en tussen het 
centrum en de KVL. Komende periode zullen we nog meer bouwactiviteiten 
kunnen zien starten. We wensen de initiatiefnemers hiermee veel succes.
Ook succes wensen we de nieuwe ondernemers zoals Curvy Fashion, 
Studio Namaste, Café Koosje en BistroC. 

De planning voor het opfrissen en aanpassen van het Lindeplein zou met 
Koningsdag klaar moeten zijn. Bij het ter perse gaan van deze column  
ziet dat er nog niet zo uit. Dat zou wel jammer zijn na al die vergaderingen, 
beloftes en afspraken.
In ieder geval is Citymarketing begonnen met een nieuwe opzet voor de 
voormalige VVV. Dit heet vanaf 1 april Tourist Informatie Punt, afgekort TIP.  
We zijn blij dat de vrijwilligers de overstap met enthousiasme hebben meegedaan. 
Daarnaast zijn we weer bezig met het opzetten van verschillende evenementen 
zoals WinterglO’w en de Modedag. Ook andere organisaties hebben al leuke 
festiviteiten op de uitagenda geclaimd. Hierover later meer. Het belooft in ieder 
geval weer een drukke zomer en herfst te worden met mooie evenementen!

Natuurlijk gaan we komende periode de site van Bezoek Oisterwijk  
weer opfrissen met nieuwe content en foto’s. Neem maar eens een kijkje! 

Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Frits Knibbeler
Centrummanager

De zomer komt eraan!

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

Moet je eens zien hoe snel het centrum weer groen wordt. De zomer is in aantocht!
Deze maand bevat Hemelvaart en natuurlijk, niet te vergeten, Moederdag. Let wel op 
het feit dat de winkels op Hemelvaartsdag gesloten zijn.
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DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.
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Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32
info@renevanlinden.nl
www.renevanlinden.nl

DE HELE ZOMERCOLLECTIE OP VOORRAAD
in de grootste conceptstore van de Benelux!

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

DE HELE ZOMERCOLLECTIE OP VOORRAAD
in de grootste conceptstore van de Benelux!

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

DE HELE ZOMERCOLLECTIE OP VOORRAAD
in de grootste conceptstore van de Benelux!

Complete zorg voor 
uw huisdier onder één dak
Sinds juni 2013 kunt u AniCura Dierenziekenhuis Tilburg vinden aan de Koningsoordlaan 2 in 
Berkel-Enschot. Met ons team van enthousiaste dierenartsen en paraveterinairen staan wij elke dag 
voor uw huisdier klaar. Voor kleine problemen, preventieve zorg zoals vaccinaties en castraties of 
gebitsbehandelingen, maar ook voor de meer specialistische zorg kunt u bij ons terecht. Wij nemen 
graag alle tijd voor u en uw huisdier. 

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot  |  013-5400215  |  dzt@anicura.nl  |  www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

Compassie voor onze patiënten en hun eigenaren en het leveren van medische 
zorg van de hoogste kwaliteit  zijn heel belangrijk  in ons dagelijks werk. In 
ons moderne dierenziekenhuis beschikken wij over allerlei apparatuur om 
diagnostiek te doen en operaties en behandelingen uit te voeren. Hierdoor 
kunnen wij onze patiënten snel van de juiste zorg voorzien en is een 
doorverwijzing vaak niet nodig.

Wij behandelen huisdieren uit de omgeving van Tilburg en ver daarbuiten. 
Dat hebben we te danken aan onze goede band met de baasjes én aan onze 
grote deskundigheid op het gebied van orthopedie, chirurgie, neurologie en 
tandheelkunde. In ruim 60 jaar hebben wij veel expertise opgebouwd, waardoor 
dierenartsen uit heel Nederland hun patiënten doorverwijzen naar ons.

 AniCura Dierenziekenhuis Tilburg  BRUISENDE/ZAKEN
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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!
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• Pedicure

• Spa voetbehandeling
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Op zoek naar goede voetverzorging en pedicure behandelingen in Tilburg? Dan bent u 
bij schoonheidssalon Artinails & Beauty aan het juiste adres. Ons professionele team aan 
specialisten hebben ervaring met vele verschillende voetverzorging en pedicurebehandelingen. 

Zijn jouw voeten 
ook je onderdanen?

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

Uw voeten zijn uw onderdanen. Daarom is het ook belangrijk dat u 

ze met respect behandelt en dat u ze een goede verzorging gunt.

Als u last heeft van likdoorns, eelt problemen heeft met uw teennagels 

is een bezoekje aan de schoonheidssalon zeker geen overbodige luxe!

Daarbij kunt u bij ons ook terecht voor een heerlijke spa pedicurebehandeling, 

deze is uitgebreid met een voetenbad, scrub, heerlijke voetmassage en 

voetmasker.

U kunt de pedicure behandeling uitbreiden met een gellak. Gellak is perfect 

voor als je langdurig plezier wilt hebben van een kleur op je teennagels. 

Interesse in onze voetverzorging en pedicurebehandelingen in Tilburg? 
Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Slechts
een telefoontje verwijderd van een mooie gladde voeten. 

Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Nieuw 
Mooie en sterke natuurlijke 
nagels met IBX
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

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  

Een sportprogramma voor tijdens de 
zwangerschap én na de bevalling.

bbb mama

Als je zwanger bent of net bevallen is het fi jn om in een vriendelijke omgeving 
te zijn met veel kennis en persoonlijke aandacht rondom de zwangerschap. 

Bovendien is het fi jn om op een gerichte manier aan je eigen doelen te werken 
om je body & mind zo gezond mogelijk te houden. bbb biedt een warme en 

professionele omgeving, waarin vrouwen heerlijk ontspannend kunnen sporten. 
Met een buik of met baby!  

