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Jati&Kebon tuinmeubelen zijn online
verkrijgbaar bij alloutdoorshop.nl

ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot

Buitenmeubelen:                     EMU, Solpuri, Blomus, Scab, 
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Applebee, PalmCollect

Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, Sunbrella kussens

Jati&Kebon,



De allerhoogste eisen

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

De allerhoogste eisen MATRASSEN
Door heel goed te kijken en te 
luisteren naar jouw persoonlijke 
eigenschappen en voorkeuren, 
leveren we matrassen voor een 
zo goed mogelijke nachtrust. 
Betrouwbaar, duurzaam en 
persoonlijk. Want iedereen is 
nét even anders.

TOPMODEL VIVO
Matras Vivo, verrijkt met alle opties, 
is dé keus voor wie de allerhoogste 
eisen stelt. Ventilatie en ligcomfort 
zijn optimaal; met 5 zones in het 
hart van deze matras plus een 
ondersteunende schouderzone en 
een aparte soepele heupzone.

De Auping Vivo matras is uitstekend 
geschikt voor mensen die houden 
van comfort en die duurzaamheid 
belangrijk vinden.

Je vindt het comfort van Auping bij:
DROMEN KOMEN UIT



VOORWOORD/MAART

Bruisende lezer,

Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente!  
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat 
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk! 
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.

Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote 
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder 
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws? 

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing 
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt 
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke 
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.

Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende 
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de 
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun 
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna) 
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste 
editie van Bruist.

Michael Thörig

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 
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MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH
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Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.

BRUIST/WONEN
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Marc van Kroonenburg 
werkte al jaren in de 

vastgoedsector toen hij in 
2015 besloot een eigen 
makelaarskantoor op te 

richten. Zijn drive was 
duidelijk; hij wilde 

het vooral anders doen. 
In de loop der jaren is 
HuisMarct Makelaars 

dankzij die vernieuwende, 
onderscheidende aanpak 

uitgegroeid tot een 
bloeiende onderneming. 

BRUISENDE/ZAKEN

Teamwork
Verkopen, aankopen, verhuren en taxeren behoort hier tot 
de dagelijkse kost, waarbij de nadruk ligt op de verkoop 
van huizen binnen de gemeente Oirschot en Best. Marc 
wordt inmiddels bijgestaan door collega-makelaar Bram 
Vingerhoets en offi cemanager Sandra Verhagen. Met 
twee makelaars is er altijd ruimte voor een afspraak of 
bezichtiging op korte termijn, ook in de avonden of op 
zaterdag. 

Verkopen met HuisMarct Makelaars
“Alles begint met een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij 
de mensen thuis voor het verhaal achter de voorgenomen 
verkoop. We horen niet, maar luisteren, zodat we een 
passend advies kunnen geven. We nemen uitgebreid de 
tijd hiervoor, evenals voor de opname van de woning. Zo 
komen we tot een realistisch advies over de waarde van 
de woning. Samen bepalen we de strategie, waarna we 
snel en vol enthousiasme aan de slag gaan.”

De Moriaan 86, Oirschot  |  0499-578214  |  info@huismarct.nl  |  www.huismarct.nl

Premium aanpak
“Ook in deze tijden is een optimale presentatie essentieel 
om een huis goed in de markt te zetten. Wij zetten onze 
Premium-aanpak in bij elk huis dat bij ons in verkoop gaat. 
Hierbij wordt een huis met een complete en sprankelende 
presentatie zowel online als offl ine onder de aandacht 
gebracht. Daarbij zorgen wij met ons team voor een soepel 
verloop van het hele verkoopproces, van opdracht tot notaris.”   

3D bezichtigen
“Met een Matterport 3D-camera zetten wij elke woning 
volledig in 3D. Hierdoor is het mogelijk, vanaf elke locatie, een 
huis virtueel te bezichtigen. Deze vernieuwende manier van 
presenteren behoort standaard bij onze Premium-aanpak voor 
elke woning die bij ons te koop komt.”

Kennis maken met HuisMarct Makelaars? 
Neem dan contact op, een afspraak is zo gemaakt. Een eerste 
advies is altijd gratis en vrijblijvend.

M a k e l a a r s

ZICHTBAAR EN BETROKKEN 
HuisMarct Makelaars
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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. #MGC naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op luxueuze 

huidverzorgingsproducten 

van MGC Derma 
Het merk is ontwikkeld door 

experts op het gebied van 

natuurlijke huidverzorging 

en ze hebben gebruik 

gemaakt van de meest 

hoogwaardige ingrediënten. 

win

 van Nederland Bruist en van de glossy uit 

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

HAUTE COUTURE
Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de 

heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De 
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli 

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-
sliertjes op een spiesje. Voor wie het graag 

wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’ 
een aanrader. Dit is een lekkere mix van 

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com 

LEKKER PITTIG
Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij 

heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het 
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje 

kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op 
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!

 www.scheldebrouwerij.com

KLAAR VOOR 
ROKJESDAG

Dit voorjaar introduceert Wilkinson 
een nieuw lid uit haar Intuition-

familie: de Intuition Complete. 
Dit roze scheermes speciaal 
voor vrouwen heeft vijf Skin 

Perfect-mesjes en een slanke 
scheerkop, waardoor je nu nog 

makkelijker bij de lastig 
bereikbare plekjes komt. 

Zo zijn jouw benen, oksels 
en intieme delen in een 

handomdraai spring ready! 
www.wilkinsonsword.nl

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.

SHOPPING/NEWS

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

MANNEN
MET BAARDEN

Het Britse mannenmerk Bulldog  
biedt een ruim assortiment aan 

mannelijke verzorgings-
producten. Mannen met baarden 

vinden het wel zo fi jn om hun 
baard goed te verzorgen. 

Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo 
die aloë vera, kamille olie en 
groene thee extracten bevat. 
Zo kun jij met een frisse en 
verzorgde baard de deur uit.  
www.bulldogskincare.com 

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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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“Wat ik zo leuk vind aan het kappersvak? Ik kan er al 
mijn creativiteit in kwijt. En daarnaast ben ik altijd met 
mensen bezig. Wat is er mooier dan mensen blij maken 
met datgene wat jij doet?” vertelt Daisy enthousiast. 
“Je bent ook nooit uitgeleerd, ik volg nog steeds 
regelmatig cursussen om bij te blijven.”

KLEURSPECIALISTE
Zowel jong als oud en zowel mannen als vrouwen 
kunnen terecht bij Hair by Dais. “Iedereen is welkom.” 
Knippen behoort uiteraard tot de mogelijkheden, maar 
ook verven. Als kleurspecialiste kan Daisy je moeiteloos 
adviseren welke kleur het beste bij jou past. Wil je mooi 
vol en lang haar? Dan kun je bij Daisy hairweaves laten 
zetten. Dit is een manier van verlengen die niet 
schadelijk is voor je eigen haar.

BHAVE
Daisy werkt in haar salon met de producten van 
Schwarzkopf Professional. Sinds kort biedt ze tevens 
de  luxe producten van bhave aan, een nieuw - van 
oorsprong Australisch - merk. “Hun haarverf bevat 

Daisy van der Looij wist al van jongs af aan 
wat ze wilde worden; kapster. Haar moeder, 

die een kapsalon aan huis heeft, vormde haar 
grote inspiratie. Na ervaring te hebben 

opgedaan bij verschillende kapsalons, opende 
ze in 2011 dan ook de deuren van haar eigen 

kapsalon: Hair by Dais. 2020 begon voor 
haar met een verhuizing naar een nieuwe 
locatie aan de St. Odulphusstraat in Best.

Hair by Dais  |  St. Odulphusstraat 1a, Best
06-14171710  |  hairbydais.nl

Een momentje voor
         jezelf!

BRUISENDE/ZAKEN

een heel laag ammoniakgehalte en hoeft 
bovendien slechts 10 minuten in te werken, 
dat is echt uniek. Dat maakt het een stuk 
zachter voor je haar. Daarnaast kun je met 
hun verf geverfd haar lichter maken zonder 
het eerst te ontkleuren.”

HELEMAAL HAPPY
Omdat Daisy haar kapsalon aan huis heeft, 
hangt er een lekker gemoedelijke sfeer. 
“Ik werk één op één met mensen dus ik kan 
hen alle aandacht geven. Om het nog meer 
een momentje voor jezelf te maken, kun je 
sinds kort ook kiezen voor een keratine 
behandeling en een intensief verzorgend 
masker van bhave. Als klanten hier 
helemaal happy de deur uitlopen, 
heb ik het goed gedaan!”

Een momentje voor
         jezelf!

“JE BENT NOOIT
UITGELEERD”
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DITJES/DATJES

    1 maart is in Nederland 
  nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog 
 Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
  Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten, 
    maatwerk is daarvoor de oplossing.
 Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor  
 onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid. 
 Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak 
  ‘maartse buien en aprilse grillen’.
  21 maart is het weer zover: het is lente!
 Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes  
 waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
   In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
  zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
 Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen 
    van de maand maart.

"Ik ben nog elke dag dankbaar dat ik van 
mijn droom en passie mijn werk heb 
mogen maken", alsdus Marieke Klein. 

“BEKIJK DE 
WEBSITE OF STAP 
EENS BINNEN!”

Een passie voor mode

Met een mix van verschillende merken heeft Pure Femme 
voor iedereen wat leuks. Het is enkel nog aan jou om een 
keuze te maken tussen alle stukken die je mooi vindt. En 
dat is nog niet alles. Ook voor een cadeaubon, accessoires 
en prachtige sieraden ben je bij Pure Femme aan het juiste 
adres. Het maakt jouw outfi t compleet en is ook leuk om als 
cadeautje weg te geven. 

Het assortiment bij Pure Femme wordt elke week 
aangevuld. Het is dan ook erg leuk om vaker binnen te 
stappen. Eén ding is zeker: als vrouw verlaat je de 
winkel altijd met een glimlach van oor tot oor.

Hoofdstraat 32 R Best  |  06-46954288
info@purefemme.nl  |  www.purefemme.nl  
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Bij Numero 31 aan de Oirschotseweg in Best vindt u 
alles op het gebied van wonen & lifestyle. Naast vele 
woonaccessoires, meubels, verlichting en serviezen 
kunt u hier ook terecht voor een passend cadeau of 
een cadeaubon. Aandacht, beleving en persoonlijk 
advies staan hier op één. 

Styling aan huis
Iris van Kessel, de eigenaresse van 
Numero 31, biedt ook persoonlijk 
stylingadvies aan huis aan. Iris: ‘Ik ga 
graag bij de klant langs om te kijken 
hoe de woning is ingericht. Via een 
persoonlijk gesprek krijg ik een duidelijk 
beeld van de wensen van de klant en 
welke stijl het beste bij hen past. Als 
ik genoeg informatie heb verzameld, 
kunnen de voorbereidingen beginnen. 
Ik ga op zoek naar veel verschillende 

accessoires, woontextiel en klein- 
meubelen die ik tijdens het tweede 
bezoek allemaal mee neem. Eénmaal bij 
de klant worden er verschillende thema’s 
uitgewerkt. Zo kan worden aangegeven 
wat zij wel of niet mooi vinden en 
kunnen zij uiteindelijk voor het thema 
kiezen dat het beste bij hen past.’

U bent van harte welkom in onze winkel 
en wij inspireren u graag met onze 
creativiteit!

Facebook: Numero 31 Wonen & Lifestyle  |  Instagram: Numero31_  |  Pinterest: Numero 31 Wonen & Lifestyle

Iris van Kessel
eigenaresse van Numero 31

Oirschotseweg 31  |  Best  |  0499 - 376211  |  www.numero31.nlDe Loop 38 Oirschot  |  0499-550222
info@roche.nu  |  www.roche.nu

Financieel advies
goed geregeld!

