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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.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l :  in fo@bogarden.n l

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.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48



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
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HOME SLEEP HOME

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

 HOMEHOME SLEEP HOME Fraai design, comfort en doordachte 
techniek sluiten elkaar niet uit. Dat laat 
Swissfl ex op indrukwekkende wijze zien: 
puur luxe voor het oog en het lichaam. 

Gewoon eens heerlijk relaxen, wie wil dat nou niet? 
Swissbed Silhouette oogt niet alleen licht, maar 
biedt ook maximaal comfort. Dankzij de strakke 
vormgeving en hoogwaardige afwerking van dit 
bed past het perfect in de meest uiteenlopende 
interieurs. Tijd en ruimte vervagen. Zo biedt 
Swissfl ex ontspanning voor lichaam en geest.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:

DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS



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 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.

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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VOORWOORD/OKTOBER

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als BOOT013 en Tandarts Steenbergen die je 
maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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06-34590975



SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.
 van Nederland Bruist en van de glossy 

in onder andere Den Bosch, 

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 

Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream 
(bruis)water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met 

SodaStream Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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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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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

COLUMN/FRITS

Afgelopen maand hebben we nog enkele mooie evenementen mogen meemaken in het 
centrum. Denk aan de Modedag, Oisterwijk in Concert en Brabants Mooiste. Allen meer 
dan geslaagd en met dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos hebben 
ingezet. Hopelijk hoeven we niet bang te zijn dat de operatie “stofkam” van de 
gemeente, in verband met noodzakelijke bezuinigingen, van invloed is op een 
vervolg in de komende jaren. Dat zou heel jammer zijn.
Wij zijn al een tijd bezig met de invulling en organisatie van andere 
evenementen. We hebben hulp gekregen van Citymarketing en een aantal 
vrijwilligers om alles ook daadwerkelijk te doen laten slagen. Op korte 
termijn krijgen we in november Black Friday Weekend en in december 
natuurlijk de traditionele WinterglO’w met een Santarun. Ook moeten we de 
koopzondagen aan het eind van het jaar invullen, rondom de feestdagen. 
Maar ook hier zijn we druk mee. Alles voor meer bezoekers, langer verblijf en 
meer uitgaven.Op 8 oktober worden de ondernemers uit het centrum en 
andere betrokkenen uitgenodigd voor een bijeenkomst van 
Centrummanagement. Op die avond hebben we niet minder dan Wouter 
Verkerk uitgenodigd voor een presentatie. Op een vermakelijke wijze legt hij zijn 
kijk op, met name, de horecabezoekers en klanten uit. We kijken er met plezier naar 
uit. Inmiddels het is leegstand pand van La Mona in de Dorpsstraat verhuurd. Er 
wordt een herenmodezaak in gevestigd. Ook hebben andere leegstaande panden 
serieuze gegadigden om snel weer ingevuld te worden.

Volgende keer weer meer nieuwtjes en updates.

Kijk voor meer en uitgebreide informatie over genoemde evenementen  
op: www.bezoekoisterwijk.nl. Ook tips zijn natuurlijk welkom.

Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Frits Knibbeler
Centrummanager

Het is herfst!

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

Zo, de pepernoten liggen alweer enkele weken in de schappen van de supermarkten, 
de stamppotten komen op tafel, de klok wordt verzet en de winteroutfits komen 
weer uit de kast. 
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In april van dit jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te 
Tilburg. Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor 
niets. Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder omdat het restaurant 
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten, bereid 
op de kenmerkende Big Green Eggs.

ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATERLaat je eens aangenaam 

verrassen

Het restaurant bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over 
een ruim terras van in totaal 232 m2, waarvan 162 m2  op het 
water. Het interieur ademt dankzij de combinatie van hout en 
staal een industriële en tegelijkertijd warme sfeer. Alles klopt, 
tot in de kleinste details. “Het was de bedoeling een interieur 
te maken dat anders is dan anders”, vertelt eigenaar Rob 
Ammersdorffer. “Ik wilde iets creëren dat er nog niet is, dat is 
mijn drijfveer. Boot 013 voegt wat mij betreft dan ook echt iets 
toe aan de Piushaven.”

Alles vers bereid  “Er staan veel vlees- en visgerechten 
op onze menukaart. Deze worden klaargemaakt op onze 
Big Green Eggs. Daardoor behoudt het eten alle voedings- 
en smaakstoffen en krijgen de gerechten een typische 
houtskoolsmaak.” Wil je echt iets speciaals? Probeer dan 
eens het ‘dry aged’ vlees uit een van de eigen rijpingskasten 
van Boot 013. “Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG 
013 208 3144
INFO@BOOT013.NL    
WWW.BOOT013.NL

uit het vlees, waardoor het een vollere smaak krijgt en extra 
mals wordt. Absoluut een aanrader.” Alles wordt bij Boot 
013 vers bereid. “We doen geen concessies op het gebied 
van kwaliteit en gebruiken alleen het beste vlees.”

Een totaalbeleving  Uiteraard maakt een uitgebreide 
drankenkaart, met tussen de 25 en 30 soorten bier en 
wijn, het helemaal af. Je kunt bij Boot 013 dan ook niet 
alleen lunchen en dineren, maar ook lekker borrelen. “Het 
gaat bij ons niet alleen om eten en drinken, wij bieden een 
totaalbeleving.” Kennelijk slaat dat aan, want Boot 013 draait 
op volle toeren en zit regelmatig helemaal vol. “Mensen 
blijven lang hangen en zijn super enthousiast.” 

Eigenlijk moet je het vooral zelf 
een keer komen ervaren!