Wil je graag fi t blijven tijdens en na de zwangerschap?

Plan je gratis proefl es online in!

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 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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u 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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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7
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BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder
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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!
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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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In het hart van de Amsterdamse binnenstad opent Magna Plaza, het welbekende 
warenhuis, een nieuwe eetervaring genaamd The Food Department. De nieuwste hotspot 
van Amsterdam biedt een culinaire reis rond de wereld met dertien unieke eetkraampjes 
en drie bars. THE ENTOURAGE GROUP is er met maar liefst drie stands te vinden: 
THE BUTCHER, Toni Loco en het geheel nieuwe creatieve foodconcept Bepita.

THE BUTCHER
THE BUTCHER is een high-end burgerbar die wordt 
geroemd om kwaliteitsburgers en de relaxte omgeving, 
met internationale allure. De nieuwste locatie van het 
haute fastfoodconcept laat de gasten genieten van de 
smaken van echt vakmanschap en neemt ze mee op 
een volledige ervaring in hun eigen 360 graden kiosk. 
Gasten kunnen plaatsnemen aan de bar van de chef en 
staren naar het adembenemende uitzicht over de Dam 
in het hart van de stad.

Yossi Eliyahoo 
Eigenaar en oprichter
Yossi Eliyahoo 
Eigenaar en oprichter

“We hebben het Magna Plaza altijd bewonderd vanuit onze naastgelegen 
restaurants MR PORTER, THE DUCHESS en THE BUTCHER NINE STREETS”, 
aldus Yossi Eliyahoo, samen met Liran Wizman oprichter en eigenaar van 
Hospitality-imperium THE ENTOURAGE GROUP, bekend van onder andere 
MOMO en IZAKAYA. “Met THE BUTCHER, Toni Loco en Bepita hopen we 
nieuwe energie te brengen naar een prachtige, historische locatie”, aldus 
Yossi Eliyahoo.

    THE ENTOURAGE GROUP
met maar liefst drie concepten in The Food  Department te vinden 

Toni Loco
Menig pizzaliefhebber heeft al kennisgemaakt met de 
geroemde Italian-American style (extra grote) 50 centimeter 
pizza’s van Toni Loco. Hiervoor kiest Toni alleen de beste 
ingrediënten en strikt authentieke toppings met verse 
tomatensaus en geraspte mozzarella. Traditionele pizza’s 
worden geserveerd met een moderne twist.

BRUISENDE/ZAKEN

Toni Loco

Nieuwezijds Voorburgwal 182  Amsterdam 

Bezoek www.the-entouragegroup.com voor meer informatie.

NIEUW: Bepita
Het nieuwste concept, Bepita, staat garant voor een culinair 
avontuur dat geïnspireerd is op een rijkelijke markt in het 
Midden-Oosten. Bepita serveert karakteristiek ‘Street Food’ in 
een monumentaal pand en combineert pittige, zoete en hartige 
smaken met vers, zelfgemaakt wit of volkoren pitabrood. Centraal 
gelegen in de grootste kiosk van The Food Department, worden de 
pita’s geserveerd in een levendige omgeving. Het handgemaakte 
en vooral luchtige pitabrood is de ster van de show. 

    THE ENTOURAGE GROUP
met maar liefst drie concepten in The Food  Department te vinden 

Bepita is een feest voor de zintuigen

Bepita
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 
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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

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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Op zoek naar heel 
bijzonder behang?

Zoek niet 
verder en 

kom langs!

Uw specialist op 
het gebied van 

behang. 
 

Zeker als u iets 
bijzonders aan  
de muur wilt. 

Een muur als 
eyecatcher,  
dat wil toch 
iedereen! 

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg



Veilig en snel van je overtollige vet af?

CoolSculpting Den Bosch  |  Stationsweg 23, Den Bosch  |  073-3034191

www.coolsculptingkliniek.nl

De belangrijkste voordelen: Geen 
operatie, geen littekens, blijvende 
resultaten en je bent niet een hele 
tijd uit de running, je kunt direct 
weer aan het werk. “We zijn van 
tevoren heel eerlijk over wat je 
precies kunt verwachten’’. Het 
feit dat CoolSculpting, offi cieel 
ontwikkeld door Harvard Medical 
School, is goedgekeurd door de 
Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA), stelt gerust. 
Dit geeft namelijk aan dat het 
wetenschappelijk bewezen is en 
dat het werkt.

De behandeling wordt bij de 
CoolSculpting Kliniek uitgevoerd 
door medisch personeel en met 

Vandaag ben ik te gast 
bij CoolSculpting Kliniek 

’s-Hertogenbosch. 
Een medewerkster 

vertelt me hier alles 
over CoolSculpting, hét 

alternatief voor liposuctie. 
“Het is uitdrukkelijk geen 

afvalmethode”, benadrukt 
zij. “Je kunt er heel gericht 

het hardnekkige vet op je 
buik, fl anken, bovenbenen 
of -armen mee aanpakken 
dat je vaak niet weg krijgt, 

ondanks het feit dat 
je gezond eet en 

regelmatig sport.”

Veilig en snel van je overtollige vet af?
behulp van erkende apparatuur. Er wordt een 
zuignap geplaatst op de zones die je behandeld 
wil hebben en er wordt gekoeld met -11˚. “Door 
de kou wordt het apoptose proces gestart, 
wat inhoudt dat de vetcellen afbreken en op 
een natuurlijke manier afgevoerd worden door 
het lichaam. Na 3 tot 4 maanden zie je het 
eindresultaat van een behandeling.”

Ben jij ook enthousiast? Ontdek dan 
zelf of CoolSculpting iets voor jou is en 

maak een afspraak voor een eerste, 
gratis consult!