Advies op maat
Kiest u voor ROCHE fi nancieel adviseurs 
dan kiest u voor een persoonlijk 
onafhankelijk advies op maat én een 
langetermijnrelatie met betrokken adviseurs. 
De adviseurs kijken niet alleen naar wat nu belangrijk voor u is 
maar ook naar wat wellicht in de toekomst voor u gaat spelen.
Onze adviseurs staan u graag bij als het gaat om professioneel 
advies betreffende • Hypotheken • Verzekeringen • Pensioenen
• Arbeidsongeschiktheid / inkomen • Financiële planning • Kredieten 
Een gesprek met één van de adviseurs helpt u gegarandeerd bij 
het maken van de beste keuzes uit de wirwar van mogelijkheden. 
ROCHE ontzorgt!

ROCHE is hét vertrouwde adres voor fi nanciële dienstverlening in 
de regio Oirschot/Best. Neem vrijblijvend contact op met ons. 
De koffi e staat voor u klaar!

ROCHE regelt alle fi nanciële zaken van particulieren én 
ondernemers. De medewerkers van het kantoor aan De 
Loop 38 in Oirschot denken altijd mee in uw belang en 
zijn betrouwbare sparringpartners die ervoor zorgen dat 
al uw fi nanciële zaken goed geregeld zijn.

DESKUNDIG, 
BETROUWBAAR 

EN PERSOONLIJK!
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Boutiquefi tness staat voor kleinschalig, persoonlijke aandacht, een rustige 
omgeving en hoogwaardige kwaliteit. Bij Boutiqueclub Next Level Gym 
komen voornamelijk mensen die niet naar een drukke, massale sportschool 
willen en zeker niet houden van ‘Kijken en bekeken worden’. Bij ons komen 
fi jne mensen, die allemaal hun eigen persoonlijke doel hebben, waarbij wij 
als team graag helpen.

Heel veel kwaliteit voor een eerlijke prijs!
1.  Train met maximaal 8 mensen 
2.  Na elke 6 trainingen een nieuw trainingsprogramma
3.  Gebruik gratis de eGym-app met jouw persoonlijke resultaten
4.   Indien gewenst voedingscoaching door BGN-gewichtsconsulente. 

(Meestal vergoeding mogelijk via zorgverzekeraar)
5.  Begeleiding door professionele Personal Trainers
6.   Indien je nog traint bij een andere club, maak dan gebruik van onze 

overstapservice

Wil jij het ook proberen? 
Kom langs om een afspraak
te maken en probeer het 
een week GRATIS uit!

Wat is een Boutiquefi tnessclub
        en voor wie is het geschikt?

Bosseweg 7C Best
0499-785341

info@nextlevelgym.nl
www.nextlevelgym.nl

KOM HET 
GRATIS 

PROBEREN!

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. 
Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Wees dankbaar voor wat je 
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je 
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel 
van verlichting en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaarIk ben
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE NOBELE AUTIST
Zittend aan het ziekenhuisbed van haar 
autistische zoon overdenkt een moeder het 
leven van haar kind. Hij ligt in coma en het 
is onzeker of hij weer bij bewustzijn zal 
komen. Ze denkt aan zijn geboorte, zijn 
jongste jaren en herinnert zich het geluk 
van het fi etsen op de tandem en de 
ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop, 
het onbegrip en de angst voor escalaties. 
Hij dwong haar te focussen, hij liet haar de 
wereld zien door zijn ogen, zonder zich te 
laten misleiden door sekse, status, 
huidskleur of handicap. 
DE NOBELE AUTIST van Romana Vrede 
is vanaf 3 maart verkrijgbaar in de 
boekhandel.

D

De HISWA Amsterdam Boat Show 
is het grootste evenement van 
Nederland op het gebied van 
watersport, lifestyle en recreatie.
Of je nu op zoek bent naar een 
nieuwe boot (tot circa 10 meter), 
onderdelen of accessoires, 
informatie zoekt voor een 
bootvakantie, alles wilt weten over 
de mooiste recreatiegebieden, 
liefhebber bent van klassieke 
schepen of zelf een aantal 
watersporten wilt uitproberen, de 
HISWA Amsterdam Boat Show is 
the place to be voor iedere 
(potentiële) watersportliefhebber! 
Van 11 tot en met 15 maart vormt 
de RAI in Amsterdam weer het 
podium voor 50.000 m² aan 
watersportplezier.
Kijk voor meer informatie 
en het bestellen van kaarten op 
www.hiswarai.nl.

 AGJE UIT
HISWA BOAT 
SHOW 2020

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden 
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee 
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfl etten onder 
de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze worden op 
heterdaad betrapt en veroordeeld tot een 
jarenlange gevangenisstraf. Eenmaal onder de 
vleugels van politiek activist Denis Goldberg 
besluiten ze samen met medegevangene Alex 
Moumbaris om een ingenieus plan te bedenken 
om te ontsnappen. Al snel blijkt de uitvoering 
een stuk ingewikkelder dan gedacht en moeten 
er nog vele hindernissen genomen worden... 
ESCAPE FROM PRETORIA draait vanaf 
19 maart in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ESCAPE FROM 
PRETORIA

Wilhelminaplein 64a Best  |  0626807465  
www.choco-en-zoet.nl

Van heerlijke bonbons tot 
boterzachte macarons 

Het adres voor iets 
lekkers bij de koffie! 

Wilhelminaplein 64a Best  |  0626807465

Ik heb 
dyslexie

En wat nu? Vind je kind het moeilijk om met 
de diagnose dyslexie om te gaan? Heeft je kind 
regelmatig vragen over dyslexie, waarom dingen 
zo lastig gaan of waarom hij of zij meer moeite 
moet doen dan anderen om resultaat te halen? 