Team Boot013
ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

Laat je eens aangenaam 
verrassen

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVINGEEN UNIEKE CULINAIRE BELEVINGEEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING



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
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Wij verkopen 
de volgende 
verfmerken

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige verf!

Is er verschil tussen 
IPL- en laserontharing?

Vaak wordt er 
gesproken over IPL- en 

laserbehandelingen, 
maar zit hier nu eigenlijk 
verschil in? En zo ja, wat 

is dan het verschil?

Soms worden de termen van deze methoden door elkaar gebruikt, omdat een 

lichtfl its en een laserpuls op elkaar lijken en er veelal dezelfde indicaties mee 

behandeld kunnen worden. Maar er is wel degelijk verschil!

Met IPL wordt de behaarde huid beschenen met diffuus licht (breed spectrum 

licht). Deze lichtfl its kan niet erg gericht worden geplaatst in tegenstelling tot 

een laserpuls. Dieper gelegen haarwortels reageren hierdoor bij IPL-ontharen 

onvoldoende en worden niet goed vernietigd. Ook lichtgekleurde lichaamsbeharing 

absorbeert bij een IPL-behandeling te weinig energie, hierdoor blijven de 

haarwortels intact en zal er opnieuw een haar kunnen groeien. Bij IPL-ontharen 

zijn veel behandelingen nodig voor een gewenst resultaat.

Onze voorkeur gaat uit naar laserontharing, hiervoor gebruiken wij in de praktijk de 

LightSheer Diodelaser of Gentle Max Pro laser (Alexandrite laser en Nd:YAG laser); 

dit zijn de beste lasers voor ontharen voor zowel de lichte als donkere huid. Laser 

werkt slechts op één golfl engte. De gerichte laserpuls kan heel effectief worden 

geplaatst, waardoor ook dieper gelegen wortels goed worden bereikt. Ontharen 

met laser is zeer doeltreffend. Daarnaast bent u met deze techniek veel sneller 

uitbehandeld.

De haarkleuren lichtblond, grijs, wit en rood zijn niet geschikt voor IPL- of 

laserontharing, omdat deze haartypen te weinig pigment bevatten.



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D

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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                   Wil je een fitter, gezonder en mooier lichaam 
                      door op een effectieve manier te sporten? 

bbb health boutique is een sportschool voor iedere vrouw. 
We bieden coaching, yoga, pilates, small group training, 

kickboksen, bbb dance, HIIT en hot cabin workouts. 

Benieuwd? 
Boek online een 
gratis proefles
via onze site 

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

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  

van Engelen

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194  

Al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van 
schilders- en afwerkingstechnieken in onderhoud - 
renovatie - wandafwerking

Kan jouw huis buiten 
wat kleur gebruiken?

Wij zorgen ervoor!

Bel voor een afspraak: 06-22680194
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Colard Winde
Een fraaie open haard maakt 

van een koude, sfeerloze 
ruimte meteen een gezellige en 

stijlvolle plek om te verblijven. 
Colard Winde, directeur van 
CW Rustiekbouw, maakt er 

een sport van om haarden te 
ontwerpen die perfect in uw 

interieur passen. Of het nu om 
klassiek natuursteen gaat of 

een moderne haard van staal 
als roomdivider. Een vloer 
wordt gelegd passend bij 

uw haard.

gaat voor u door het vuur!

Groenstraat 84a, Udenhout  |  06-51514433  |  info@cwrustiekbouw.nl  |  www.cwrustiekbouw.nl

Alles onder 1 dak
• Eerste bezoek bij u thuis en advies zijn gratis

• Ontwerpen

• Aanleggen kanalen

• Plaatsen haard/kachel

• Gas - Hout - Bio-ethanol (i.p.v. gas)

• Haarden en kachels: klassiek en modern  

 voor binnen en buiten

• Onderhoud en service

• Vloeren leggen

Gratis advies 

voor uw 

schoorsteen 

of haard?

06 - 51 51 44 33

TILBURGSEWEG 8, OISTERWIJK
06-53948744

WIJ ZIJN GEOPEND: 
dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 17.00 uur.

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

Je eigen stijl

KIJK OOK OP ONZE WEBSHOP WWW.HIPPBYMONIQUE.NL

HIPP By
Monique
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.

10

11

12

9

8

7
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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!

Of op zoek naar goede handverzorging en pedicure behandelingen in Tilburg?
Dan bent u bij schoonheidssalon Artinails & Beauty aan het juiste adres. Verder
kun je uit diverse (herfst)kleuren kiezen voor de nagels van je handen en voeten.

Ook je handen en voeten voorzien 
van mooie, nieuwe herfsttinten?

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

Vooral in de herfst en winter heb je behoefte aan heel andere kleuren dan tijdens 

de zomer. Wij kunnen je helpen in je keuze voor welke nagellak het beste bij je 

huid past. Tijdens de donkere maanden geldt bijna hoe donkerder de nagellak, hoe 

beter. Donkerblauw is een klassieker, maar ook donkerpaars en zelfs bruin zijn het 

helemaal tijdens de komende seizoenen. En nogmaals, hoe donkerder, hoe beter. 

Matte kleuren zijn hot wat niet betekent dat je in de winter niet een keer een felle 

kleur zou kunnen kiezen. 

Mooi, passende nagellak vormen de fi nishing touch van een goede verzorging van 

je nagels. Zowel van je handen als je voeten. U kunt de behandeling uitbreiden met 

een gellak. Gellak is perfect voor als je langdurig plezier wilt hebben van een kleur 

op je nagels.

Wij zijn gespecialiseerd in de verzorging van uw hand- en voetnagels. 