CoolSculpting heeft inmiddels acht 
vestigingen verspreid over heel Nederland: 
’s-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam 
(Oud-Zuid en Museumkwartier), Utrecht, Den 
Haag, ’t Gooi en sinds kort ook in Eindhoven.

BRUISEND/BEZOEK

CoolSculpting Den Bosch  |  Stationsweg 23, Den Bosch  |  073-3034191
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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

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 
bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we verrichten 
ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle onderdelen; veel 
hebben we op voorraad en anders kunnen we het gewoon bestellen, 
binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
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

koeltechniekkoeltechniek

in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

LOOKING/GOOD

‘s Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden 
en vervolgens uren wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is 

slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar handige slaaptips.

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE. Naar bed gaan en opstaan 
op hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een 
stabiele, natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig 
heeft om goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat 
je ‘s avonds heerlijk kunt slapen. Maar ‘s avonds sporten 
is niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op nachtmodus.

jij ook slecht?S laap
Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573 / 06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl  |  www.embrace-oisterwijk.nl

Wilt u ook wegdromen op één van onze massagetafels?  
Kom volledig tot rust en ga als herboren weer verder. Wij bieden  
professionele massages, lichaams- en gezichtsbehandelingen voor  
vrouwen én mannen. Kijk voor meer informatie op onze website!

Ontspannen
begint bij

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573 / 06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl  | 

MOEDERDAGTIP
Een cadeau- 
cheque van 
Embrace



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

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 
bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we verrichten 
ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle onderdelen; veel 
hebben we op voorraad en anders kunnen we het gewoon bestellen, 
binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
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

LOOKING/GOOD

‘s Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden 
en vervolgens uren wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is 

slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar handige slaaptips.

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE. Naar bed gaan en opstaan 
op hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een 
stabiele, natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig 
heeft om goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.
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is niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op nachtmodus.

jij ook slecht?S laap
Wilt u ook wegdromen op één van onze massagetafels?  
Kom volledig tot rust en ga als herboren weer verder. Wij bieden  
professionele massages, lichaams- en gezichtsbehandelingen voor  
vrouwen én mannen. Kijk voor meer informatie op onze website!

begint bij
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Vergroot je herkenbaarheid!

Heizenschedijk 5, Moergestel  |  06-15453770  |  info@stickerenshirts.nl  |  www.stickerenshirts.nl

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

Wil jij je herkenbaarheid 
vergroten? Dat kan op 
allerlei verschillende 

manieren. Sticker & 
Shirts denkt graag met 

je mee en is in staat 
een totaalconcept aan 
te bieden. Je kunt het 
zo gek niet bedenken 

als het gaat om 
bedrukken, beletteren 
en bestickeren, of het 

kan. “We zullen niet 
snel ‘nee’ verkopen’”, 

aldus eigenaresse 
Mariëlle Wolfs. “We denken 

liever in mogelijkheden in 
plaats van onmogelijkheden.”

ALLES WAT HIER DE DEUR UITGAAT,  
MOET GEWOON GOED ZIJN
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Vergroot je herkenbaarheid!
Mariëlle begon ooit als hobby met het bedrukken van t-shirts voor 
familie en vrienden, maar anderhalf jaar geleden heeft ze de sprong 
gewaagd en is ze haar eigen onderneming gestart. Sindsdien is het 
dienstenpakket enorm uitgebreid en heeft ze haar bedrijfsvoering 
verder geprofessionaliseerd.

Alleskunner
Sticker & Shirts kan veel. “Denk bijvoorbeeld aan autobelettering 
en belettering van winkels en restaurants. We maken ook stickers 
voor bedrijven om uit te delen of om op hun producten te plakken. 
Verder vervaardigen wij reclameborden, spandoeken en banners 
in alle soorten en maten. Sinds kort hebben we zelfs een reclame 
aanhangwagen voor de verhuur, handig voor evenementen en open 
dagen. Ook als je op zoek bent naar drukwerk, ben je bij ons aan 
het goede adres. We verzorgen tevens de kleding voor bedrijven  
en sportverenigingen, zoals shirts of tassen met sponsorlogo.”

Kwaliteit voorop
“De materialen die we gebruiken, zijn van de beste kwaliteit. Zo werken 
we o.a. met vinylfolies en printbare folies van o.a. Avery en flexfolies van o.a. 
Siser. Daarnaast hebben we voor het full colour printwerk een Roland Truevis 
SG540 in huis. Deze printer staat garant voor een perfecte printkwaliteit.”

Ontzorgen
“We willen een totaalconcept aanbieden en mensen ontzorgen. Als we iets niet 
zelf kunnen, hebben we meestal wel iemand anders in ons netwerk die het voor je kan 
regelen. Het is heerlijk dat ik al mijn creativiteit kwijt kan in dit werk. En nog mooier is het 
dat ik andere mensen hier blij mee kan maken, dat geeft ontzettend veel positieve energie!”

BRUISENDE/ZAKEN

stickers

bedrukking

belettering

borduren
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Vier samen een nieuwe lente
 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



Vier samen een nieuwe lente
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 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95



Kan jouw huis  
wat rust gebruiken?

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

Bel voor een afspraak: 06-22680194

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



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

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

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

Huidverbetering  
 met peelings

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 
Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

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

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



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 
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JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Ram 21-03/20-04
Denk na over jezelf en luister naar je lichaam. 
Je moet niet de hele tijd je grenzen over-
schrijden. Frisse lucht zal ervoor zorgen dat 
jij je beter voelt.

Stier 21-04/20-05
Je bent in mei misschien niet zeker van 
jouw meningen en gedachten. Anderen 
zullen dit echter niet merken. Geld sparen 
is op dit moment erg belangrijk.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Je zult moeilijke tijden kennen. Maar op 
zulke momenten zal jij je bewijzen als een 
zeer goede werknemer en je baas zal dat 
erg waarderen.

