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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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IN DE VLAAMSE POT

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

Serax is het geesteskind van twee Antwerpse broers: Serge en Axel 
Van Den Bossche, die liefde voor keramiek met de paplepel inge-

geven kregen. Hun moeder startte klein, het merk van de broers 
werd beroemd (denk aan de cactusvaas, die enorm veel gekopi-

eerd werd). Inmiddels werken ze met internationale ontwerpers, 
maar nog steeds wordt elk stuk ambachtelijk gemaakt. Vandaar dat 

Michelin-chefs ervoor in de rij staan. Want of je ze nou gebruikt voor 
‘de mooi of de lekker’: je proeft het vakmanschap. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

PO
TTERY & URBAN JUNG

LE SERAX

IN DE VLAAMSE POT

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

Serax is het geesteskind van twee Antwerpse broers: Serge en Axel 
Van Den Bossche, die liefde voor keramiek met de paplepel inge-

geven kregen. Hun moeder startte klein, het merk van de broers 
werd beroemd (denk aan de cactusvaas, die enorm veel gekopi-

eerd werd). Inmiddels werken ze met internationale ontwerpers, 
maar nog steeds wordt elk stuk ambachtelijk gemaakt. Vandaar dat 

Michelin-chefs ervoor in de rij staan. Want of je ze nou gebruikt voor 
‘de mooi of de lekker’: je proeft het vakmanschap. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

PO
TTERY & URBAN JUNG

LE SERAX



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

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

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux design meubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl
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VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst 
van Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker 
wordt dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom 
dus maar op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids 
waaronder je je heerlijk kunt nestelen op de bank. Want wat ons 
betreft is november ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen 
voor je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in 
de keuken bij MOOR? En ook Parel advies laat ons vol trots haar 
onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ 
om ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld 
heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies 
is, maar het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. 
Ook daar lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

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

06-34590975
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

op de bank zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de vriezer is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat 
voor de een troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen hap 
door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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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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jouVoor
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. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een jurk of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

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.
#DE VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

 

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. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt op 17 november aan in Apeldoorn. 
 Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw vervoersmiddel. Hij komt   
   namelijk met een prachtige stoomtrein richting Nederland. 
  Het carnavalsseizoen start offi cieel op 11 november 
 om elf over elf. Vaak wordt op deze dag ook de
   nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. 

COLUMN/FRITS

Momenteel zit ik een beetje te stoeien met de nieuwe jaarplanner. Stoeien omdat 
er een verandering plaatsvindt in de detailhandel vanwege het aankoopgedrag 
van de consumenten. Dat wil eigenlijk zeggen dat we de klanten moeten 
willen tegemoetkomen aan hun veranderende wensen. Ze kopen gewoon 
meer op internet en willen dus blijkbaar iets aanschaffen op een moment 
wanneer zij dat willen. Dit betekent dat we de winkeltijden zullen moeten 
aanpassen op termijn. Hier ontkomen we niet aan. De vraag is dan ook of 
we bijvoorbeeld meer op zondag open moeten gaan en wat te doen met een 
teruglopende koopavond…
Hierover krijgen de winkeliers en betrokken ondernemers een enquête over 
deze maand, zodat we gezamenlijk een weloverwogen keuze kunnen maken 
met een groot draagvlak om ons te beschermen tegen teruglopende verkopen 
en bezoekersaantallen. Ook zullen we begin van de maand horen wat de 
aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen teweeg zullen brengen. We zijn 
benieuwd of we daarvan last van zullen ondervinden. We hebben in ieder geval 
onze wensen kenbaar gemaakt bij de gemeente.
Momenteel vraagt de organisatie van het Black Friday Weekend (eind van de 
maand) en de editie van WinterglO’w de meeste tijd. Overigens kan iedereen zich 
nog aanmelden voor een kraam of misschien wel een muzikale bijdrage tijdens 
WinterglO’w. Ook feliciteren we natuurlijk Bart van Hal nog met de opening van zijn 
nieuwe restaurant mooR Up. Succes met jullie team!

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

De sfeerverlichting hangt alweer

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

November, de herfst is in alle facetten aanwezig. In de horeca, en natuurlijk thuis, 
winterse gerechten op tafel: heerlijk! De winkels doen natuurlijk ook mee met de 
aanloop naar de winter. Mooie collecties en producten die passen in het seizoen.
De sfeerverlichting hangt deze maand weer en we maken ons op voor een aantal 
koopzondagen aan het eind van het jaar. Ook hebben we natuurlijk de intocht van 
Sinterklaas op zondag 17 november.

Centrummanager
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BRUISENDE/ZAKEN

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

Tijd voor iets nieuws
“Na honderd jaar hebben we onlangs de Goirkestraat 
verlaten. Het was tijd voor iets nieuws.” Maar tegelijkertijd 
ook voor iets ouds, want Geert doet nu weer precies waar 
zijn grootvader ooit mee begon en waar ook zijn passie ligt. 
“Ik verhuur nog steeds piano’s en bemiddel ook nog bij de 
verkoop ervan, maar ik heb geen showroom meer. Oftewel, 
ik leg me nu hoofdzakelijk toe op het stemmen en repareren 
van piano’s en vleugels, dat wat ik het liefste doe.”

Kwaliteit
Over de vraag waarom men voor Jos W. Simons Pianohandel 
moet kiezen, hoeft Geert niet na te denken. “Omdat ik 
gewoon goed ben in wat ik doe en er altijd alles aan zal 
doen om het maximale uit het instrument te halen. Ik geef 
een eerlijk advies en op het gebied van kwaliteit doe ik geen 
concessies, waardoor ik altijd trots kan zijn op het werk dat 
ik lever. Of het nu het lijmen van een toets of het volledig 
reviseren van een piano of vleugel betreft. Ik streef altijd 
naar perfectie en dat tegen een zeer eerlijke prijs.”