Bijvoorbeeld als u last heeft van likdoorns, eeltproblemen is een bezoek aan 

onze schoonheidssalon geen overbodige luxe. Daarbij kunt u bij ons ook terecht 

voor een heerlijke spa behandeling voor zowel uw handen als uw voeten.

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

Slechts
een telefoontje verwijderd van mooie nagels.

Nieuw 
Gelish Forever Marilyn 2019 
Autumn Gel Polish Collection 

Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 
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(v.l.n.r.: Mathias,Corné, Niels en Eric)

Binnenlopen
is slagen! 

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in   
 vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk   
 advies
• GRATIS parkeren voor 
 de deur
• GRATIS vervoer van 
 uw AxiVloer
• GRATIS gebruik 
 prof. leggereedschap
•  Montage mogelijk!

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Onderhoud en reparatie  Bij Garagebedrijf Mandemakers 
kun je terecht voor onderhoud en reparatie van alle merken auto’s: 
Van Volkswagen, Audi en Mercedes tot Ferrari, Aston Martin en 
Lamborghini. “Als je er niet meer uitkomt, moet je vooral bij ons 
aankloppen”, vertelt Sabrina gedreven. “Wij houden wel van een 
uitdaging. Wij beschikken over de originele testapparatuur voor 

de meeste merken. 
Die stelt ons in staat 
te achterhalen waar 
precies het probleem 
zit. Daarnaast doen 
wij er alles aan om 

ervoor te zorgen dat de kennis van onze monteurs up-to-date blijft. 
Zo komen we tot het beste resultaat.”

Bandenopslag  Ook voor een ‘simpele’ vakantiecheck of een 
APK ben je bij Mandemakers aan het goede adres. Het bedrijf 
beschikt bovendien over een eigen bandenopslag waar klanten 
gratis hun banden in mogen leggen. “We hebben sowieso een 

Garagebedrijf Mandemakers  |  Gasthuisstraat 14-a, Oisterwijk  |  013-5362513 of 06-85402939  |  info@autospeciaalmandemakers.nl

enorme voorraad banden in alle soorten en 
maten. Wij adviseren je graag welke band hoort 
bij jouw auto.” Hetzelfde geldt voor de olie, 
Mandemakers is niet voor niets oliespecialist.

Pechservice  “Als je als klant met pech langs 
de weg komt te staan, kun je een beroep doen op 
onze pechservice. Voor noodgevallen hebben we 
zelfs een 24-uursservice en in de toekomst geldt 
de pechservice niet alleen voor Nederland, maar 
voor heel Europa.”

De klant voorop  “Je kunt hier onder het 
genot van een bakje koffie en een gezellig praatje 
wachten totdat je auto klaar is. Voor mensen 
die slecht ter been zijn, hebben we een haal- 
en brengservice. Wij vinden dat niet meer dan 
normaal, als klein bedrijf staan we heel dicht bij 
de mensen die hier komen.”

Koos Mandemakers is een autovakman in hart en nieren. Al 30 jaar heeft hij een eigen 
garagebedrijf, dat sinds 2002 is gevestigd in Oisterwijk. Sinds 2014 wordt hij bijgestaan 
door zijn vrouw Sabrina. In de loop der jaren heeft Mandemakers een behoorlijke naam 
opgebouwd als allround, universeel garagebedrijf.

Persoonlijk en betrokken

TIP Garagebedrijf Mandemakers  
biedt tevens een ruime keuze in occasions  
(importeren ook mogelijk).
www.autospeciaalmandemakers.nl
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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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

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

bestaat 2 jaar
en dat vieren we samen!

24% KORTINGOP ALLE BEHANDELINGEN DEZE MAAND

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

Stargate Experience

De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in 
deze tijd. Om een snelle en grote groei in het bewustzijn van 
de mensheid te bewerkstelligen.

De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in 

Reactiveert brein- en DNA codes en 
verruimt bewustzijn
Reactiveert brein- en DNA codes en Reactiveert brein- en DNA codes en 
door Tessa van Dongen

10-11-2019
13.30-17.00 uur
BOERKE MUTSAERS 

in Tilburg
Kosten € 25,-

10-11-2019
13.30-17.00 uur
BOERKE MUTSAERS

in Tilburg
Kosten € 25,-

Meer informatie, gratis 
Stargate meditatie en 

aanmeldingen 
www.gele-ster.nl

Wil jij je zelfkennis vergroten 
   en je bewustzijn verruimen?
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Calle Carmen 18  |  La Carihuela  |  Torremolinos  |  +34 616 14 81 33  |    Uwe Majesteit

Proef de smaak van La Carihuela bij 
Restaurant Uwe Majesteit

Kom de 

lekkerste pasta’s, 

vleesgerechten, 

visgerechten 

en salades zelf 

proeven!

JOUW PARTNER VOOR EEN VERBLIJF IN CARIHUELA!

Vier je vakantie bij Casa Anita

Recht tegenover café/restaurant De Klikspaan. Midden in de gezellige winkelstraat Calle Carmen 18, La Carihuela

Torremolinos  |  www.casaanita.nl  |    lacarhiuela  |  boekingen +31 6 27272772

We hebben 4 appartementen, 2 voor 2 personen en 2 voor 4 personen.

Al onze appartementen zijn op loopafstand van het strand en het gezellige centrum 

van Carihuela én hebben wifi  en Nederlandse televisie. 
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Een tuin of buitenruimte die in balans is, geeft je een heerlijk gevoel. 
Want daar draait het om bij tuinontwerper Arjan Tax en Kristallen 
wereld. Zij hebben de handen in elkaar geslagen en kunnen veel 
meer dan alleen een tuin creëren. Zij luisteren niet alleen naar de 
wensen van de klant, maar ook naar de plek en natuur. We stemmen 
ze precies op elkaar af. Zo creëeren we een rustpunt onder de hemel.  
Een creatie van Arjan Tax en Jan van der Linden wordt  
een plek waar je jezelf weer terugvindt.