De training is bedoeld voor kinderen van groep 
5, 6 en groep 7 en 8. Het gaat om kinderen die 
dyslexie hebben.

De Ronde 12-14 Best  |  06-23 99 33 03
ellen@praktijktalent-co.nl  |  www.praktijktalent-co.nl 

Aanmelden of 
graag meer info?

Bel 
06 - 2399 3303

Ellen Saris helpt jouw 
kind graag!
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Culinair  genieten in
authentieke sferen

Voor eten, 

drinken en nog 

veel meer...

De prachtige authentieke molen aan De Korenaar in 
Oirschot, offi cieel een rijksmonument, is al sinds 1935 
in het bezit van de familie Verbruggen. In oktober 
2018 hebben zij in het aangrenzende gebouw een 
horecagelegenheid geopend: Visit Wieke. Hier kun je 
terecht voor een kopje koffi e met gebak, lunch, borrel 
en diner, en ga je even terug in de tijd.

Visit Wieke  |  De Korenaar 49, Oirschot  |  0499-325322  |  info@visitwieke.nl  |  www.visitwieke.nl
Openingstijden: wo t/m zo van 10.00 tot 19.00 uur (keuken tot 18.00 uur).

Culinair  genieten in
authentieke sferen
Het interieur van Visit Wieke ademt een warme, bourgondische sfeer. 
“Het is helemaal van deze tijd, maar we hebben ons best gedaan om 
het zo veel mogelijk te relateren aan de molen, die overigens nog 
steeds in bedrijf is. De antieke dieselmotor in het restaurant trekt 
veel bekijks. De molen staat centraal bij alles wat we doen. Het is 
een uniek object dat een enorme aantrekkingskracht uitoefent op 
onze gasten. Het is dan ook altijd mogelijk om een rondleiding door 
de molen te krijgen, ongeacht waar je voor komt.”

Perfect voor events
De bijzondere locatie, inclusief grote parkeerplaats, maakt Visit Wieke 
de ideale plek voor feesten en partijen. “Groepen tot 120 personen 
kunnen hier een feestje bouwen. Voor een wat meer besloten event 
hebben we een aparte ruimte onderin de molen. Steeds meer 
mensen weten ons bovendien te vinden als trouwlocatie. Bedrijven 
zijn eveneens welkom, zij kunnen bij ons bijvoorbeeld vergaderen of 
een borrel organiseren.”

Originele menukaart
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon komen 
voor een hapje en een drankje. “We hebben een 
compacte menukaart met originele gerechten, 
gemaakt van verse streekproducten in eigen 
keuken. Onze bierstoofkroketten zijn zeer in 
trek. Verder zijn we een bierproefl okaal van 
Brand en hebben we een uitgebreide wijnkaart. 
Daarnaast zijn er geregeld professionele bier- en 
wijnproeverijen.”

Groot terras
“We kijken zelf reikhalzend uit naar de zon. In het 
voorjaar zullen ongetwijfeld weer veel wandelaars 
en fi etsers neerdalen op ons geweldige terras, met 
uitzicht op de molen en het omringende veld. Dat 
is pas echt genieten!”

BRUISENDE/ZAKEN



De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar uw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf; maak nu een afspraak of bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 06 8126 4333

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 

Overbeharing of 
ongewenste haargroei

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 Behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Een haar doorloopt tijdens een haarcyclus verschillende fases; de groeifase, 
overgangsfase en rustfase. Tijdens de groeifase worden nieuwe cellen 
aangemaakt, waardoor de haar groeit. Tijdens de overgangsfase laat de haar 
los van de wortel. Tijdens de rustfase is de haar los en gaat deze in de loop 
der tijd uitvallen. Daarna herhalen de drie fasen zich, waarbij de duur van 
de totale haarcyclus verschilt per gebied en per persoon.

Gepigmenteerde haren kunnen met een ontharingslaser (Diode, Alexandrite 
en Nd:YAG) behandeld worden. De behandeling is alleen effectief op de 
haren die zich in de groeifase bevinden, omdat de warmte dan onder in het 
haarzakje de cellen kan vernietigen. 

Met de ontharingslaser kan een lichtbundel met een specifi eke golfl engte in 
een zeer hoge concentratie geproduceerd worden. De energie die vrijkomt 
wordt geabsorbeerd door het pigment in de haren en omgezet in warmte. 
Deze warmte vernietigt de haarwortel, zodat hier geen nieuwe haar uit kan 
groeien. In korte tijd kunnen grote oppervlakten behandeld worden, omdat 
de laser meerdere haren tegelijk aanpakt. Een permanente vermindering 
van de haargroei kan al gerealiseerd worden met een aantal behandelingen.

Overbeharing of 
ongewenste haargroei

Ongewenste haargroei kan zich op het hele lichaam 
voordoen. De kleur en dikte van de ongewenste haren 
verschillen per persoon.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.nl

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.nl

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com/nl

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu

Lentekriebels

BEAUTY/NEWS
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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-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de 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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Roos is 16 jaar en danst al vanaf haar vierde. Ze danst al 
twaalf jaar bij In2Dance en heeft gekozen voor modern.

Waarom koos je voor In2Dance? 
Ik danste al eerder dan dat ik kon lopen. Mijn ouders hebben toen een 
dansschool gezocht in Best en zo kwam ik bij Batico, nu In2Dance. 
De proefl es was geweldig. Ik wilde echt 
niet meer naar huis. 

Is dansen echt je passie? 
Ik denk dat ik tijdens de show in 2017 echt 
bedacht dat ik niets liever wilde dan 
dansen. Als ik niet meer kon dansen, zou ik 
echt niet weten wat ik nog zou moeten.

Waarom kies je voor moderne dans?
Dansen en vooral moderne dans is echt 
mijn uitlaatklep. Bij modern kun je voor 
mijn gevoel echt emotie in de dans leggen. 
Dat vind ik heel leuk en fi jn. 