Reparaties
Wat voor piano of vleugel je ook hebt, bij Geert ben je 
gegarandeerd aan het juiste adres. “Niet alleen om te 
stemmen, maar zeker ook voor alle mogelijke reparaties. 
Kleine reparaties voer ik gewoon bij de klant op locatie uit, 
voor de grotere klussen beschik ik over een werkplaats.  
U kunt erop rekenen dat een instrument bij mij in goede 
handen is.”

Uw instrument 
in goede handen

“De cirkel is rond. Na een  
eeuw focussen we ons weer  
op hetgeen mijn grootvader  
ooit mee begon: het stemmen 
en repareren van piano’s en 
vleugels.” Een passie die ook 
bij de derde generatie 
eigenaren van familiebedrijf 
Simons Piano nog volop 
aanwezig is.

WIJ STAAN AL 
HONDERD  

JAAR VOOR 
KWALITEITJazeker, bij Simons Piano!
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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!

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico

De Ona�ankelijke schade- 
hersteller in de regio!

autoschadehersteldekoster.nl
Magazijnweg 5a  Udenhout   013-5112067

Heel betaalbaar
Voor alle maatschappijen
GEEN verhoogd eigen risico
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BINNEN/BUITEN

De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walraven zit 
ondergedoken in Canada en leidt daar een 
anoniem leven. Ze houdt zich overal 
buiten, totdat er op een avond een collega 
lastiggevallen wordt. Uit zelfverdediging 
vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar 
kinderen in shock zijn dat hun moeder nog 
leeft, zijn er ook wat mensen die nog een 
rekening met Carmen hebben openstaan. 
Penoza: The Final Chapter draait vanaf 
28 november in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
PENOZA: THE 
FINAL CHAPTER

Ieder jaar vindt in Eindhoven het 
internationale lichtkunstfestival 
GLOW plaats. Tientallen 
lichtkunstenaars geven met hun 
lichtinstallaties de binnenstad van 
Eindhoven een nieuw aangezicht. 
Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige 
kunstwerken. Kom naar Eindhoven 
en beleef hoe bij het vallen van de 
avond het straatbeeld van de stad 
verandert van kleur en vorm.
De lichtkunstprojecten zijn met een 
looproute aan elkaar verbonden. 
Naast grote internationale 
lichtkunstenaars, maakt GLOW 
ruimte voor innovatieve en unieke 
projecten van eigen bodem. Thema 
2019: Living Colors.
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

D AGJE UIT
GLOW
EINDHOVEN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

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

HIPP By
Monique
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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  

Kan jouw huis binnen 
wat kleur gebruiken?

Schilders- en afwerkingstechnieken

van Engelen

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194  

Wij zorgen ervoor!

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

Bel voor een afspraak: 06-22680194
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.nl
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.nl 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.nl 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl

5

4

2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.nl
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.nl

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.nl

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!

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!

De liftboost voor een 
mooie en jeugdige huid!
Deze unieke behandeling is voor het gezicht, de hals en het 
decolleté. Het vermindert rimpeltjes en modelleert de contouren 
van de ogen, de kaaklijn en het decolleté. De tweezijdige werking 
van de behandeling zorgt voor een onmiddellijke lifting van de huid.

Het is geen geheim dat de ingrediënten en technieken die bij de behandeling 
en de producten gebruikt worden zeer belangrijk zijn om een goed resultaat te 
bereiken bij het verjongen en mooier maken van de huid. Steeds meer vrouwen 
maken zich zorgen over het ouder worden van de huid. Naarmate je zelf ouder 
wordt, verandert de huid mee. De gezichtscontouren, de wangen, rond de ogen 
en de kaaklijn zijn de gebieden waar huidveroudering als eerste zichtbaar is.

Wilt u weten hoe u uw huid weer in vorm kan 
krijgen? Wilt u huidveroudering tegengaan?
Informeer naar de Lifting Summit-behandeling 

van Guinot. Het is een echte aanrader.

Geschikt bij:
• Anti-aging en huidveroudering

• Rimpeltjes en fi jne lijntjes

• Een slappe huid

• Verminderde stevigheid en elasticiteit

• Een dunner wordende huid

• Verslapping van de gezichtscontouren

• Rimpels in hals en decolleté

• Een doffe, vale huidskleur

Resultaten:
• Regenereert de huidcellen

• Vermindert rimpels en lijntjes

• Vermindert donkere vlekken

• Herstelt de glans

• Lift de gelaatstrekken

• Rimpels in hals en decolleté

• Modelleert gezichtscontouren

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

Slechts
een telefoontje verwijderd van enorme boost!
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Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573 / 06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl  |  www.embrace-oisterwijk.nl

Het gevoel van warme olie op je huid. Vloeiende, rustige bewegingen. 
Een heerlijke geur. Dat alles maakt deze massage zo bijzonder.  
De olie verzorgt en beschermt de huid. Heerlijk wegdromen  
terwijl je lichaam zich ontspant en je gedachten tot rust komen.  
Kijk voor meer informatie op onze website!

Warme Olie Massage
warmte en ontspanning bij

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

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

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTER-
SCHILDERWERK?

Voor meer  
info of een 
offerte? Bel  

06-38196584
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profiteer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

OISTERWIJK/BRUIST

Oisterwijk is een gastvrije gemeente waar altijd iets te beleven is. 
Dankzij de ligging midden in de natuur wordt de gemeente ook wel 

‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fietsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fiets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

FIETSEN EN WANDELEN

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Wist je 
trouwens dat wij nog meer 
magazines uitgeven in  
jouw regio? Zo hebben  
we ook Tilburg Bruist en 
’s-Hertogenbosch Bruist.