Kreeft 21-06/22-07
In mei kunnen alle Kreeften profi teren van de 
investering van tijd en moeite in hun carrière.  
En pas op: er bestaat gevaar voor lichte 
verwondingen door onoplettendheid.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw zal ook in mei van het leven 
genieten. Maar besteed aandacht aan 
taken, als je ze al te lang hebt uitgesteld. 
Later krijg je er misschien problemen mee.

Maagd 23-08/22-09
In mei zal jouw werk je volledige aandacht 
nodig hebben. Een probleem zal verschijnen 
en dit moet je onmiddellijk aanpakken. Je 
kunt echter rekenen op steun van je familie. 

Weegschaal 23-09/22-10
In mei kun je genieten van een rustige 
periode en van veel energie. Blessures en 
ziekte zullen aan je voorbijgaan, dus je hoeft 
je geen zorgen te maken over jouw conditie.

Schorpioen 23-10/22-11
Het is tijd om wat rust te krijgen. In mei kun 
je genieten van een ontspannen vakantie. 
Zorg ervoor dat je niet te veel meegetrokken 
wordt door gebeurtenissen in je omgeving.  
 
Boogschutter 23-11/21-12
Houd in gedachten dat te veel stress slecht 
is voor je gezondheid. Leer om op tijd te 
ontspannen. Profi teer van de rustige situatie 
op je werk en ga eropuit met vrienden.

Steenbok 22-12/20-01
Heb je er de laatste tijd een rommeltje van 
gemaakt? Besteed wat aandacht aan 
organisatie en orde. Wees voorzichtig 
zodat je niet verkouden wordt.

Waterman 21-01/19-02
De situatie op de werkvloer zal na een 
hectische periode weer rustiger worden. Stof 
je kennis van een vreemde taal af. Het zou 
binnenkort weleens van pas kunnen komen.

Vissen 20-02/20-03 
Mei zal een gelukkige periode worden. 
Profi teer van je vrije tijd en breng deze met 
mensen door die je liefhebt. Je kunt weer 
opladen en verloren energie terugkrijgen.

Stier
Geld sparen

is op dit 
moment 

erg 
belangrijk.

HOROSCOOP

Mei
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DE LIND 79 - 013 528 4187

WWW.EETHUYSDELIND.NL

Een hapje eten
In het centrum van Oisterwijk

OOK VOOR 

EEN GEZELLIGE

LUNCH!
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Door het trainen van de aandacht 
word je bewust van je lichaam, 
gedachten, gevoelens en 
‘automatische’ patronen, zonder 
te oordelen. Met aandacht kun 
je bewust kiezen om hier in mee 
te gaan of om dit te doorbreken. 
Door (on)bewuste overtuigingen 
en (emotionele) patronen te 
herkennen en te doorbreken, 
creëer je meer innerlijke ruimte 
en rust om bewust te antwoorden 
en de juiste keuzes te maken die 
bij je passen.

Leer te STOPPEN om te kunnen 
KIJKEN en VOELEN wat er gebeurt 
om vervolgens bewust en gewenst 
te HANDELEN.

Deze unieke zelfontwikkelde training 
bevordert het contact met lichaam en 
geest. Het ontwikkelt je bewustzijn, 
vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen.

Verbetert de concentratie en geeft rust 
en ontspanning en vermindert angst 
en stress. Leert je beladen emoties te 
integreren en om jezelf emotioneel te 
voeden met onvoorwaardelijke liefde. 

Bewust en aandachtig leven maakt 
je leven interessanter, levendiger 
en plezieriger.

We neigen er naar om met onze denkgeest in het verleden te verkeren, 
te fantaseren over de toekomst of ons bezig te houden met oordelen over 
onszelf, anderen of situaties. Dit doen we op de automatische piloot. 
Aandacht brengt je terug in het moment, het hier-en-nu. 
Aandacht kan getraind worden, net als alle andere vaardigheden.

Mindfulness Training & Coaching

De training start 2x per jaar 
in januari en september

Tessa van Dongen  |  06-28948177
tessa.van.dongen@gele-ster.nl
www.gele-ster.nl
    Praktijk Gele ster en Stargate Experience Nederland

'Creëer innerlijke rust'
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Ovenvers brood  aan je voordeur

WIJ HOUDEN  
VAN VERS!

Arno Hultermans begon in 2008 als bezorgbakker in Tilburg 
e.o. Hij nam het ambacht over van zijn schoonvader, die dit 
al 40 jaar deed. Alle producten worden op ambachtelijke 
wijze vers gemaakt in de bakkerij van Leo Geerts te 
Biezenmortel en aan huis of bedrijf geleverd.
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“Het mooie aan mijn werk is de diversiteit aan mensen 
die je ontmoet”, vertelt Arno enthousiast. “Daarnaast 
vind ik het geweldig om lekkere producten te mogen 
verkopen, waar onze klanten echt van kunnen genieten.”

Uitgebreid assortiment
“We bieden een uitgebreid assortiment van brood en 
banketproducten, variërend van een halfje wit of bruin 
tot mooie taarten voor feestelijke gelegenheden. Tevens 
kun je het hele jaar door een High Tea bij ons bestellen. 
Voor bedrijven hebben we een heerlijk gebakje of hartig 
broodje en een ruime keuze in vers belegde broodjes 
voor tijdens de lunch. Zij kunnen bij ons ook terecht 
voor brunches, koffietafels en uiteraard taarten voor 
verjaardagen en jubilea.”