Met welke emotie is het voor jou het 
fi jnst om te dansen/te performen? 
Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag.
Ik vind boosheid en verdriet denk ik de 
leukste, omdat dat twee hele grote emoties 
kunnen zijn. Ik weet zelf ook heel goed hoe 
het is om boos of verdrietig te zijn en vind 
het heel fi jn mijn eigen emoties in het 
dansen te kunnen verwerken.

Max de Bossustraat 1 Best  |  06-26077999
info.in2dance@gmail.com  |  www.in2dancebest.nl

IK DANS BIJ/IN2DANCEOp 14-jarige leeftijd zei 
Ine Schroven al dat ze een 

eigen dansschool zou willen. 
Na het volgen van de 

dansacademie en het opdoen 
van voldoende ervaring, werd 

deze droom werkelijkheid. 
En hoe! Ze nam dansschool 
Batico over, veranderde de 

naam in ‘In2Dance’ en maakt 
er samen met alle dansers 

een groot succes van.

In Bruist lees je iedere maand 
een interview met een 

enthousiaste leerling over 
waarom ze voor welke 

dansstijl kiezen. Deze maand 
het verhaal van ROOS.

Ine Schroven 

Wil jij
ook dansen bij 

In2Dance? Meld je 
dan aan voor de 
gratis proefl es!

Hoe verkopen wij ons huis 
zo succesvol mogelijk? 

Eigenaresse: Sandra van den Bosch
Zessprong 13 Best  |  0499 764000 
sandra@best-housing.nl  |  www.best-housing.nl 

Deze vraag beantwoorden wij u graag. Tijdens een eerste kennismaking 
met gratis waardebepaling staan wij u uitgebreid te woord over het 
verkoopproces van uw woning. Zo succesvol mogelijk van ‘te koop 
naar verkocht’. Met onze checklist voor verkopers, de manier van 
marktbenadering en stylingtips voor uw woning gaan we samen aan de slag.
Vele huiseigenaren gingen u voor!
Ook nieuwsgierig? Bel ons! Wij staan graag voor u klaar, tot ziens! 

BEL ONS VOOR 

EEN GRATIS 

WAARDEBEPALING:

0499-764000



DO IT 
YOURSELF!

Misschien zie je bij het zelf maken van kleding 
meteen het beeld van je moeder of oma achter de 
naaimachine voor je. Vroeger was het namelijk veel 
normaler om zelf je garderobe te maken. Een trend 
die nu weer een ware opmars beleeft, mede doordat 
duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Oefening baart kunst
Zelf kleding maken is daarnaast ook gewoon 
ontzettend leuk. En helemaal niet zo moeilijk als je 
misschien denkt. Als je met een simpel patroon begint 
en de lat in eerste instantie niet te hoog legt, zul je zien 
dat je het naaien al snel onder de knie krijgt. Oefening 
baart kunst! Mits je goede patronen hebt natuurlijk, 
maar die zijn tegenwoordig heel eenvoudig online 
te vinden, in speciale tijdschriften en natuurlijk bij 
handwerkwinkels. Keuze genoeg, dus er zit vast wel 
een patroon naar jouw wens bij. En het leuke is: je 
kunt dit nog helemaal eigen maken door de stof (en 

Wil jij ook zelf kleding (leren) maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld 
een ondernemer in jouw regio die je hierbij kan helpen.

Nieuwe kleren?  
Maak ze gewoon zelf!

‘Do it yourself’, oftewel DIY, is hipper dan ooit. Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om zelf dingen te maken. Zo ook kleding. Want waarom kleding kopen als je ook zelf 

unieke kleding kunt maken?

de fournituren) die je kiest. In één kleur of met een 
vrolijk printje, maar net wat jij mooi vindt.

Unieke kleding op maat
Het lijstje benodigdheden om voor de eerste keer aan 
de slag te gaan, is gelukkig ook niet heel uitgebreid. 
Natuurlijk heb je het patroon en geschikte stof nodig 
en ook een naaimachine is handig, tenzij je alles met 
de hand wilt doen. Daarnaast is het zeker ook aan 
te raden om een goede stofschaar aan te schaffen, 
eventueel een klein schaartje, patroonpapier, garen, 
spelden en naalden, kleermakerskrijt en een meet-
lint. En dan ben je er eigenlijk al wel. Natuurlijk heb
je nog tal van andere gadgets, maar die kun je 
wellicht beter in een later stadium aanschaffen. Eerst 
maar eens zien of dat zelf kleding maken ook echt 
iets voor jou is. Is het antwoord daarop ‘ja’? Dan loop 
jij binnenkort in unieke kleding, geheel op jouw maat 
gemaakt.

BRUIST/LIFESTYLE
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Vet bevriezen = 
vet verliezen!

Afvallen op een pijnloze, veilige en tevens snelle manier zonder 
naalden, speciaal dieet, operatie of hersteltijd? Dat klinkt bijna te 
mooi om waar te zijn. Toch is het mogelijk dankzij de Body-wizard 
cryolipolyse behandeling oftewel een Freezesculpting-behandeling, 
om op een innovatieve manier vet te verliezen. 

VETBEVRIEZING, ZO WERKT HET
Vetbevriezing kan een ware uitkomst zijn wanneer je last hebt van hardnekkige 
vetrolletjes of vervelende lovehandles. Tijdens de behandeling worden vetcellen 
plaatselijk gekoeld tot ongeveer 2 °C. Het vet kristalliseert en valt vervolgens uiteen. 
Via de natuurlijke weg verdwijnt het uit het lichaam. Dit hele proces neemt een aantal 
maanden in beslag. De behandeling kan na 10 weken worden herhaald. Het lichaam 
heeft de tussenliggende tijd nodig om de behandelde vetcellen op te ruimen. Na 4 tot 6 
maanden zie je al duidelijk zichtbaar resultaat. 