Is jouw tuin         

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  06-11153479
info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl
Arjan Tax tuinontwerper  |  www.arjantax.nl  |  06-22308805

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

Je lekker voelen in je tuin. Een plek om te aarden,  
een plek van rust en waar je jezelf kunt opladen. Dat 
kan als alles in je tuin in balans is. Door een stevig 
evenwicht te vinden tussen alle aanwezige elementen: 
kristallen, planten, water elementen, mens en dier. 

Je lekker voelen in je tuin. Een plek om te aarden, Je lekker voelen in je tuin. Een plek om te aarden, 

energetisch in balans? 

www.HuurHal.nl

Opslag

Archief

Voorraad

Electronische cilinders.
Nieuwe sleutels en cilinders.  
Onderhoud en vernieuwen van sloten.  
Zakelijke intelligente sluitsystemen.  
Gelijksluitend (Mul-T-Lock),  één sleutel  
voor uw gehele woning  of bedrijfspand.

Uw betrouwbare sleutel- en cilinderspecialist
voor Midden-Brabant uit Oisterwijk

Nieuwe sleutels en cilinders. Nieuwe sleutels en cilinders. 

Politiekeurmerk, eigen uniek profiel   
in 3*** SKG, onmogelijk om na te maken!

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

• 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 

regelt alles voor de ondernemer  
op administratief gebied. 

• 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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Meubelstoffering
                 in de breedste zin van het woord

Kwaliteit  “Als meubelstoffeerderij richten wij ons 
op vier takken van sport: het herbekleden van meubels, 
revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 
van klassieke auto`s. Wat we ook doen, één ding staat 
voorop: we streven altijd naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en het beste zitcomfort.”

Uitdaging  “Onze producten liggen over de hele 
wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld in Stockholm voor één van de bekendste 
Amerikaanse modebedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore, veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 
het even leuk om voor onze particuliere klanten aan de slag te gaan. Alle 
bekende merken komen bij ons voorbij. Onze uitdaging is om elke keer 
weer het mooiste resultaat te behalen en om samen met onze klanten te 

zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun interieur. 
Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.” 

Als klein jongetje wist 
Niels van Ree het al: later 
als hij groot zou zijn, wilde 

hij meubelstoffeerder 
worden. Een droom die 

hij ook daadwerkelijk 
heeft waargemaakt. 

“Inmiddels doen we dit 
alweer zo’n dertig jaar 
en elke dag voelt het 

nog steeds meer als een 
hobby dan als werk.”

Amerikaanse modebedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore, veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun interieur. 
Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.

Amerikaanse modebedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore, veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun interieur. 
Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.

en elke dag voelt het 
nog steeds meer als een 

hobby dan als werk.”

Eigenaren: Niels en Monique van Ree |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  www.smits-vanree.nlBIJ ONS ZIT U GOED

revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 

wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 

VOOR

ZAKELIJK  |  PARTICULIER  |  REVALIDATIE

GA DE UITDAGING AAN EN 
GEEF JE OUDE MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN!

BEL 013-5132345 VOOR EEN AFSPRAAK

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 

NA

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

KEURSLAGER LA CUCINA

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

Een creatieve
   eetwinkel 

en verrassends op 
tafel zetten.

Steeds ietsnieuws op tafel?
We hebben voldoende  

keuze voor u!

Janmaarten Maton is eigenaar van Keurslager La Cucina

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

www.lacucina.keurslager.nl

info@lacucina.keurslager.nl
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap

Met50%
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favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
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favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

4544



Pigmentvlekken zijn verkleuringen van de huid. Deze pigmentatie wordt 
veroorzaakt door een overproductie van melanine, het pigment dat onze 
huid, onze ogen en ons haar een natuurlijke kleur geeft. Door diverse factoren 
wordt deze overproductie, ook wel hyperpigmentatie genoemd, in gang 
gezet. De belangrijkste hiervan zijn blootstelling aan de zon, huidveroudering, 
huidbeschadiging na acne of ontstekingen, hormonale schommelingen of als 
gevolg van bepaalde ziekten. 

Hoewel een pigmentvlek in het algemeen geen klachten geeft, kan het als 
ontsierend worden ervaren. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden 
om hyperpigmentatie te verminderen dan wel te laten verdwijnen. Door 
de grote invloed van de zon bij het ontstaan van hyperpigmentatie is het 
allereerst aan te raden de huid te beschermen tegen de schadelijke uv-
stralen. Daarnaast zijn er ingrediënten in huidverzorgingsproducten die 
een bewezen werking hebben. Ook een peeling of microneedling behoort 
tot de behandelopties. Een peeling is een krachtige behandeling, waarmee 
de bovenste huidcellen en de pigmentkorrels worden verwijderd. De huid 
vernieuwt en verbetert, waardoor die er frisser en jonger uit ziet. Je kunt een 
peeling of microneedling inzetten om pigmentvlekken te verminderen, maar 
ook om acne-littekens en andere oneffenheden te behandelen.

Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste

Wilt u graag persoonlijk advies? 
Maak een afspraak, 
dan bespreken we de opties! 

Pigmentvlekken
Pigmentvlekken: de een vindt ze mooi en authentiek. De ander is 
ze liever kwijt dan rijk. Maar wat zijn pigmentvlekken? En hoe zijn 
ze te behandelen?