De specialiteiten
“Onze Geertse Bies is een begrip in de omgeving. Dit 
is een zoet brood voorzien van appelvulling, rozijnen en 
gedecoreerd met amandelen. Ook ons progresgebak en 

Bezorgbakker Arno Hultermans  |  Phoenixplaats 3, Tilburg  |  06-29006506   |  arnohultermans@gmail.com  |  www.bakkerarno.nl

Ovenvers brood  aan je voordeur
worstenbrood zijn 
een aanrader, zij 
zijn dit jaar door 
het Nederlands 
Bakkerij 
Centrum (NBC) 
onderscheiden 
met een gouden 
bekroning.”

Kwaliteit en service
“Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Je 
kunt bestellingen doorgeven via onze website, maar ook via 
telefoon of mail. Als je voor 14.00 uur bestelt, wordt het de 
volgende werkdag bezorgd op het door jou gewenste tijdstip. 
We rekenen geen extra bezorgkosten. Mensen kiezen voor 
een bezorgbakker vanwege het gemak van de service tot aan 
huis en uiteraard omdat we staan voor een goed product. 
In principe hoef je niet thuis te zijn om de bestelling aan te 
nemen. In overleg vinden we altijd wel een geschikt plekje 
om deze veilig neer te zetten. Zo werd het vroeger ook al 
gedaan en die werkwijze hanteren wij nog steeds.”

Momenteel wordt er bezorgd in Udenhout,  
Biezenmortel, Berkel-Enschot, Loon op Zand,  
De Moer, Tilburg en Biest-Houtakker.

BRUISENDE/ZAKEN



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.
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 ZLIM 
Afvallen met  
gezond verstand

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

• Zuivert en verstrakt de huid  

• Verwijdert dode huidcellen

• Ontgift het lichaam

• Stimuleert het lymfesysteem

• Gegarandeerd centimeterverlies

Door deze unieke wikkelmethode van 26 bandages 
die zijn geweekt in een warme, mineraalrijke 
kleioplossing wordt uw lichaam strakker en voelt 
uw huid zijdezacht aan.

Detox uw lichaam. U zult versteld  
staan van het resultaat!

Vera Wenting - diëtiste

Pak de telefoon 
en maak 

vandaag nog 
een afspraak.

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. Zlim® werkt echt!

Nieuw bij Zlim: 

De Universal Contour Wrap  

‘s Werelds beste ontgiftende huidbehandeling

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

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

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

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

Een natuurlijke look met

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

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

 dat kan!

Bij Mooi Medisch Sportief 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

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

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.

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

Het is weer
ijstijd!ijstijd!

Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 - 52 19 291 
info@matteo.nl  |  www.matteo.nl

April t/m augustus alle dagen van 12.00 tot 21.30 uur.

Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren.

Handgemaakt en unieke smaken.
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



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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De nieuwe  
lente en zomer  

collecties  
zijn binnen. 

Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

In eerdere columns is al aandacht besteed aan het feit dat er in het 
geval van een scheiding methoden zijn om een vechtscheiding te 
voorkomen en de negatieve gevolgen voor alle betrokkenen, maar 
vooral de kinderen, zoveel mogelijk te beperken. Sinds kort is daar 
een nieuwe methode aan toegevoegd. 

Dé oplossing 
 voor scheidende ouders

Chantal Dekkers van Dekkers Familierecht en Petra Veenman 
van Cadencia Mediation hebben de handen ineengeslagen!

Wat bieden wij?
Echtscheidingsbegeleiding op ALLE vlakken. Wij bieden ouders hulp vanuit verschillende 
invalshoeken. Zo worden alle aspecten van de scheiding belicht. Men heeft door onze 
samenwerking niet alleen juridische ondersteuning, maar ook pedagogische hulp en hulp 
bij de onderlinge communicatie.
 
Petra (pedagoog-mediator) helpt bij het verwerkingsproces, de communicatie en 
steekt de scheiding in vanuit de behoeftes van de kinderen. Petra spreekt met de kinderen 
en geeft van daar uit advies aan de ouders. Het verplichte ouderschapsplan wordt dus op 
maat van de kinderen gemaakt en ouders weten waarom ze bepaalde keuzes maken. 

Chantal (advocaat-mediator) helpt bij de juridische en fi scale aspecten van de 
scheiding. Chantal informeert de ouders/ex-partners over alle zaken die in het kader 
van de echtscheiding geregeld moeten worden, helpt mee om opties te bedenken en 
begeleidt de ouders/ex-partners om tot een gezamenlijk gedragen convenant te komen. 
Daarna verzorgt Chantal de juridische formalisering van de scheiding.

Met deze aanpak streven wij ernaar om zowel de ouders/ex-partners als de kinderen 
een complete begeleiding te bieden. Hierbij wordt voor alle betrokkenen 
gestreefd naar een afhechting van de partnerrelatie, het herstel/
verbeteren van de communicatie, het vormen van een goede 
ouderrelatie en het maken van respectvolle en duurzame afspraken 
over alle gevolgen van de scheiden om zowel de ouders/ex-partners 
als de kinderen handvaten te bieden voor een respectvolle en 
duurzame nieuwe toekomst na de scheiding.

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

een complete begeleiding te bieden. Hierbij wordt voor alle betrokkenen 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740
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LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  |  WWW.LO-LA.NL

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

Open van di t/m za  
10.00 - 18.00 uur

Altijd open op  
WWW.LO-LA.NL

De nieuwe  
lente en zomer  

collecties  
zijn binnen. 

Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

chantal@dekkers-familierecht.nl  
www.dekkers-familierecht.nl
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scheiding. Chantal informeert de ouders/ex-partners over alle zaken die in het kader 
van de echtscheiding geregeld moeten worden, helpt mee om opties te bedenken en 
begeleidt de ouders/ex-partners om tot een gezamenlijk gedragen convenant te komen. 
Daarna verzorgt Chantal de juridische formalisering van de scheiding.