DealB R U I S T

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. Ook heeft de 
stad een eigen NS-station. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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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 één 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

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

30% KORTING!
OP                             RACE EN ATB 2019 FIETSEN!

BT Rene van Linden - Bruist_november2019 - 162x162mm.indd   1 24-09-19   16:48
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Eigenaresse: Christel Pouwels  |  Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013-5215925  |  info@pareladvies.nl  |  www.pareladvies.nl 

Groot geworden door  klein te blijven

Christel Pouwels werkte al negen jaar met veel plezier in loondienst bij, destijds, 
nog Melis Administratieve Dienstverlening, toen ze de kans kreeg om de zaak over te  
nemen. Deze greep ze met beide handen aan. Anno 2019 zet ze zich nog steeds 100% in 
voor haar klanten, inmiddels al weer jaren onder de naam Parel Administratie & Advies.

“Indien gewenst doen wij voor onze klanten de 
complete administratie”, vertelt Christel. “Van 
de bonnetjes en afschriften tot de jaarrekening 
en diverse fiscale belastingaangiften. Alles gaat 
in overleg, je bepaalt zelf wat je aan ons uit 
wil besteden. Van tevoren bespreken we wat 
je belangrijk vindt om vast te leggen in jouw 
administratie en hoe je informatie gaat aanleveren. 
Digitaal of op papier; je kunt het doen op de manier 
die het beste bij jou past.” 

Maximaal voordeel
“We geven ook een stuk advies op fiscaal en 
financieel gebied en denken graag actief met je 
mee. Onze kennis houden we up-to-date, zodat we 
voor onze klanten maximaal voordeel kunnen halen. 
Verder werken we samen met fiscalisten en juristen, 
wiens expertise we kunnen inschakelen wanneer 
dat nodig is. Tevens zijn we aangesloten bij de 
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingdeskundigen, daarmee heb ik een netwerk 
van 1.000 collega’s tot mijn beschikking, elk met hun 
specifieke kennis en kunde.”

Ook voor particulieren
De opdrachtgevers van Parel Administratie & Advies 
zijn veelal afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf, 
maar ook particulieren kunnen er terecht. “We 
denken graag mee met de mensen. Hoewel 
de Belastingdienst haar best doet om het 
allemaal zo makkelijk mogelijk te maken, 
zijn er nog steeds veel mensen die 
het fijn vinden om hun aangiften uit 
handen te kunnen geven aan een 
specialist.”

Persoonlijke benadering
Kenmerkend voor Parel Administratie 
& Advies is de persoonlijke benadering. 
“Door de kleinschaligheid van ons 
kantoor weten we wie onze klanten zijn. 
We zijn klein, maar slagvaardig en reageren 
snel op vragen. De deur staat bovendien altijd 
open!”

“OOK PARTICULIEREN  
  ONTZORGEN WIJ GRAAG”
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MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
Juist proberen we problemen in de mond te 
voorkomen en kosten zo laag mogelijk te houden. 
Met name kijken naar de persoon achter de 
mond, samen streven naar een gezonde mond. 
Een mondhygiënist begeleidt bijv. een kind, de 
hele peuter/kleuter/puberteit door, zo voorkom je 
gaatjes. En tot 18 jaar is dat kosteloos.  
Iedereen zou eigenlijk minimaal 1x per jaar naar 
de tandarts en 1x per jaar naar de mondhygiënist 
moeten gaan. Een goede samenwerking is 

Weet je wat ik  
zo jammer vind?  
Dat veel mensen niet weten wat mijn beroep, mondhygiënist,  
inhoudt. Dat mensen denken dat we enkel schoonmaken. Maar 
een mondhygiënist doet veel meer.  

Mondhygiëne Oisterwijk
Lindeplein 6A

5061 HN Oisterwijk
013 205 60 20

info@mondhygieneoisterwijk.nl
www.mondhygieneoisterwijk.nl

Mondhygiëne De Bres
Hilvarenbeekseweg 60-17 
(ETZ Elisabeth), Tilburg

013 221 24 84
info@mondhygienedebres.nl 
www.mondhygienedebres.nl

Marieke Fasting – de Bres 
Al jaren de mondhygiënist 

als het gaat om 
specialistische mondzorg. 
In onze praktijk, gevestigd 
aan het Lindeplein, is veel 

kennis en kunde onder één 
dak geborgen.

belangrijk. Heb je vragen, stel 
ze me gerust, misschien kom ik 
er dan achter waarom sommige 
mensen nog steeds niet weten 
wat we doen en wat we voor je 
kunnen betekenen. Wij hebben 
géén wachtlijst en u heeft géén 
verwijzing nodig. 

Met een gezonde mond blijf je 
lachen!

Maak nu een 

afspraak!

013-2056020

4140



Groot én klein Van trapleuningen en puien tot binnendeuren 
en kleine interieurdetails: Ervemo Metaaltechniek maakt het 
allemaal. “Geen enkele vraag is hetzelfde. Wij kunnen alles maken, 
als het maar van metaal is. We worden regelmatig ingehuurd door 
interieurbouwers. De laatste tijd doen we veel in het vernieuwen 
van horeca-interieurs. Staal is hier momenteel populair en wij 
kunnen er hele mooie smalle stalen profielen in verwerken. 
Maar ook voor een kleine reparatie ben je bij ons aan het goede 
adres. Het meeste werk doen wij zelf. Indien nodig kunnen 
we altijd een beroep doen op collega bedrijven voor specifieke 
werkzaamheden.”

Alles op maat “Het begint meestal met een persoonlijk gesprek 
waarin we je wensen bespreken en de situatie ter plekke bekijken. 
We denken actief met je mee en zetten onze kennis en ervaring 
met plezier in om te komen tot het beste resultaat.”