Bel 0499 – 572795 en plan een gratis 
informatiegesprek met Nicky Beltz!
Ze vertelt je graag meer over cryolipolyse!

Chapeau Rouge  |  Leeuwerikstraat 9 Oirschot  |  0499 572795
chapeaurouge@hotmail.nl  |  www.chapeaurouge.nl

NEEM VANDAAG NOG 
AFSCHEID VAN DIE 
HARDNEKKIGE 
VETROLLETJES OF 
VERVELENDE LOVEHANDLES!

Tijdens de Mini & Mom training leer je een 
heleboel creatieve manieren om weer in vorm te 
komen, samen met je baby.

Je maakt de training zo intensief als je aankunt. 
Samen vinden we oefeningen die bij je passen. 
En hoe leuk is het om samen met je baby/peuter 
te sporten?

Vaak mag je 6 tot 8 weken na de bevalling weer 
beginnen met sporten. Overleg met een arts als je 
nog niet zeker weet of je al oefeningen kunt doen.

Wil je ook elke woensdag om 10.15 uur 
meedoen samen met jouw baby?
Meld je dan aan via info@feel-best.nl

Lage Vleutweg 1 Best  |  06 - 42064003
info@feel-best.nl  |  www.feel-best.nl

Squats terwijl je je baby 
vasthoudt op je buik, push-ups 
terwijl je baby op de mat onder 

je ligt of buikspieroefeningen 
met je baby op je knieën. 

MINI & MOM
TRAINING
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Niet minder eten, maar   anders eten!Niet minder eten, maar

“Maak nu

een afspraak 

voor een

vrijblijvend

kennismakings-

gesprek”

PERSOONLIJKE BEGELEIDING - 
RAAK DIE OVERTOLLIGE 

KILO'S NU KWIJT! 

BRUISENDE/ZAKEN

Monique van Wessum is een absolute expert op het gebied van gezonde 
voeding en lekker eten. Door haar jarenlange ervaring in het restaurantwezen 
en persoonlijke begeleiding, weet zij precies hoe je op juiste gewicht komt en 
dat vervolgens ook kunt vasthouden. 

Oirschotseweg 107a Best
06-54900412  |  info@moniquevanwessum.nl
www.moniquevanwessum.nl

      Niet minder eten, maar   anders eten!

In haar afslankstudio vertelt Monique 
waarom het belangrijk is dat je er eerst 
voor zorgt dat je een jaar lang op je 
streefgewicht blijft: “Dat zorgt namelijk 
voor stabiliteit in gewicht voor de rest van 
je leven. Hoe? Door de juiste combinatie 
van koolhydraten, vetten en eiwitten. Door 
individueel advies en het organiseren van  
kookworkshops help ik je om op gewicht 
te blijven en toch lekker te eten.”

PowerSlim 
“Met behulp van het PowerSlim 
afslankconcept behaal je gemiddeld 1,5 kg 
gewichtsverlies per week. De resultaten 
zijn al binnen een week zichtbaar. 
Wekelijks kom je bij mij om te wegen en te 
bespreken hoe het gaat en waar je tegen 
aan loopt. Met zes eetmomenten per dag 

heb je geen hongergevoel. In drie fasen coach 
ik jou naar je streefgewicht en je blijft bij mij 
komen tot het moment dat je gewicht stabiel is. 
Sinds kort beschik ik ook over een geavanceerde 
weegschaal die garant staat voor een totale 
lichaamsanalyse.”

Gewichtsbehoud
“Ik blijf je na het behalen van 
je streefgewicht een jaar lang 
begeleiden en adviseren. Daarna 
weet je hoe je op gewicht kunt blijven. 

Bovendien ontvang je gratis het 
PowerSlim kookboek 'heerlijk in balans'
zodat je thuis de lekkerste gerechten 
kunt bereiden. En natuurlijk zijn er ook 
de maandelijkse kookworkshops voor 
nieuwe starters in mijn eigen keuken.”

voeding en lekker eten. Door haar jarenlange ervaring in het restaurantwezen 
en persoonlijke begeleiding, weet zij precies hoe je op juiste gewicht komt en 

06-54900412  |  info@moniquevanwessum.nl

heb je geen hongergevoel. In drie fasen coach 
ik jou naar je streefgewicht en je blijft bij mij 
komen tot het moment dat je gewicht stabiel is. 
Sinds kort beschik ik ook over een geavanceerde 
weegschaal die garant staat voor een totale 

“Ik blijf je na het behalen van 
je streefgewicht een jaar lang 
begeleiden en adviseren. Daarna 
weet je hoe je op gewicht kunt blijven. 

Bovendien ontvang je gratis het 
PowerSlim kookboek 'heerlijk in balans'
zodat je thuis de lekkerste gerechten 
kunt bereiden. En natuurlijk zijn er ook 
de maandelijkse kookworkshops voor 
nieuwe starters in mijn eigen keuken.”
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Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst 
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe 

help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?

HELLUP… 
ik word vader!

MAN/CAVE

Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en 
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar 
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden 
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de 
grote dag. 

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment 
met  het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die 
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat 
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is 
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen 
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

De zakelijke kant
Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van 
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof, 
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie 
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd 
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je 
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.

HERKEN JE DIT? HERKEN JE DIT? 
Examenstress, faalangst, moeite met Examenstress, faalangst, moeite met 
concentreren, slecht slapen...concentreren, slecht slapen...
Kom dan naar onze yogales  Kom dan naar onze yogales  
op dinsdagavond om 19.00 uur.op dinsdagavond om 19.00 uur.

Voor meer informatie: Voor meer informatie: 
06-36097073
yogastudio@batico.nl yogastudio@batico.nl 
musicalstudio@batico.nl musicalstudio@batico.nl 

www.batico.nl

Yoga vanaf 17 jaar!
Nieuw!