Met deze aanpak streven wij ernaar om zowel de ouders/ex-partners als de kinderen 
een complete begeleiding te bieden. Hierbij wordt voor alle betrokkenen 
gestreefd naar een afhechting van de partnerrelatie, het herstel/
verbeteren van de communicatie, het vormen van een goede 
ouderrelatie en het maken van respectvolle en duurzame afspraken 
over alle gevolgen van de scheiden om zowel de ouders/ex-partners 
als de kinderen handvaten te bieden voor een respectvolle en 
duurzame nieuwe toekomst na de scheiding.

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, 
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samenwerking met de 

ander.   

Chantal Dekkers

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740



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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 Het is van groot belang dat je 
kind goed leert bewegen.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs 
door te bewegen en tegelijkertijd 

te ontdekken. Het is belangrijk dat 
een kind in deze eigen ontwikkeling 

gestimuleerd wordt. Dat is de reden dat 
kinderfysiotherapie een apart vakgebied 

binnen de fysiotherapie is. 

 De kinderfysiotherapeuten van  
Move-Ing diagnosticeren en behandelen 

je baby, peuter, kleuter, schoolgaand 
kind of tiener bij motorische en/of 

zintuigelijke problemen.  

Tilburg Noord (06-20448347)  
Tilburg Reeshof (06-14155564) 

Moergestel (06-18820146) 
Berkel-Enschot ( 06-18820150) 

info@move-ing.nl 

www.move-ing.nl

Move-Ing Kinderfysiotherapie biedt diverse zelf ontwikkelde  

lessen aan. Wij willen kinderen op een gezonde manier in  

beweging krijgen en met plezier in aanraking laten komen met  

diverse sporten en bewegingsvormen. Met deze keer aandacht  

voor: Fitdankbaby & Peutergym

FITDANKBABY

PEUTER- & KLEUTERGYM

JEUGDSPORTLES

BOOTCAMP BOYS & GIRLS

FITNESS WORKOUT 12+

BOOTCAMP AQUA KIDS

LADIES ONLY (AQUA)
FitdankBaby is een uniek concept dat 

speciaal bedoeld is voor mama’s die na 

hun bevalling fysiek en mentaal weer in 

vorm willen komen en tegelijk ook quality 

time willen doorbrengen met hun baby 

van 3-7 maanden.

Het unieke en mooie van deze speciale 

workout is dat de intensiteit van de 

workout toeneemt naarmate je baby 

groeit. Door het samen deelnemen aan 

deze les zal de band versterken en wordt 

samen bewegen een normaal onderdeel 

van jullie gezamenlijke routine. 

FITDANKBABY

moeders met hun baby

vorm willen komen en tegelijk ook quality 

deze les zal de band versterken en wordt 

samen bewegen een normaal onderdeel 

De peutergym is ontwikkeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Tijdens deze les ligt het accent op het ontdekken en stimuleren van de motorische ontwikkeling. Dit gebeurt op een speelse wijze waarbij samenwerking met andere kinderen een belangrijk leerdoel is.

Ouders zijn gedurende de les aanwezig om samen met hun kind te sporten.  Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van cijfers /kleuren /dieren /muziek etc. om de sportles een speels, aansprekend thema te geven en ook nog eens leerzaam te maken. 

PEUTERGYM
2 t/m 4 jaar

Let’s move!
KINDERFYSIOTHERAPIE

Meld je nu aan via wwww.move-ing.nl.
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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

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

Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist

Stier 21-04/20-05
Een keer terughoudender zijn en 
afwachten in je carrière loont. Maak 
in april tijd voor rust en vrije tijd. En 
neem je voor om lekker actief bezig 
te zijn met je dagelijkse oefeningen!

Tweelingen 21-05/20-06
Het kan zijn dat er misverstanden 
ontstaan in je relatie, maar onder-
schat de situatie niet. Luister eens 
naar de mening van een ander en 
niet altijd naar die van jezelf. Je bent 
deze dagen erg kwetsbaar. 

Kreeft 21-06/22-07
Je straalt deze maand positieve 
energie uit en geniet van de 
aandacht van de mensen om je 
heen. Pak de kans voor die hogere 
positie op je werk, de deuren 
staan voor je open. 

Leeuw 23-07/22-08
Een maand vol harmonie met je (nieuwe) 
liefde. Je voelt je positief en beleeft het 
ene na het andere avontuur. Geniet van 
deze periode.

Maagd 23-08/22-09
Problemen verdwijnen na het overwinnen 
van een moeilijke start van het jaar. 
Ga op zoek naar gezelschap als je je niet 
lekker voelt. Vergeet niet te genieten van 
uitstapjes met vrienden.

Weegschaal 23-09/22-10
Deze maand zal je carrière weer tot 
leven komen. Zet je huidige tempo 
door, dan zullen je doelen snel binnen 
handbereik liggen. 

Schorpioen 23-10/22-11
De schorpioen zal zich geliefder voelen 
dan ooit. Het vinden van een soulmate, 

nachten vol passie, maar ook 
romantiek en liefde zijn aanwezig 
in de maand april. De sterren 
verplaatsen zich naar de ideale positie.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal meer tijd besteden aan het 
afronden van werk en ondertussen 
vind je het niet eens erg. Daarnaast 
zal je interessante avonturen beleven. 
Surf eens rond op het internet en 
wie weet wat je tegenkomt!

Steenbok 22-12/20-01
Geniet deze maand samen met je 
geliefde van de harmonie. Ben je 
alleen, wees dan niet getreurd, er 
zal de komende weken iemand op 
je pad komen. 