Van a tot z  “We willen onze klanten ontzorgen en doen dan ook 
alles, van het maken van een product tot het behandelen en ter 
plekke monteren. Desgewenst vormen we tevens de verbindende 
schakel met andere onderaannemers binnen een project en zorgen 
we ervoor dat de onderlinge afstemming - op het gebied van 
techniek, planning en organisatie - goed verloopt.”

Van niets iets maken  “Het mooie van ons werk is dat we 
altijd van niets iets weten te maken. Omdat alles ‘custom made’ 
is, is datgene wat we creëren, per definitie uniek. Ieder project is 
weer anders, dat houdt het voor ons uitdagend!”

Nijverheidsweg 24, Oisterwijk   
06-415 016 87 (Sjoerd) of 06-164 126 75 
(Jacky)  |  info@ervemo.nl  |   ervemo   
www.ervemo.nl

Specialisten in maatwerk in 
 staal, RVS en aluminium. 

VAKMANSCHAP
EEN STERK STAALTJE

BRUISENDE/ZAKEN

Oisterwijkse Whisky Dag
Zondag 15 december 2019 13.00 - 18.00 uur

Whisky Sociëty Oisterwijk presenteert:
Proeverij met 80 verschillende whisky’s

Diverse whisky gerelateerde Brabantse bieren
Exclusieve sigaren

Gratis entree

Grand Cafe Curnonsky Dorpsstraat 12B, Oisterwijk

Op de Whisky dag bieden wij verschillende whisky’s aan 
vanuit de gehele wereld. We hebben whisky’s uit onder 
andere Schotland, Ierland, Nederland, Zweden, Taiwan, 
Amerika en België. En natuurlijk hebben we ook flessen 
in verschillende prijsklassen. Onze leden van de whisky 
society kunnen de bezoekers helpen om een keuze te 
maken uit de verschillende whisky’s. Ze kunnen tekst en 
uitleg geven over de verschillen, de smaak en de vaten 
waarop de whisky’s zijn gerijpt.

Verder hebben we op deze dag ook een Oisterwijks café 
bereid gevonden om enkele whisky gerelateerde bieren uit 
Brabant te presenteren.

Kom heerlijk 
whisky

proeven!
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun overleden huisdier 
te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het weekend en de avonduren. 
Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel 
van de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, het afscheid en de crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde 
overleden huisdier.

Ook bij uw 
dierenarts

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium 
met een hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten. 
Naast deze hoge servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke 
rol, wij hanteren namelijk vaste lage prijzen. 

EIGEN 
OPHAALDIENST

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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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
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Het centrum is overzichtelijk en bijna alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand 
van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige 
parlement, de vele visrestaurantjes en het 
shoppen in Laugavevur, dé winkelstraat van 
Reykjavik. 

GOUDEN CIRKEL
De naam geeft het al aan: dit is één van de 
bekendste en populairste toeristische 
bestemmingen op het eiland. Door de ligging 
dicht bij de hoofdstad is dit een prima daguitstap. 
De Gouden Cirkel is zo'n 300 kilometer lang en 
perfect op één dag te doen.

De waterval van Gullfoss op de Hvitá-rivier is één 
van de meest indrukwekkendste van het 
zuidwesten. Een val van 32 meter in twee 
etappes doet het water aanzwellen en met brute 
kracht in de diepte smakken.

Het geothermische terrein in Haukadulur doet 
denken aan een pokdalig maanlandschap. Hete 

Reykjavik is bijna altijd het vertrek- en aankomstpunt voor rondreizen op 
IJsland. De meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld is er een in 

pocketformaat: kleine huisjes, bezet met kleurige aluminium golfplaten, 
domineren het straatbeeld in de binnenstad. 

Op citytrip naar Reykjavik

HUUR EEN AUTO 
EN ONTDEK DE
PRACHTIGE 
NATUUR VAN 
IJSLAND

bronnen en borrelende modderpoelen barsten om de paar minuten uit. De eruptie 
begint met het pruttelen van het water, waarna een helblauwe bel ontstaat. 
Een fractie later ontploft de hele boel en spuit het water tot dertig meter hoog.

Het Thingvellir National Park staat bekend om zijn geschiedenis en prachtige 
natuur. Je loopt hier over de Mid-Atlantische Rug waar het Europese en 
Amerikaanse continent jaarlijks zo'n twee centimeter uit elkaar drijven. Dat 
verklaart de aardbevingen en vulkanische activiteit.

BRUIST/REIZEN

Reykjavik
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De 12+ les is bedoeld voor kinderen 

ouder dan 12 jaar. Tijdens deze les 

ligt het accent op fitness, conditie- en 

krachttraining. Deze les wordt gegeven 

in de fitness zaal, waar ook alle fitness 

apparaten intensief gebruikt worden.

Deze les is ideaal voor kinderen die 

zelfstandig willen sporten in de fitness 

ruimte. Door deze les leren zij de juiste 

uitvoering waardoor toekomstige 

blessures voorkomen worden en sporten 

vooral leuk blijft!

FITNESS WORKOUT 12+

> 12 jaar

 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: Fitness workout 12+ & Bootcamp aqua kids

FITDANKBABY

PEUTER- & KLEUTERGYM

JEUGDSPORTLES

BOOTCAMP BOYS & GIRLS

FITNESS WORKOUT 12+

BOOTCAMP AQUA KIDS

LADIES ONLY (AQUA)

Let’s move!
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Alles op het gebied van beveiliging!

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

HET JUISTE 
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certificaatsleutels

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

Ongewenste bezoekers buiten uw pand 
houden? Wij leveren als slotenspecialist 
diverse soorten bouwkundige beveiligingen, 
onder andere volgens het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, Borg, Nationale 
Beveiligingsrichtlijn en andere door 
verzekeraars gestelde normen.