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

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/helvoirt

“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

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

Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Alles wat gebruikt wordt, heeft onderhoud nodig, zo ook een piano of 
vleugel. Om een instrument in optimale conditie te houden adviseren 
wij u om het regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 2 x per 
jaar te laten doen. Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. En mocht er iets niet helemaal in orde zijn, dan verhelpen wij dat 
ook meteen. Eventuele aankomende kleine of grote reparaties worden 
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u dit 
wenst, kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

wenst, kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.wenst, kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u dit 

www.simonspiano.nl

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!
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Ga voor een stralende glimlach!In Tilburg en Oss op zoek 
naar een deskundige 
tandarts die uw gebit 
samen met u gezond 

houdt en waar u tevens 
voor cosmetische 

behandelingen terecht- 
kunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien 
wat wij zoal voor u kunnen 
betekenen en hoe we met 
onze patiënten omgaan.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

IK HEB NOG ALTIJD EEN WARM 
HART VOOR DE MENSEN UIT DE REESHOF

Ga voor een stralende glimlach!
Tandarts Steenbergen is een veelzijdige praktijk. Je vindt er alle specialismes 
onder één dak. Hierdoor blijven de lijnen kort en kan er bij elke behandeling 
goed worden ingespeeld op de wensen van de patiënt. Bij Tandarts 
Steenbergen tref je een jong team en een persoonlijke benadering.

Ga voor een stralende glimlach!

Maak kennis met Peter
Een van de tandartsen van Tandarts Steenbergen is Peter Broos. Hij houdt zich 
voornamelijk bezig met algehele tandheelkunde en orthodontie. Jarenlang had 
hij een eigen praktijk in de Reeshof. Na vijfentwintig jaar in zijn eigen praktijk was 
hij toe aan iets nieuws. Hij kwam daarom vorig jaar als oude bekende terug bij 
Tandarts Steenbergen. Voordat hij voor zichzelf begon, werkte hij namelijk ook al 

in de praktijk. Ook bij Tandarts Steenbergen staat Peter nog met 
plezier klaar voor de mensen uit de Reeshof. 

Een mooi gebit
Een stralende glimlach, dat wil jij toch ook? Bij Tandarts 
Steenbergen ben je daarvoor aan het juiste adres. Deze praktijk 
heeft namelijk een specialisatie in esthetische tandheelkunde. 
Je kunt er onder andere terecht om je tanden te laten bleken, 
voor het plaatsen van kronen of voor een beugel. Wist je dat 

een beugel tegenwoordig ook vrijwel onzichtbaar kan? Met de Invisalign, een 
onzichtbare beugel, onthul je de stralende glimlach die je verdient. 

Een gezond gebit
Door regelmatig naar de tandarts te gaan, zorg je ervoor dat ziekten en 
afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is verstandig 
om twee keer per jaar je gebit te laten controleren. Hiermee kunnen veel klachten 
worden voorkomen. 

een beugel tegenwoordig ook vrijwel onzichtbaar kan? Met de Invisalign, een 

BRUISENDE/ZAKEN

Zoek jij naar een goede tandarts in Tilburg of Oss? Tandarts Steenbergen staat open 
voor nieuwe patiënten. Neem daarom zeker eens contact op. 
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Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden, ben ik mijn eigen 
rijschool gestart. Iedere leerling heeft een persoonlijke 
begeleiding nodig die bij hem/haar past en dat vind ik de 
leukste uitdaging. Samen ervoor zorgen dat je het juiste niveau 
bereikt, zodat je straks zelfstandig en veilig de weg op kunt! 

Je wilt graag je rijbewijs halen, maar wat houdt dat precies 
in? Deelnemen aan het verkeer is namelijk iets serieus, 
wat je zeker niet moet onderschatten. Je wilt straks graag 
zelfverzekerd en vooral veilig de weg op kunnen. 

Een persoonlijke begeleiding met een vaste instructeur  
is hierbij dus erg belangrijk. De juiste ‘klik’ zorgt  
ervoor dat de leerling alles uit zichzelf kan halen.  
Bij de gratis proefles kun je dit allemaal eens ervaren  
en een inschatting maken welk pakket op jou aansluit! 

Mijn naam is Willem van Rooij en trotse eigenaar  
van Autorijschool Willem013. Ik zit alweer ruim  
7 jaar in het vak en nog steeds ga ik elke dag 
met plezier de weg op! Hiervoor heb ik 5 jaar een 
franchise-onderneming gerund en al veel leerlingen 
op een leuke manier kunnen helpen aan het rijbewijs. 

in? Deelnemen aan het verkeer is namelijk iets serieus, 
wat je zeker niet moet onderschatten. Je wilt straks graag 
zelfverzekerd en vooral veilig de weg op kunnen. 

Een persoonlijke begeleiding met een vaste instructeur 
is hierbij dus erg belangrijk. De juiste ‘klik’ zorgt 
ervoor dat de leerling alles uit zichzelf kan halen. 

 kun je dit allemaal eens ervaren 
en een inschatting maken welk pakket op jou aansluit! 

autorijschool@willem013.nl   |  www.willem013.nl    

MEER INFORMATIE?

Bel 06-13 06 39 38 of
kijk op www.willem013.nl

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel 
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Erfenis afhandelen?  
Je hebt elkaar nodig.

Mijn naam is José Appels, 
geboren en getogen in Tilburg, 
erkend NalatenschapsMakelaar 

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de financiële 

dienstverlening.  

Als de NalatenschapsMakelaar 
bied ik u mijn diensten aan 
om uw wensen omtrent uw 

nalatenschap in kaart te 
brengen.

Het werken met mensen is voor 
mij het mooiste wat er is!