Waterman 21-01/19-02
Je carrière stopt niet met groeien 
en bloeien. Houd je wel vast aan je 
werktempo. Besteed ook wat meer 
aandacht aan de familie, dit zal je 
goed doen. 

Vissen 20-02/20-03
Een stabiele periode. Wees niet bang 
voor het maken van plannen voor de 
toekomst. Blijf er op je werk bij met je 
hoofd, het eist je volledige aandacht.

H O R O S C O O P
RAM 21-03/20-04
De sterren staan gunstig dus
voel je vrij om risico’s te nemen.
Er staat je rust te wachten.
Verheug je op vakantie met het gezin of
op een wellness weekend.

[NIEUW] [NIEUW]

Zonnebrillen collectie 2019
Kerkstraat 23

Oisterwijk

013-5285383

www.ronzwart.nl

Nu 
binnen!



Stier 21-04/20-05
Een keer terughoudender zijn en 
afwachten in je carrière loont. Maak 
in april tijd voor rust en vrije tijd. En 
neem je voor om lekker actief bezig 
te zijn met je dagelijkse oefeningen!

Tweelingen 21-05/20-06
Het kan zijn dat er misverstanden 
ontstaan in je relatie, maar onder-
schat de situatie niet. Luister eens 
naar de mening van een ander en 
niet altijd naar die van jezelf. Je bent 
deze dagen erg kwetsbaar. 

Kreeft 21-06/22-07
Je straalt deze maand positieve 
energie uit en geniet van de 
aandacht van de mensen om je 
heen. Pak de kans voor die hogere 
positie op je werk, de deuren 
staan voor je open. 
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liefde. Je voelt je positief en beleeft het 
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Problemen verdwijnen na het overwinnen 
van een moeilijke start van het jaar. 
Ga op zoek naar gezelschap als je je niet 
lekker voelt. Vergeet niet te genieten van 
uitstapjes met vrienden.

Weegschaal 23-09/22-10
Deze maand zal je carrière weer tot 
leven komen. Zet je huidige tempo 
door, dan zullen je doelen snel binnen 
handbereik liggen. 
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dan ooit. Het vinden van een soulmate, 

nachten vol passie, maar ook 
romantiek en liefde zijn aanwezig 
in de maand april. De sterren 
verplaatsen zich naar de ideale positie.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal meer tijd besteden aan het 
afronden van werk en ondertussen 
vind je het niet eens erg. Daarnaast 
zal je interessante avonturen beleven. 
Surf eens rond op het internet en 
wie weet wat je tegenkomt!

Steenbok 22-12/20-01
Geniet deze maand samen met je 
geliefde van de harmonie. Ben je 
alleen, wees dan niet getreurd, er 
zal de komende weken iemand op 
je pad komen. 

Waterman 21-01/19-02
Je carrière stopt niet met groeien 
en bloeien. Houd je wel vast aan je 
werktempo. Besteed ook wat meer 
aandacht aan de familie, dit zal je 
goed doen. 

Vissen 20-02/20-03
Een stabiele periode. Wees niet bang 
voor het maken van plannen voor de 
toekomst. Blijf er op je werk bij met je 
hoofd, het eist je volledige aandacht.

H O R O S C O O P
RAM 21-03/20-04
De sterren staan gunstig dus
voel je vrij om risico’s te nemen.
Er staat je rust te wachten.
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www.ronzwart.nl

Nu 
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Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 
beschut onder een knikarmscherm! Gezellig met fami-
lie en vrienden genieten van een verkoelend drankje, of 
heerlijk met een boek in de tuinstoel liggen. Shadow De-
sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!

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

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.

BRUIST
ACTIE:
Knikarmscherm
type PICA incl.
motor + afstands-
bediening.

Prijsvoorbeeld:
400 x 250 cm nu

€ 979,-
(excl. montage)

Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 

incl. afstands-
bediening!

incl. elektrische 
bediening!

Terrasscherm Pica

ZipScreen 95 XS
windvast met rits!

BRUIST
ACTIE:
ZipScreen 95 XS windvast met 
rits, aan beide zijden aan het 
doek gelast. Het doek blijft in 
alle standen windbestendig.

Prijsvoorbeeld:
120 x 180 cm nu

€ 380,-
(excl. montage)

Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 
beschut onder een knikarmscherm! Gezellig met fami-
lie en vrienden genieten van een verkoelend drankje, of 
heerlijk met een boek in de tuinstoel liggen. Shadow De-
sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!

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

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.

BRUIST
ACTIE:
Knikarmscherm
type PICA incl.
motor + afstands-
bediening.

Prijsvoorbeeld:
400 x 250 cm nu

€ 979,-
(excl. montage)

incl. afstands-
bediening!

incl. elektrische 
bediening!

Terrasscherm Pica

ZipScreen 95 XS
windvast met rits!

BRUIST
ACTIE:
ZipScreen 95 XS windvast met 
rits, aan beide zijden aan het 
doek gelast. Het doek blijft in 
alle standen windbestendig.

Prijsvoorbeeld:
120 x 180 cm nu

€ 380,-
(excl. montage)
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Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 
beschut onder een knikarmscherm! Gezellig met fami-
lie en vrienden genieten van een verkoelend drankje, of 
heerlijk met een boek in de tuinstoel liggen. Shadow De-
sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!

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

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.

BRUIST
ACTIE:
Knikarmscherm
type PICA incl.
motor + afstands-
bediening.

Prijsvoorbeeld:
400 x 250 cm nu

€ 979,-
(excl. montage)

incl. afstands-
bediening!

incl. elektrische 
bediening!

Terrasscherm Pica

ZipScreen 95 XS
windvast met rits!

BRUIST
ACTIE:
ZipScreen 95 XS windvast met 
rits, aan beide zijden aan het 
doek gelast. Het doek blijft in 
alle standen windbestendig.