Bel ons  
voor informatie: 
013-5430579

De Aqua Bootcamp is voor iedereen toegankelijk die minimaal een zwem- diploma A heeft. Deze les wordt gegeven  in het zwembad van sportcomplex Drieburcht.
Gedurende de les ligt het accent op  sporten in het water wat bewegen een  andere dimensie geeft door de gewicht-loosheid en weerstand van het water. Dit gebeurt op een speelse wijze, waarin competitie een belangrijke rol speelt,  maar het uiteindelijk draait om heel veel plezier!

BOOTCAMP AQUA KIDS
alle leeftijden met Zwemdiploma A

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

OPVALLEN IN JOUW REGIO?
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!
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Atelier ‘t Zilverke

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

Ook voor 
uw herdenkings-

sieraden.

Maak uw eigen zilveren sieraden  
tijdens een van de workshops!
Kijk op www.zilverke.nl voor de mogelijkheden.

Geef u nu  
op voor de  
workshops.

Deze beginnen in 
september

Een knipoog ;( 
Het kan gebeuren dat je hond of kat ineens naar je zit te knipogen. Dat klinkt schattig, maar 
aanhoudend knipogen is een teken van pijn, wat we vaak zien bij een beschadiging van het oog.

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

Vaak is er een oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies. Dit is de buitenste doorzichtige laag 
van het oog. Mocht er een bacterie in deze beschadiging komen, welke niet snel en op de juiste manier 
behandeld wordt, kan het gebeuren dat het oog dieper aangetast wordt met in het ergste geval verlies 
van het oog tot gevolg. 

In de meeste gevallen zien we takken, grasaren, 
doorns, een kattenkrab, haren en een verminderde 
traanproductie als onderliggende oorzaak. 
Bij bepaalde rassen (honden met bolle ogen) 
zien we veel vaker oogproblemen, omdat hun 
ogen niet goed beschermd zijn door de oogkassen. 

Wat kan uw dierenarts doen?
Uw dierenarts kan een oogonderzoek uitvoeren. Een onderdeel hiervan 
zal een kleuring zijn. Er wordt een kleurstof in het oog gedaan, wat 
blijft plakken aan het beschadigede deel van het oog, waardoor dit zichtbaar wordt. Hoe het probleem 
wordt behandeld, is afhankelijk van het probleem en de onderliggende oorzaak. Voor oppervlakkige 
beschadigingen wordt vaak een oogzalf voorgeschreven. Bij pijn kunnen we pijnstillers geven en een 
kraag wordt vaak gebruikt om extra schade door in het oog te wrijven te voorkomen. Vroege behandeling 
geeft de meeste kans op een goede genezing. Mocht uw hond een dichtgeknepen of rood oog hebben of 
afwijkende uitvloeiing, maak dan op korte termijn een afspraak bij de dierenarts.

COLUMN/ANICURA

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
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Hand- & voet behandeling nodig?

Heeft u interesse? 

Kijk dan eens op 

www.vandijckcosmetic.nl 

of maak een

afspraak voor 

meer info.

Hand- & voet behandeling nodig?
Bij van Dijck Cosmetic maken wij uw handen en voetjes weer als nieuw! 
U kunt bij ons terecht voor een uitgebreide manicure en/of pedicure.

Hoe ziet zo’n manicurebehandeling er uit? We beginnen met de nagels te 
vijlen, in de vorm die u aangeeft. U krijgt een handbad aangereikt, zodat 
de nagelriemen zachter kunnen worden. Na het handbad maak ik uw 
nagels schoon en ga ik de nagelriemen checken en eventueel wat 
bijknippen indien nodig. Daarna worden de kantjes en randjes mooi 
bijgewerkt. Eventuele verkleuringen maak ik zachter of kan ik zelfs 
weghalen. Loszittende velletjes worden weggeknipt. De nagel krijgt tot slot 
een licht glansje door de nagel te poleren. Vervolgens komt er 
nagelriemverzorging en worden de handen verwend met een heerlijke 
handmassage.

Bij een pedicurebehandeling beginnen we eerst met de huid te 
desinfecteren. Vervolgens worden de nagels geknipt. Dan gaan we verder 
met verschillende scalpels, om de eventuele verhoorning te verwijderen; 
alles wordt nagekeken! Dan volgt het mechanisch gedeelte; de huid wordt 
glad gevijld. Aansluitend gaan we de nagelriemen verzorgen, soms deels 
verwijderen indien nodig. De zijkanten van de nagels worden mooi 
bijgewerkt, de vorm van de nagel wordt nog eens goed bekeken. Tot slot 
worden de nagels schoongemaakt met een desbetreffende vloeistof. Heeft 
u last van ingegroeide nagels of likdoorns? Daar wordt uiteraard ook naar 
gekeken en behandeld. Tot slot mag u genieten van een ontspannende, 
stimulerende voetmassage.

Uiteraard is het mogelijk om de nagels te laten lakken met nagellak
of met CND Shellac.

Zodra uw handen en voeten goed verzorgd 
zijn, voelt u zich een ander mens!

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

info@vandijckcosmetic.nl
www.vandijckcosmetic.nl

Ik sta graag voor u klaar, 

Nathalie van Dijck

Ik ben sinds 2007 schoonheidspecialiste 
en pedicure, nadat ik 15 jaar in de 

gerenommeerde gastronomie gewerkt heb. 
Sinds 2007, na een omscholing van 3 jaar, 

ben ik zelfstandig onderneemster en 
verwen ik mijn klanten met de meest 

prachtige, doelgerichte en ontspannende 
schoonheidsbehandelingen. 

Kwaliteit, vakkundigheid en eerlijkheid 
staat voor mij bovenaan.

Cosmeceutische gezichtsbehandelingen

Pedicure - Manicure

Shellack (CND) behandelingen, 
voor handen en voeten

Ontharingen zoals IPL-behandelingen 
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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 

winter- 
collectie 

is binnen.

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.