Donna Kapper
KEVIN MURPHY PRODUCTS

     Torenstraat 2 Oirschot  |  0499-577657  |  donnakapper@gmail.com  |  www.donnakapper.nl

Like ons op 
www.facebook.com/Best-OirschotBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

opladen

Lekker
niksen

heet tegenwoordig
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Jouw huid is onze passie

Huidinstituut Taiger brengt het mooiste 

in jouw huid naar boven.

T
e

l
.

 
0

4
9

9
 

3
2

3
4

5
3

BEKIJK ONZE WEBSITE, 
WEBSHOP TAIGER.NL

TIP

Door jouw huidconditie centraal te stellen, 

laten wij zien wat er met je huid mogelijk 

is. Want ken jij je huidconditie écht? Met 

een uitgebreid intakegesprek, huidmeting 

met geavanceerde meetapparatuur en 

een huidscan, wordt gekeken wat jouw 

huidconditie is. Hierna wordt een behan-

delplan gemaakt, afgestemd op jouw 

wensen en mogelijkheden.

M e e t  a n d  
t r e a t  
€55,-
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 Wat is dat nu precies cardetailing?   “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men 
er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”
 
 Kwaliteit   Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl. 
 Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

 Kwaliteit 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op 
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing



Welke vergoeding krijg 
je voor een kunstgebit?

Een kunstgebit is een grote verandering en zal een 
belangrijke rol gaan spelen bij het kauwen en spreken. Ook 
het uiterlijk speelt natuurlijk een rol. Voorafgaand aan het 
zetten van een kunstgebit moeten de tanden en kiezen 
worden getrokken. Het is uiteraard wel fi jn om te weten in 
hoeverre je vergoeding ontvangt van jouw zorgverzekering 
voor het zetten van een kunstgebit.

Vergoeding basisverzekering
Vanuit de basisverzekering heb je recht op 75 procent vergoeding van een 
volledig kunstgebit. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is dat eens per vijf jaar of 
acht jaar. Zorgverzekeraars mogen in dit kader zelf het termijn bepalen. 
Daarnaast ontvang je een vergoeding van 100 procent voor de nodige reparaties/
rebasen die vereist zijn. 

Let wel op de volgende voorwaarden
75 procent van de kosten van een kunstgebit worden vergoed vanuit de 
basisverzekering, dat betekent echter wel dat je een kwart zelf bij moet leggen 
(eigen bijdrage). Normaliter komt dit neer op ongeveer 125 euro voor de boven- of 
onderprothese. Het eigen risico is van toepassing voor het kunstgebit. Reparaties 
worden 100 procent vergoed, maar zijn vaak verbonden aan een maximum 
bedrag. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Vijverweg 4 Best
0499 23 80 23

info@gebitsprothesebest.nl
www.gebitsprothesebest.nl

COLUMN/GEBITSPROTHESE BEST

Een stralende glimlach 
is het begin van geluk

Met een stralende glimlach, zo 
ontmoeten we elkaar het liefst. Het is 
fi jn als u dan zeker kunt zijn van uw 

gebit. Tanden die je met alle vertrouwen 
van de wereld laat zien. Wij begrijpen 
dat als geen ander. Daarom vinden we 
bij Tandprothetische Praktijk Best 
dat een goede gebitsprothese niet 
alleen een eind moet maken aan alle 
ongemakken, maar tegelijk een mooi 

visitekaartje kan opleveren.
In een prettige sfeer, met aandacht voor 

uw persoonlijke wensen en met alle 
specialistische kennis en kunde in huis 

werken wij continu aan uw glimlach.

WILT U MEER INFORMATIE WAT WIJ VOOR U KUNNEN 
BETEKENEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.

Ram 21-03/20-04
Je kunt goed nieuws verwachten. Eindelijk 
begin je te bloeien. Voorkom te veel fantasie 
en blijf met beide benen op de grond.

Stier 21-04/20-05
Geen wonder dat je in een goed humeur 
bent. De sterren hebben een zeer sterk en 
positief effect op jou. Maak er goed gebruik 
van en geniet van jouw dag.

Tweelingen 21-05/20-06
Denken betekent nog geen weten. Onthoud 
dit goed. Het is geen goed idee om een 
gevecht te beginnen als je de gegevens niet 
hebt geverifi eerd of onderbouwd.

Kreeft 21-06/22-07
Als mensen in jouw omgeving niet actief 
zijn, wees dan niet bang om alleen te gaan 
sporten. Jij hebt een tempo dat bij jou past 
Misschien ontmoet je wel een nieuwe 
sparringpartner.  

Leeuw 23-07/22-08
Wanneer je over straat loopt, moet je je ogen 
openhouden. Je weet nooit wanneer je een 
interessant persoon tegenkomt. Het zou 
beslist jammer zijn als je die mist.

Maagd 23-08/22-09
Na een tijdje zul je zien dat het leven leuk is. 
Misschien heb je de afgelopen dagen te veel 
moeite gedaan voor je werk of andere 
verplichtingen. Zet je zorgen opzij, ontspan.

Weegschaal 23-09/22-10
Het is volkomen normaal dat je soms niet 
weet wat je wilt, of dat jij je niet zeker voelt. 
Maar je moet altijd proberen het op te lossen.

Schorpioen 23-10/22-11
Mensen rondom jou spreken erg positief 
over je. Je hebt de laatste tijd echt 
geprobeerd om een goede vriend te zijn. 
Nu word je beloond met nieuwe contacten.

Boogschutter 23-11/21-12
Het feit dat je dingen vergeet, is niet zo erg. 
Dat overkomt ons allemaal, wees alleen 
voorzichtig dat je geen belangrijke 
gebeurtenis mist.

Steenbok 22-12/20-01
Gebeurt het van tijd tot tijd dat je een 
revolutionair idee hebt, maar dat je het niet 
kunt formuleren of realiseren? Dat zal nu 
veranderen. De sterren wensen je het beste.

