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SPANNENDE
BLIKVANGERS
Stukje geschiedenis. In het midden van de vorige eeuw werd door een
aantal avant-garde kunstenaars (van wie je de namen Karel Appel,
Constant en Corneille kent) de CoBrA groep opgericht. Het Franse
woord avant-garde betekent letterlijk ‘voorhoede’; ze maakten gedurfde kunst waarmee ze hun tijd ver vooruit waren. Cobra Art Company
heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse familiebedrijf brengt een gelimiteerde collectie werken van internationale
fotografen en kunstenaars, die bijzondere materialen als liquid gloss,
metaalverf, plexiglas en hars combineren. Vernieuwend en vaak een
tikkeltje spannend. Ruil een dagje museum eens in voor een bezoek
aan onze winkel en bewonder hun werk. Wie weet vind je de ultieme
ﬁnishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

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

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.

DROMEN KOMEN UIT
Je vindt het comfort van Auping bij:

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

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Huub van Hoof
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

win

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?

Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Oisterwijk
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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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.

‘S-HERTOGENBOSCH
HELVOIRT

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.

UDENHOUT

BERKEL-ENSCHOT

26
MOERGESTEL

23

Foto: Ron Eskens
soowpictures.nl

Inhoud

OISTERWIJK

TILBURG

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.

BRUIST/WONEN

‘Op maat gemaakt’
MAATWERK
ZORGT VOOR EEN
UNIEKE TOUCH

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

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.

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.

Uniek & persoonlijk

Beeld: Ferenco.be

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.

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.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.
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Ervaar het echte Ibiza
bij HOTEL GARBI

BRUISEND/BEZOEK

KOMENDE ZOMER ZIJN
WE WEER VAN DE PARTIJ!

Hotel Garbi, het viersterrenhotel aan Playa d’en Bossa, het populaire strand
van Ibiza. ‘Garbi’ betekent letterlijk ‘zuiver’. Het hotel heeft dan ook een hippe,
moderne en frisse uitstraling. Je hebt keuze uit standaardkamers, superior,
suite en premium suite met bubbelbad en uitzicht op het strand. Met ons
gezin verblijven wij er twee weken.
Je kunt kiezen voor half board. Dat wil zeggen
inclusief ontbijt en diner. Ondanks dat het hotel
volgeboekt is, merk je de drukte niet. Dit geeft een
zeer relaxed gevoel en het personeel is overal
supervriendelijk. Bij het zwembad zijn er genoeg
bedden. Tevens zijn er tweepersoons Bali bedden te
huur inclusief Cava Sangria.
Garbi Chill Out Lounge en tevens restaurant, ligt
aan het strand en heeft een spectaculair uitzicht op
zee. Tijdens de lunch genieten wij van geweldige
gerechten. Een populair gerecht is de Poke Bowl.
Daarnaast heeft dit restaurant een aparte bar voor

cocktails maar ook gezonde smoothies. In de avond
is er live muziek of speelt er een DJ.
Het hotel heeft een Spa en gasten kunnen gratis
gebruikmaken van het binnenzwembad en sauna.
Daarnaast biedt het hotel ook diverse schoonheidsbehandelingen, yoga en massages. Hotel Garbi is
verder de perfecte uitvalsbasis om de rest van het
eiland te verkennen. Discotheken zoals Ushuaia en
Hi Ibiza zijn op loopafstand te vinden.
Wij hebben ontzettend genoten van ons verblijf bij
Hotel Garbi. Het is dus zeker een aanrader.
Marcel, Lea, Tessa & Lidyano

Kijk voor meer informatie op www.hotelgarbi-ibiza.com

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

HAUTE COUTURE

LEKKER PITTIG

Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de
heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli
Cucumber, dry white vermouth en komkommersliertjes 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

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
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LEZERSACTIE

Maak nu kans op luxueuze
huidverzorgingsproducten
van MGC Derma
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Maak kans op een
Wilkinson Intuition
F.A.B. scheermesje.

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

Dit systeem scheert
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards)
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo
snel een gladde huid.
Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van de
glossy
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de
hoogte zijn van deze leuke acti
e! Of stuur je gegevens o.v.
v. #FAB
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

hangt in de lucht!