Zie je hem al 
   in jouw huis?

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

Wil je leren stoppen 
met piekeren?

Tessa van Dongen heeft 
de unieke Aandacht 

Methode Harmoni3® voor 
Emotioneel-, Mentaal- 
en Fysiek evenwicht, 

persoonlijk doorleefd en 
professioneel ontwikkeld 

met als missie: 

Individuele en collectieve 
bewustzijnsverruiming.

Tessa van Dongen 
06-28948177

tessa.van.dongen@gele-ster.nl
www.gele-ster.nl

    Praktijk Gele ster en Stargate 
Experience Nederland

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

Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling
Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Dr. Frans Straten

Wanneer een borstvergroting? 
Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de 
borsten vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) 
verdwenen. Ook wordt deze operatie vaak uitgevoerd 
bij vrouwen die niet of nauwelijks borstweefsel 
hebben. Heb je hier last van of voel je je er onzeker 
door? Dan kun je een borstvergroting of borstlift 
overwegen. Een borstvergroting is mogelijk 
vanaf een leeftijd van 18 jaar. 

Overweeg je een 
borstvergroting? 
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 - 845 05 06 of door
middel van ons contact-
formulier op onze website.

Borst-
vergroting?
Een borstvergroting behoort tot één van de 
meest uitgevoerde behandelingen bij Kliniek 
Heyendael. Frans Straten is met zijn ruim 20 jaar 
ervaring gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   | 024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  
De training start 16 januari 2020
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Geef je huid een oppepper 
met een peeling!
Een chemische peeling 

kan gebruikt worden 
voor verschillende 

huidproblemen, 
zoals acne, littekens, 

pigmentvlekken of 
huidveroudering. Iedere 

peeling heeft unieke 
eigenschappen in de huid, 

waardoor een specifi ek 
probleem behandeld kan 

worden.

Daarnaast worden peelings voor bepaalde resultaten gecombineerd met andere 

behandelingen. Chemische peelings hebben het vermogen om de dode huidcellen 

te verweken, waardoor deze sneller afschilferen. Zo stimuleren we de huid om 

nieuwe, gezonde cellen aan te maken.

De naam ‘chemische peeling’ roept onbedoeld vaak angst op bij patiënten. 

De behandeling heeft deze naam echter te danken aan het feit dat deze een 

chemisch proces in de huid bewerkstelligt. Peelings zijn vloeistoffen die bestaan 

uit natuurlijke zuren, zoals melkzuur, salicylzuur en glycolzuur. Het zijn dus geen 

‘enge’ chemische stoffen die op de huid aangebracht worden.

Er is onderscheid te maken tussen milde en intensieve peelings. Milde peelings 

geven verbetering van de huid en de klachten, maar hebben slechts een korte 

hersteltijd. Intensieve peelings geven zeer duidelijk resultaat, maar hebben ook een 

langere hersteltijd. Meestal wordt gestart met een milde peeling, indien nodig kan 

na één á twee behandelingen overgestapt worden op een intensievere peeling.

Na de behandeling kan de huid enkele dagen roodheid en afschilfering vertonen. 

Daarna voelt de huid gladder en egaler aan dan voor de behandeling.

Net zulke mooie tanden hebben als Sylvie Meis of Yolanthe 
Cabau? Dat kan gewoon in onze praktijk in plaats van in 
speciale klinieken. U hoeft niet langer een VIP te zijn om 
uzelf dergelijke ingrepen te gunnen. 

Stralen als Sylvie?

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 

terechtkunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen 

en hoe we met onze patiënten 
omgaan.

Met de huidige technieken is de lach van een schoonheids-
koningin ook voor mensen met een modaal inkomen betaalbaar 
geworden.

Cosmetische tandheelkunde
De lachlijn (de lijn waarbij tijdens een glimlach de bovenlip perfect lijnt 

met de rij tanden en kiezen van het bovengebit) kunnen wij met diverse 

kleine en grote ingrepen weer regelmatig en representatief maken. Soms 

is het plaatsen van porseleinen kronen en/of bruggen noodzakelijk, maar 

steeds vaker blijkt ook met behoud van eigen tanden en kiezen een 

opzienbarende metamorfose mogelijk. Verkleurde 

en/of scheefstaande tanden en kiezen kunnen 

opzienbarend worden gecamoufl eerd. Deze 

behandelingen zijn vrijwel pijnloos. Ook 

hebben we methodes waarbij door 

onzichtbaar te beugelen de 

tanden weer keurig in 

een rij komen te 

staan.

In onze praktijk 
kunnen we veel 
voor u betekenen.
Neem contact op voor 
een vrijblijvende afspraak.

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

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

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

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

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

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

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

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’
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LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013-850 83 27

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

Een betaalbare Bourgonje!

Deze designkeuken, in hoogwaardig, zelf-herstellend Fenix mat zwart, 
is een goed voorbeeld van de kwaliteit die Robert Bourgonje u kan 
bieden. Een ontwerp op maat, door mee te denken met uw wensen, 
te adviseren én vorm te geven binnen uw budget. Massief eiken of 
juist strak, net even anders dan u gewend bent!

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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Huidverbetering  
 met micro-needling

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP 

Huidzorg Unique  

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Bij micro-needling gebruikt de huidtherapeut zeer fijne naaldjes om de 
lederhuid licht te beschadigen. Dit stimuleert de celdeling en de aanmaak 
van collageen en elastine, waardoor de huid sterker, soepeler en egaler van 
kleur wordt.

Micro-needling kan resulteren in:
• een meer gladde en frisse huid
• fijnere poriën
• minder rimpels en fijne lijntjes
• verbetering van de huidstructuur
• vermindering van pigmentvlekken
• opvulling van (acne)littekens
• vervlakking van operatie- of 
 traumatische littekens

Wilt u graag meer informatie of deze 
behandeling geschikt is voor u?  
Neem dan contact op voor een  
gratis intake. 