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 

www.joseappels.nl
www.nalatenschapsmakelaar.nl

Ik word gebeld: vader is overleden en de zoon heeft de laatste acht jaar geen 
contact met hem gehad. Is hij erfgenaam? Zijn zus is bezig met de boedel en  
het contact verloopt op zijn zachtst gezegd moeizaam.

Na een eerste gesprek met de zoon besluit ik om contact te zoeken met de zus 
die openstaat voor een gesprek met haar broer. Over en weer worden zaken 
uitgesproken en onbegrip verandert in begrip. Ik krijg een toezegging dat alle 
stukken aangeleverd worden, zodat de hoogte van de nalatenschap kan worden 
bepaald.

Een paar dagen later volgt een telefoontje van de zus. Ze heeft goed nagedacht 
en beseft dat ze elkaar nodig hebben om de nalatenschap goed af te handelen. 
Samen gaan ze om tafel en alles wordt in openheid overlegd. Herstel van het 
contact is gestart en de afhandeling kan beginnen.

Herkent u deze situatie? Ik kan u hierbij helpen.

ONBEGRIP 
VERANDERT 
IN BEGRIP
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Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

Sieraden vormen een blijvende  
herinnering aan jouw geliefden.

In het atelier wordt
voornamelijk gewerkt

met zilverklei.met zilverklei.
Kijk op  

www.zilverke.nl
voor de 

mogelijkheden!

Atelier ‘t Zilverke

Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie

Liposculptuur/Lipofilling
Ooglidcorrectie

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling met fillers  
Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Rimpelbehandeling 

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Dr. Frans Straten

Rimpelbehandeling met fillers
Bij Kliniek Heyendael kun je terecht voor 
botuline toxine-injecties. Deze behandeling 
wordt vaak toegepast om rimpels en plooien, 
zoals lach-, voorhoofd- en fronsrimpels tegen 
te gaan. Bepaalde gezichtsspieren worden 
(tijdelijk) uitgeschakeld waardoor ze volledig 
ontspannen. Zo worden de rimpels verzacht 
of zelfs helemaal verdwijnen. 

Lipfillers
Ook kunnen fillers worden gebruikt bij het 
opvullen van de lippen of tegen overmatig 
transpireren. Hierbij worden de fillers bijvoorbeeld 
in de oksels geïnjecteerd. De zenuwen die de 
zweetklieren prikkelen om zweet te produceren, 
worden hierbij uitgeschakeld. 

Overweeg je een 
behandeling met fillers?
Tijdens een persoonlijk consult met onze plastisch 
chirurg worden je wensen uitgebreid besproken en al je 
vragen beantwoord. Neem gerust contact op met onze 
consulente voor het inplannen van een vrijblijvend en 
kosteloos consult via 024-8450506 of door middel van 
ons contactformulier.

Rimpels?
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: rimpels in het 
gezicht. Wanneer je vindt dat je uiterlijk niet in balans is met je 
innerlijk, kan dat een goede reden zijn om de gezichtsrimpels en 
-plooien te behandelen. Kliniek Heyendael biedt verschillende 
mogelijkheden.

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   | 024 - 845 05 06   |  www.kliniekheyendael.nl  

vragen beantwoord. Neem gerust contact op met onze 

kosteloos consult via 024-8450506 of door middel van Betrouwbare en betaalbare rimpelbehandeling.
Voor meer info

024 - 845 05 06



Ram 21-03/20-04
De beste manier om te ontspannen is 
een romantische nacht met je partner 
of een goed glas wijn met vrienden.

Stier 21-04/20-05
Dankzij een nieuwe energiegolf zal niets 
je in de weg staan om optimaal van 
oktober te genieten. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je kunt je tijd besteden aan het 
evalueren van gebeurtenissen uit het 
verleden en alles op een rijtje zetten.

Kreeft 21-06/22-07
Als je voelt dat relaties ver van je af 
staan, is het nu de tijd om dit recht te 
zetten. De Kreeft stopt zijn energie in 
het harmoniseren van relaties. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw kan een kille oktober 
verwachten. Als collega's vervelend zijn, 
betaal ze dan met gelijke munt terug.

Maagd 23-08/22-09
Je zult genieten van de harmonie in je 
relatie en je zult een hoop plezier 
beleven als jullie samen zijn. 

Weegschaal 23-09/22-10
Het opbouwen van een carrière put jou 
niet al teveel uit. Haast je niet. Luister 
naar je lichaam en geef het wat het wil.

Schorpioen 23-10/22-11
Oktober is een erg positieve maand 
voor jou. Je wordt beloond in je werk, 
wat jou de ruimte geeft om aandacht te 
schenken aan je partner.

Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie is weg en je kan een 
oktober vol romantiek en emoties 
verwachten.

Steenbok 22-12/20-01
Je zult eindelijk tijd hebben voor jezelf, 
of je deze tijd nu besteedt aan je 
lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Waterman 21-01/19-02
Het is goed om vrije tijd alleen door te 
brengen en je persoonlijkheid te 
ontwikkelen. Alleen op deze manier 
kun je groeien.

Vissen 20-02/20-03 
Je voelt je eindelijk kalm in je werk en 
thuis, dus heb je de tijd om voor jezelf 
te zorgen. Maar hoe gebruik je deze tijd?

HOROSCOOP

Oktober

In de sfeervolle, intieme yogastudio aan de 
Belversedijk in Haaren kun je Yin en Yin-Yang 
yogalessen volgen. Kwaliteit en persoonlijke 

aandacht staan centraal.

Yoga is mijn passie en ik wil je graag laten  
ervaren wat yoga voor jou kan betekenen, zowel 
fysiek als mentaal. De lessen worden gegeven in 
kleine groepen en zijn geschikt voor iedereen van 

elk niveau en elke leeftijd.