Waterman 21-01/19-02
Als het niet mogelijk is om de ernst van de 
situatie in te schatten, neem dan geen 
overhaaste beslissingen. Vooral nu moet jij 
je niet haasten.

Vissen 20-02/20-03 
Vissen hebben veel werk en familie-
activiteiten waardoor ze geen tijd 
overhouden voor andere dingen. In maart 
wordt het echter tijd om prioriteiten te 
gaan stellen.

Vissen
In maart wordt 

het echt tijd 
om prioriteiten 
te gaan stellen.

HOROSCOOP

Wat gaat maart ons brengen?

Vissen
In maart wordt 

Vissen
Vissen hebben veel werk en familie-
activiteiten waardoor ze geen tijd 
overhouden voor andere dingen. In maart 
wordt het echter tijd om prioriteiten te 
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   Al twintig jaar is De Klikspaan gevestigd 
in Carihuela, een prachtig vissersdorpje 
bij Torremolinos. Pal aan het heerlijke 
strand met de gemoedelijke boulevard 
vind je dit vakantieparadijs.
 
 ZONNEN, ETEN, SLAPEN EN 
REPEAT 
 Bij De Klikspaan komen de meeste 
mensen met veel plannen, maar 
uiteindelijk gaan ze hier vaak niet meer 
weg. Waarom zou je ook? Je kunt hier 
fantastisch eten: van uitsmijters en 
pannenkoeken tot de beste biefstuk. 
Daarbij bereiden ze ook heerlijke 
huisgemaakte patatje stoofvlees en 
supermalse spareribs. Ook kun je er 
slapen in één van de appartementen 
met uitzicht op zee. 

Wie eenmaal bij De Klikspaan in Torremolinos is geweest, blijft terugkomen. Je vindt 
dit vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand met de gemoedelijke boulevard.

Of wat denk je van zonnen op één 
van de honderdtachtig bedjes die 
direct voor de deur staan. Laat je 
hier verwennen met een heerlijke 
massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo 
direct vanaf je strandbedje. 
 
 DE PLEK VOOR EEN 
FEESTJE
  Bij De Klikspaan blijven de gasten 
terugkomen, omdat het er zo 
gezellig, fi jn én vertrouwd is. De 
mensen leren elkaar kennen, 
kinderen maken vriendjes en 
ook het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een 
gemoedelijke sfeer, waarbij De 
Klikspaan heel populair is onder 
Nederlanders en de perfecte 
locatie is om een feestje te geven. 
Daarnaast is Carihuela gewoon een 
heerlijke vakantiebestemming waar 
je De Klikspaan natuurlijk niet mag 
missen. 

Genieten van de

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela - Torremolinos (Málaga)  |  +34 647 09 79 57  
info@deklikspaan.com  |  www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

BIJ DE KLIKSPAAN 
BLIJF JE ALTIJD 
TERUGKOMEN

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela - Torremolinos (Málaga)  |  
info@deklikspaan.com  |  www.costasolholidayrentals.com  |  

Genieten van de
BRUISENDE/ZAKEN

gezelligheid

Zeer uitgebreid ontbijt, 
lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur 
boven de zaak.
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STEVEN BRUNSWIJK - VAN SLAAF TOT MEESTER
 

 
DE DWERG - FRATELLO FIASCO (FAMILIEVOORSTELLING)
 

 
LICHTSTAD REVUETHEATER - LEEF! 
 

 
ENGE BUREN - BASTA!
 

 
MARK VAN DE VEERDONK - GEEN VIKING
 

 
ROB & EMIEL - ONDERWEG

MAART 2020
►

►

►

►

►
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TIEN KEER PER SEIZOEN DE ALLERBESTE FILMHUIS FILMS!  

BEKIJK HET GEHELE FILMPROGRAMMA OP WWW.DEENCK.NL/FILMCLUB
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TIEN KEER PER SEIZOEN DE ALLERBESTE FILMHUIS FILMS!  

BEKIJK HET GEHELE FILMPROGRAMMA OP WWW.DEENCK.NL/FILMCLUB

ZATERDAG 14 MAART | 20.15 UUR 
STEVEN BRUNSWIJK - VAN SLAAF TOT MEESTER
 

ZONDAG 15 MAART | 14.30 UUR 
DE DWERG - FRATELLO FIASCO (FAMILIEVOORSTELLING)
 

ZATERDAG 21 MAART | 20.15 UUR 
LICHTSTAD REVUETHEATER - LEEF! 
 

ZATERDAG 28 MAART | 20.15 UUR 
ENGE BUREN - BASTA!
 

DONDERDAG 2 APRIL | 20.15 UUR 
MARK VAN DE VEERDONK - GEEN VIKING
 

DONDERDAG 9 APRIL | 20.15 UUR 
ROB & EMIEL - ONDERWEG

MAART 2020
►

►

►

►

►

►

FILMCLUB OIRSCHOT 

TIEN KEER PER SEIZOEN DE ALLERBESTE FILMHUIS FILMS!  

BEKIJK HET GEHELE FILMPROGRAMMA OP WWW.DEENCK.NL/FILMCLUB
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Compleet winkelplezier!
Om je huis in te richten of voor spullen 

voor een klus in en om het huis kun je in 
Oirschot op één locatie terecht! Woonplaza 
Oirschot biedt klus- en woonplezier onder 

één dak. Woonplaza Oirschot is een 
bouwmarkt, woninginrichter, verfwinkel, 

sanitairzaak, speelgoedwinkel, feestwinkel, 
tuinmeubelwinkel en een Weber BBQ 

specialist in één. Kortom, alles wat je nodig 
hebtvoor de inrichting van jouw huis en tuin.

Compleet winkelplezier!
Bouwmarkt. Woninginrichter. Verfwinkel. Sanitairzaak. Speelgoedwinkel. Feestwinkel. Tuinmeubelwinkel