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

Renée van Berkel

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE  
LITTEKENS

Alleen op bestelling, 
 liefst een week van tevoren.

Handgemaakt en unieke smaken.
Bestellen kan via 06-57962748

Kijk ook op Facebook ChocolaterieChocoLo!

Vergroot je herkenbaarheid!

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

Wil jij je herkenbaarheid vergroten? Dat kan op verschillende manieren. 
Sticker en Shirts denkt graag met je mee.

Bij Sticker en Shirts bent u aan het juiste adres voor het bedrukken  
en borduren van (bedrijfs-)kleding. Maar ook voor 
autobelettering, raambelettering, bewegwijzering, 
reclameborden, spandoeken, banners 
én drukwerk.

Wil je je evenement of open dag aankondigen? 
Huur een reclame aanhanger bij ons.

BEL ONS VOOR MEER INFO!

Heizenschedijk 5, Moergestel  |  06-15453770  |  info@stickerenshirts.nl  |  www.stickerenshirts.nlVolg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Kortere dagen
zijn best fijn

als je een keer je 
dag niet hebt

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

herfst
Zorg dat je

wilde haren niet 
wegwaaien deze
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Deze vegetarische salade met pompoen, geitenkaas en walnoten maakt een 
gure herfstdag meteen wat zonniger. En hij smaakt heerlijk in combinatie met de 

portobello's met verschillende soorten kaas in knapperig bladerdeeg.

Herfstsalade 
met

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe 
de pompoenblokjes in een ovenschaal en 
besprenkel met een scheutje olie, peper, 
zout en wat tijm. Leg de tenen knofl ook (in 
schil) ertussen. Zet de schaal 20 minuten 
in de oven. Voeg de laatste paar minuten 
de rode ui in ringetjes toe. Haal de knofl ook-
tenen uit de ovenschaal en verwijder de 
schil. Mix ze fi jn in een keukenmachine 
met een scheutje olie, kneepje koning en 
1 eetlepel balsamicoazijn. Laat de linzen 
uitlekken. Verdeel de sla over 2 borden. 
Verdeel de linzen (eventueel verwarmen), 
de pompoen en de ui erover. Kruimel de 
geitenkaas en walnoten erover. Besprenkel 
met de zoete knofl ookdressing.

INGREDIËNTEN
400 gr pompoen in stukjes

scheut olijfolie
peper en zout

snuf tijm
3 tenen knofl ook

1 rode ui
kneepje honing

1 eetlepel balsamicoazijn
200 gr linzen (pot/zak)

80 gr rucola melange
75 gr geitenkaas

2 eetlepels walnoten

2 PERSONEN - 20 MIN. + 20 MIN. OVENTIJD

GEBRUIK EEN 
IJSSCHEP om 

eenvoudig de zaadjes 
uit komkommers, 

courgettes en 
pompoenen te 
verwijderen.

Gooi de uiteinden 
van LENTE-UI 

niet weg: in 
een glaasje 

water groeien 
ze opnieuw!

Prik het uiteinde van 
EEN CITROEN met een 
satéprikker terug op de 
andere helft. Dit blijft in 
een plastic zakje in de 

koelkast wel een maand 
houdbaar.

pompoen

Strooi een beetje 
BAKING SODA in je 
pendaalemmer voor 
je de vuilniszak erin 
doet. Dit zal korte 

metten maken met 
vervelende geurtjes. I

LEG EEN HOUTEN 
LEPEL op de pan 
als je rijst of pasta 

kookt. De kans 
dat het water 

overkookt is nu 
heel erg klein.

j

B

BRUIST/RECEPTEN

Haal de vellen bladerdeeg uit de vriezer. 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng de geitenkaas met de blauwe 
kaas. Laat de spinazie uitlekken en druk 
met een lepel zoveel mogelijk vocht 
eruit. Meng de spinazie met de kazen. 
Schep een eetlepel pijnboompitten 
erdoor. Snijd de stelen uit de portobello’s 
en doe het groene kaasmengsel hierin. 
Leg de portobello's op een vel bladerdeeg 
en vouw dit omhoog en druk goed vast 
aan de portobello. Verdeel wat pijnboom-
pitten erover en zet circa 25 minuten in 
de oven. Serveer eventueel met een 
salade als hoofdgerecht of als lunch.

INGREDIËNTEN
4 vellen bladerdeeg

100 gr geitenkaas
100 gr blauwe kaas

150 gr spinazie (ontdooid)
2 eetlepels pijnboompitten

4 portobello's

4 PERSONEN - 50 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

KOOK AARDAPPELEN 
in de schil en 

laat ze schrikken 
in ijskoud water. 
Het vel glijdt er 

vervolgens zo af!

Hang HANGMANDJES 
aan je koelkast-

planken. Zo creëer je 
extra opbergruimte en 

maak je maximaal 
gebruik van (de hoogte 

van) je koelkast.

Giet een laagje water op 
je zelfgemaakte 

GUACAMOLE en zet 
afgedekt in de koelkast. 
Giet het water eraf en 
roer even door als je 
hem weer wilt eten.

Gooi de uiteinden 
van LENTE-UI 

niet weg: in 
een glaasje 

water groeien 
ze opnieuw! n

Gevulde
in bladerdeegportobello

m0
6968



Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud 
van uw ex-partner. Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden 
leeft, moet u misschien partneralimentatie betalen. 

Aftrek partneralimentatie 
wordt verlaagd per 2020

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner, is deze alimentatie meestal 
fi scaal aftrekbaar. U mag deze uitgave in uw aangifte inkomstenbelasting als 
aftrekpost opnemen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen is 
in 2019 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% 
aftrekbaar. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/
haar aangifte inkomstenbelasting opnemen.