Ik hoop je te mogen ontmoeten op de yogamat!

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

Boek snel een  

gratis proefles! 

en gun jezelf 

yoga! 

Yogafarm
Schijfstraat 16, Oisterwijk

013-521 25 58  |  www.zlim.nl

Vera Wenting - diëtiste

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. 
 

Het 4 stappenplan van Zlim®

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

en stellen we samen je persoonlijke afslankprogramma op.

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

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

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.

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. 
Zlim® werkt echt! Pak de telefoon en maak vandaag nog een afspraak.

2

4

3

1

Kies voor afslanken met gezond verstand 
Zlim methode 
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Bedrijfstuin in onderhoud?
Op zoek naar een hoveniersbedrijf die werkzaamheden uitvoert voor 
bedrijven? Theo van Amelsfoort helpt u graag bij het onderhouden, 
aanleggen of ontwerpen van uw bedrijfstuin.

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg.  

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Hoveniersbedrijf voor bedrijven
Het is algemeen bekend dat de eerste indruk 
die je van een bedrijf krijgt van groot belang 
is. Die indruk brandt op je netvlies binnen de 
eerste dertig seconden. Dit kan bij een goede 
beurspresentatie, bij het bekijken van een 
website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 
men bijvoorbeeld op de parkeerplaats stopt. 
Een representatieve bedrijfstuin is van groot 
belang. Een verzorgde tuin, juist als het een 
bedrijfstuin is, is een visitekaartje voor het bedrijf. 
Belangrijk is, dat de tuin aansluit bij hetgeen uw 

onderneming uit wil dragen. Belangrijk is ook om uit te stralen waar uw 
bedrijf voor staat. Daarnaast draagt een bedrijfstuin zonder meer bij aan 
het welzijn van uw medewerkers en het verhogen van de werksfeer.

Functioneel en verzorgd
Het groen in de omgeving van uw bedrijfspand moet functioneel én 
verzorgd zijn. Functioneel in de zin van onderhoudsarm, maar ook 
in het gebruik. Mogelijk dat uw medewerkers tijdens de pauze even 
naar buiten willen voor wat frisse lucht. Groen rondom de werkplek 
draagt bij aan een gezonde werkomgeving. Planten zuiveren de lucht 
en leveren zuurstof, wat weer ten goede komt aan de concentratie en 
productiviteit en creativiteit van medewerkers. Wij ontwerpen, creëren 
en onderhouden tuinen in alle soorten en maten, maar altijd afgestemd 
op uw behoeften. Alles is bespreekbaar en wij komen graag eens bij u 
aan voor een vrijblijvend gesprek.

Het is algemeen bekend dat de eerste indruk 
die je van een bedrijf krijgt van groot belang 
is. Die indruk brandt op je netvlies binnen de 
eerste dertig seconden. Dit kan bij een goede 
beurspresentatie, bij het bekijken van een 
website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 
men bijvoorbeeld op de parkeerplaats stopt. 
Een representatieve bedrijfstuin is van groot 
belang. Een verzorgde tuin, juist als het een 
bedrijfstuin is, is een visitekaartje voor het bedrijf. 
Belangrijk is, dat de tuin aansluit bij hetgeen uw 

website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 

onderneming uit wil dragen. Belangrijk is ook om uit te stralen waar uw 
bedrijf voor staat. Daarnaast draagt een bedrijfstuin zonder meer bij aan 
het welzijn van uw medewerkers en het verhogen van de werksfeer.

Functioneel en verzorgd
Het groen in de omgeving van uw bedrijfspand moet functioneel én 

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

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

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

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst  
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij 
Van Erp-Broekhans, een familiebedrijf dat het ware  
ambacht in ere houdt.

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

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

In een lijstje...
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Lymfoedeem  
vochtophoping in de huid

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 

Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Symptomen
De klachten van lymfoedeem zijn 
onder andere: zwelling, een vermoeid 
of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, 
beperkingen in de beweging, 
beperkingen in het dagelijks 
functioneren, huidafwijkingen en 
verhoogde kans op wondroos.

Door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht ontstaat 
lymfoedeem in een bepaald lichaamsdeel. Er kan sprake zijn van een 
aangeboren afwijking aan het lymfestelsel of een beschadiging die 
opgetreden is na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep, wondroosinfectie of 
trombose. Ook komt lymfoedeem helaas voor na behandeling van kanker.

Behandeling op maat
Door behandeling van oedeem 
stabiliseert de omvang en 
verminderen de klachten. Er zijn 
verschillende behandelmogelijkheden. 
Huidzorg Unique is gespecialiseerd 
in de behandeling van oedeem. Voor 
een behandelplan op maat, neemt u 
gerust contact op!

Bij Huidzorg Unique kunt u terecht met 
alle vormen van oedeem. 

Huidzorg Unique is een praktijk 
voor huid- en oedeemtherapie waar 
u terecht kunt voor de behandeling 
van verschillende huidproblemen.

Wij geven u graag advies en stellen 
samen met u een behandelplan 
op bij onder andere de volgende 

huidproblemen:

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE  

LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE  
LITTEKENS

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Renée van Berkel

Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Wanneer een mediationtraject wordt beëindigd, is de vervolgstap nu 
nog dat ieder van de partners een eigen advocaat benadert en er in de 
regel direct en stevig geprocedeerd wordt. De ervaring leert dat dit (te) 
vaak uitdraait op een complexe echtscheiding/vechtscheiding. Zo’n 
vechtscheiding heeft veel negatieve gevolgen voor alle betrokken, maar 
vooral de kinderen. 