Prijsvoorbeeld:
120 x 180 cm nu

€ 380,-
(excl. montage)



Boek een verblijf bij Bed & Breakfast In ons straatje én geniet!
Heerlijk in alle rust een boek lezen, genieten van het buitenleven, op de fiets naar de gezellige stad ‘s Hertogenbosch.
Bij Bed & Breakfast In ons straatje bent u even helemaal weg van de drukte van alledag. Op onze mooie landelijke locatie 
hebben we drie sfeervolle slaapkamers en een gezellige woonkamer gebouwd. Dat wordt genieten dus. 
                           Ook voor uw zakelijke verblijf bent u bij ons aan het goede adres.

U bent van harte welkom In ons straatje!
Jan en Ellen van Schaijk

B&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nlB&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nl
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5 MEI
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk, van 12.00 tot 17.00 uur.  

5 MEI
Concert
Met de Elckerlieck Speellieden in 
Lodewijkskerkje Oisterwijk, aanvang 
14.30 uur, gratis entree.

7 MEI
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.

12 MEI
Noble Jazz
Jazz meets Classic, De laatste editie 
met Teus Nobel en internationale 
ster Jef Neve. Aanvang 20.00 uur in 
Tiliander, Entree € 14,-.

13 MEI
A Star is Born
De filmhit van afgelopen jaar is te 
zien in Tiliander. Met in de hoofdrol 
Lady Gaga en Bradley Cooper. 
Aanvang 20.00 uur in Tiliander, 
entree € 8,-.

14 MEI
Rafaël
Een boekverfilming naar het boek 
van Christine Otten. Aanvang 14.00 
uur in Tiliander, entree € 8,-.

19 MEI
Swingjazz
Het orkest JR Swing Gang brengt 
Oude Stijl / New Orleans / Dixieland 
Jazz ten gehore. Aanvang 15.00 uur 
in Tiliander. Entree gratis.

22 MEI
De Dirigent
Over het waargebeurde verhaal van 
de uit Nederland afkomstige 
dirigente Antonia Brico. Aanvang 
20.00 uur in Tiliander. Entree € 8,-.

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

Jef Neve
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MEI 2019

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

25 - 26 MEI
Kunst en Muziek
Tentoonstelling Ellen Geerts in 
Lodewijkskerkje Oisterwijk, zaterdag 
vrij entree, zondag met concert 
Oisterwijks Kamerkoor € 12,50, van 
14.00 tot 17.00 uur. 

26 MEI
Garagesale
Bij meerdere woningen in de  
wijk Pannenschuur, van 10.00  
tot 16.00 uur. 

26 MEI
Koken
Om 13.00 uur met en voor vrouwen 
uit alle werelddelen, deelname € 2,-  
Inlooppunt Kerkstraat Oisterwijk. 

29 MEI
Natuurtoer
Met Frans Kapteijns en de PAREL 
Express door de Oisterwijkse 
bossen, zie OnsOisterwijk.nl. 

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 tot 17.00 
uur op het St. Jansplein in 
Moergestel.

Detail werk  
Ellen Geerts
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Moonen Sleutel Service is opgericht in 1956 door Gérard en Jopie Moonen. 
In een korte tijd groeide het bedrijf uit tot een begrip in Tilburg en omstreken. 
Moonen Sleutel Service kon vrijwel alle problemen aan, buitensluitingen, 
speciale sleutels en sloten maken, vervangen of repareren. Kortom, uniek  
voor die tijd! In 1986 is het bedrijf overgenomen door zoon Gerard.

Alles op het gebied van sleutels!

Piusstraat 313, Tilburg  |  013-5430579  |  info@moonensleutelservice.nl  |  www.moonensleutelservice.nl
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In de winkel van Moonen Sleutel-Service vindt 
u de meest uiteenlopende producten: van 
slotveertje tot kluisdeur. Wij hebben een enorme 
voorraad aan sleutels en cilinders in vele 
merken en vormen. Ook staan wij ons mannetje 
als het om sloten gaat. Ook hierin hebben wij 
een groot scala modellen op voorraad!

Ook vele merken elektronische cilinders zijn 
te leveren. Al meer dan 63 jaar zijn wij bezig 
met sleutels en sloten, daardoor hebben wij 
in de jaren een groot assortiment sleutels 
opgebouwd. Wij kunnen wel stellen, dat we de 
meeste sleutels wel kunnen maken. En hebben 
wij een bepaalde sleutel niet op voorraad, dan 
zijn ze door ons ook altijd nog te bestellen. Met 

een uitgebreid machinepark 
en ervaren/enthousiaste 
medewerkers zijn wij in staat  
om voor u een goede en 
passende sleutel te maken. 
Onder huissleutels verstaan  
wij ook alle overige sleutels,  
voor in en om het huis.

Zoekt u een kluis? 
Ook op kluisgebied kunnen 
wij u helpen: vloerkluizen, 
muurkluizen en meubelkluizen. 
Diverse modellen hebben wij 
op voorraad. Laat u door ons 
adviseren!

Alles op het gebied van sleutels!

Bel ons op  
voor informatie: 

013-5430579

Piusstraat 313, Tilburg  |  013-5430579  |  info@moonensleutelservice.nl  |  www.moonensleutelservice.nl

BRUISENDE/ZAKEN

HET JUISTE 
ADRES VOOR:

SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certificaatsleutels

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN
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ŠKODA SCALA
vanaf € 21.990

Van Mossel ŠKODA Tilburg Kraaivenstraat 13 - T: +31 13 547 00 40
Van Mossel ŠKODA Waalwijk Van Andelstraat 11 - T: +31 416 65 15 90
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