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat vanaf 2020 de belastingaftrek van 
partneralimentatie vermindert. Dan wordt het hoogste belastingtarief geleidelijk 
afgebouwd waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen 
op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie 
wordt in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75 % in 
2019 tot een basistarief van circa 37% in 2023. Vooral de hogere inkomens gaan 
dit verschil merken. 

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt het voordeel van de 
belastingaftrek meegenomen. Betaalt u partneralimentatie en bedraagt 
uw belastbaar inkomen in box 1 meer dan circa € 68.500? Dan kunnen 
uw netto alimentatielasten vanaf 2020 fl ink stijgen, als de belastingaftrek 
van partneralimentatie geleidelijk verder wordt beperkt. Misschien is deze 
ontwikkeling een aanleiding om de eerdere berekening van 
uw partneralimentatie aan te passen. Wanneer u nu in een 
echtscheiding verwikkelt bent, is het zaak rekening te houden 
met deze ontwikkeling en hierover goede afspraken te maken 
in het echtscheidingsconvenant.

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

FABRIEKS-
VERKOOP

14 EN 15 NOVEMBER 2019 13.00 t/m
21.00 uur

WAALWIJK - TORENSTRAAT 6 VOORRAADca. 50.000STUKS!JASSEN VANAF € 79
BODYWARMERS VANAF € 59       
EXCLUSIEF: AANMELDEN VIA HELLO@NAUTICFASHION.ONLINE

TRUIEN VANAF € 39
HOODIES VANAF € 39 

Advertentie 162x162mm.indd   1 10-10-19   20:49
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1 NOVEMBER
Gerard Spong 
Hij vertelt in eigen persoon over  
zijn leven en carrière als strafrecht-
advocaat. Aanvang 20.30 uur in 
Tiliander, Entree € 24,50.

3  NOVEMBER
Koopzondag
Winkels open in het centrum van 
Oisterwijk, van 12.00 tot 17.00 uur.

5 NOVEMBER
KVL Route
Met om 17.00 uur rondleiding over 
het terrein aan de Almystraat. Trek 
goede schoenen aan, voor minder- 
validen is de rondleiding niet geschikt.

8 NOVEMBER
Paul Haenen
Een avond vol humor, ernst en 
inzicht. Met Margreet Dolman, 

dominee Gremdaat en dokter 
Valentijn. Aanvang 20.30 uur in 
Tiliander, Entree €19,50.

11,14 EN 19 NOVEMBER
Film in Tiliander
Met deze maand Green Book,  
’T is Goed Zo en The Wife.  
Aanvang 20.00 uur.

16-17 NOVEMBER
Intocht Sinterklaas
Hij komt aan in centrum Moergestel, 
aansluitend ontmoetingen in  
’t Draaiboompje. En 17 november in 

Het actuele  
Uitpunt van Oisterwijk is  

dagelijks te bewonderen via  
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

Oisterwijk. Tijden Oisterwijknieuws.nl
De voorstellingen bij het Draai-
boompje vinden plaats op 16 & 17 
november.

21 NOVEMBER
Grenzen loos
Samen met vluchtelingen eten uit 
verschillende landen bij Mie Pieters  
in Heukelom. Aanvang 19.00 uur. 

23 NOVEMBER
Concert
Rock- en metalzangeres Anneke 
van Giersbergen en het gerenom-

meerde strijkorkest Kamerata Zuid. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander. 
Entree € 19,50.

24 NOVEMBER
Koken
Met en voor vrouwen uit alle 
werelddelen, deelname € 2,- 
aanvang 13.00 uur. 

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

Gerard Sprong

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

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.

Anneke van Giersbergen

IntochtSinterklaas

7372



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 

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

speciaal 
advies 
kasten 
ontwerp 

afmeting 
budget 
showroom 
opleveren

v o p l e v e r e n g 
q y a f m e t i n g r 
s p e c i a a l m j m 
h q k a s t e n d m f 
o g a b u l i j p j a 
w q k d u c p p q y j 
r j y u v d g e s e f 
o d p f q i g g q c r 
o u f r j z e e a d g 
m t d f e q t s t e h 
o d r w m k k u l o k

Maak kans op een: 

uittrekbare en draaibare 

kastspiegel 
t.w.v. € 135,-
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RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | 

WWW.HAMERSTILBURG.NL

Erg handig! 

Grijp je kans,

en doe mee!

mooR-Up
Vanaf oktober beschikt mooR ook over de verdieping boven de huidige locatie. Zodoende is 
er ruimte voor meer gasten, waardoor het mogelijk wordt om te reserveren vanaf 2 personen. 
Daarbij beschikt de locatie over een prachtig terras met geweldig uitzicht. Het is ook mogelijk 
om een vergaderruimte af te huren. Van een vergadering tot heerlijke lunch of diner ben je 
van harte welkom.

Kom genieten
Het wordt alsmaar beter. Zo beschikt het 
restaurant sinds kort ook over de getalenteerde 
chef-kok Dirk Zwerts. Samen met de rest van 
de brigade zorgt hij voor culinaire hoogstandjes. 
Kom zeker eens langs en geniet van mooR.

mooR wining & dining
In hartje Oisterwijk vind je aan De Lind een culinaire horeca hotspot. Dit is mooR, een plek 
waar je kan genieten van alle momenten die het leven kleuren. Hier wordt eten en drinken 
geserveerd in een prachtige omgeving. De medewerkers zorgen voor gastvrijheid en de chefs 
zorgen voor de meest bijzondere gerechten.

Ondernemer: Bart van Hal   |  De Lind 47A, Oisterwijk   |  013 523 0006  |  bart@moor-oisterwijk.nl   |  www.moor-oisterwijk.nl

Kom genieten 
van mooR!

7574



Sport is back
De nieuwe Q3 Sportback, nu in de showroom!
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