Scheidingsmediation 2.0  
Dé oplossing voor wanneer het eerste mediationtraject mislukt is!

Zit jij in zo’n situatie en herken je je in één of meer 
van onderstaande vragen?
• Mijn partner of ik heeft de mediation beëindigd, wat moet ik nu doen?
• De mediation is beëindigd, moet ik nu een advocaat in de arm nemen?
• De mediation is beëindigd en sindsdien praten mijn partner en ik niet
 meer met elkaar.
• De mediation is beëindigd, omdat ik geen vertrouwen meer heb in de mediator. 
• Ik voelde me niet meer veilig tijdens de mediation en heb behoefte aan 
 een eigen adviseur. 
• Ik heb het gevoel heel hard te werken tijdens de mediation, 
 maar heb het gevoel dat ik geen stap verder kom. 
• Lijken jullie tegenover te (blijven) staan in de mediation?
• Willen of kunnen jullie elkaar niet begrijpen in de mediation?

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

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met mij op.

013-2070740

Je denkt dat je in deze situatie geen andere optie hebt dan een eigen advocaat 
in te schakelen die jouw belangen gaat behartigen. Niets is minder waar!

Met Scheidingsmediation 2.0 bieden wij een alternatief 
voor de stap naar de eigen advocaten en daarmee de 
vechtscheiding. Scheidingsmediation 2.0 is een vorm 
van gezamenlijke scheidingsbegeleiding met behulp van 
mediationtechnieken en individuele coaching.
www.scheidingsmediation2-0.nl
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2 OKTOBER
Open Podium
In Proeflokaal ’t Gelagh aan het 
Lindeplein in Oisterwijk, aanvang 
20.30 uur. 

3 OKTOBER
Gerard van Maasakkers 
Met nieuwe liedjes en klassiekers. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 21,50.

4 OKTOBER
Voetbalcollege
Willem II voetbaltrainer en 
meesterscout Piet de Visser  
vertelt over zijn leven en werk. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 18,50.

6 OKTOBER
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk, van 12.00 tot 17.00 uur.

6 OKTOBER
Sunday Sound Bites
Muziekevent op diverse locaties in 
Oisterwijk, van 13.00 tot 18:00 uur. 
Meer via Oisterwijknieuws.nl. 

9 OKTOBER
Extra Natuurtoer
Met Frans Kapteijns en de PAREL 
Express door de Oisterwijkse bossen, 
vertrek om 14.00 uur, reserveren via 
Onsoisterwijk.nl.

11 OKTOBER
Billy Joel Experience
Alexander en zijn band 003 spelen 
meer dan 30 top tien hits.  
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 22,50. 

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

13 OKTOBER
Stadsgids
Bezoek Oisterwijk met een stadsgids, 
deelname 4 euro, start bij de 
Joanneskerk om 10.30 uur.

20 OKTOBER
Swingjazz
Oude Stijl, New Orleans  en Dixieland 
Jazz, aanvang 15.00 uur in Tiliander 
Oisterwijk, de entree is gratis.

25 OKTOBER
Arie en Silvester 
Alle onvergetelijke acts worden 
afgestoft en voorzien van een nieuw 
jasje. Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 21,50.

27 OKTOBER
Begraafplaats
Bezoek om 11.00 uur de Joodse 
Begraafplaats in Oisterwijk met 
gids.

31 OKTOBER
Storioni Trio 
Voorstelling in het donker, met 
werken van Tsjaikovski, Pärt en 
Bloch. Aanvang 20.30 uur in 
Tiliander, entree € 19,50.

DINSDAGEN
Wandelen
Iedere dinsdag om 14.00 uur bij 
Boscafé De Rode Lelie, 
Adervendreef 4a in Oisterwijk. 
Deelname is gratis.

Gerard van Maasakkers

WOENSDAGEN
Poppentheater
Iedere woensdag wisselende 
voorstellingen voor jong en oud  
in Natuurtheater Oisterwijk.  
Entree € 5,-.

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkt
Donderdagen om 13.00 uur op  
De Lind in Oisterwijk. Op vrijdag 
om 13.30 uur op het St. Jansplein 
in Moergestel.

Arie en Silvester

Sunday Sound Bites
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Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk
013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

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

door diverse huidbehandelingen 
en ook defi nitief ontharen door 

middel van IPL. 
 

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

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

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende 
afspraak! 
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Bezorgbakker Arno Hultermans  |  Phoenixplaats 3, Tilburg  |  06-29006506   |  arnohultermans@gmail.com  |  www.bakkerarno.nl

Ovenvers brood  aan uw voordeur
Wij bezorgen de lekkerste producten van de ambachtelijke bakker!Wij bezorgen de lekkerste producten van de ambachtelijke bakker!

U kunt uw éénmalige, dagelijkse of wekelijkse bestelling online via deze site doen, doorbellen, 
appen of mailen. Wij houden van vers: voor 14.00 uur besteld, wordt de volgende dag bezorgd!

Biest-Houtakker

Tilburg

De Moer

Loon op Zand

Berkel-Enschot

Biezenmortel

Udenhout

Superhandig voor particulieren en bedrijven! 

Bezorgbakker Arno Hultermans

Probeer
het eens uit!

Bestel  op 
bakkerarno.nl

Ovenvers brood  aan uw voordeur
U kunt uw éénmalige, dagelijkse of wekelijkse bestelling online via deze site doen, doorbellen, 

Geen bezorgkosten!

Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren.

Handgemaakt en unieke smaken.
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!
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Direct rijden in een splinternieuwe bedrijfswagen met voordeel tot wel € 4.000

VOORDEEL
OP SHOWROOMTOPPERS
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