Dit voorjaar introduceert Wilkinson
een nieuw lid uit haar Intuitionfamilie: 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

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
hoogte
de
op
ook
zij
t
zoda
dit bericht,
jouw regio. Tag je vrienden in
o.v.v. #MGC naar
ns
eve
geg
je
r
stuu
Of
e!
zijn van deze leuke acti
t.nl.
prijsvraag@nederlandbruis

LEZERSACTIE

Het
voorjaar
KLAAR VOOR
ROKJESDAG

Het merk is ontwikkeld door
experts op het gebied van
natuurlijke huidverzorging
en ze hebben gebruik
gemaakt van de meest
hoogwaardige ingrediënten.

BRUIST Deals

SHOPPING/NEWS

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

MANNEN
MET BAARDEN
Het Britse mannenmerk Bulldog
biedt een ruim assortiment aan
mannelijke verzorgingsproducten. Mannen met baarden
vinden het wel zo fijn 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

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

Weer langer genieten!
De dagen zijn al merkbaar langer aan het worden en aan het eind van deze maand is
de zomertijd weer ingevoerd. De winter is dan ook voorbij en we verwelkomen het
voorjaar! Hierbij horen natuurlijk de nieuwe collecties in de winkels en de terrassen
die weer worden opgesteld. Ook zien we dat er op verschillende plaatsen nog
verbouwd of gebouwd wordt. Mooi dat de bouwwerken bijdragen aan een nog
mooier centrum.
Op het Lindeplein verwachten we dat de aanpassingen aan de watertafels eindelijk
resulteren tot een werkend geheel. Na metingen is ook gebleken dat de verlichting
op het plein enigszins moet worden aangepast. Hopelijk duurt dit niet zo lang
als de andere werkzaamheden. Uiteindelijk is het plein inmiddels al meer dan
10 jaar niet afgewerkt tot tevredenheid van de ondernemers en bewoners.
Klinkt allemaal nog ver weg, maar we kunnen in ieder geval weer melden dat er
weer een aantal evenementen gepland staan, waar we weer heel blij mee zijn.
Denk aan het Korenfestival, Biermatinee, Art in Oisterwijk, Brabants Mooiste,
Oisterwijk in Concert, Fashion-Event, Wintervillage, Filmplein, Reuzenweekend,
Jazzfestival, WinterglO’w en meer!
De voorbereidingen en organisatie hiervan zijn allemaal in volle gang.
Ook verwelkomen we weer een paar nieuwe ondernemers: Reload Studios en Best
Business. Etos en Gall & Gall hebben nieuwe eigenaars. Toemen Modelbouw is
verhuisd naar Dorpsstraat 17. Allemaal veel succes gewenst met jullie bedrijf!
Citymarketing gaat eind van de maand, als alles volgens planning verloopt, in de
Tiliander onder de naam TIP (Toeristisch Informatie Punt), ook intern verhuizen. Ze
krijgen een eigen ruimte. De medewerkers kunnen dan beschikken over een betere
manier om de bezoekers te helpen of de cadeaubonnen te verkopen.
Overigens staat onze eigen jaarplanner op www.centrummanagement.inoisterwijk.nl
Ook nog benieuwd naar de nieuwtjes en updates voor de komende maanden?
Lees dan deze column en kijk op: www.bezoekoisterwijk.nl
Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Frits Knibbeler
Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl
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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.
17

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING
In april van dit jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te
Tilburg. Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor
niets. Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder, omdat het restaurant
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten, bereid
op de kenmerkende Big Green Eggs.

Laat je eens aangenaam
verrassen

OP HET WATER

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

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

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

Alles vers bereid

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

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

Eigenlijk moet je het vooral zelf
een keer komen ervaren!

Team Boot013

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

CHECK
DEZE
HOTSPOT!
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Artinails & Beauty
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde
behandelingen aan onder één dak. Voor nagelstyling, gelnagels, hand- en voetverzorging,
schimmelnagels, behandelingen voor huidverzorging, anti-aging, definitief ontharen én
make-up ben je bij Artinails & Beauty aan het
juiste adres.
Wendy van Strien en haar team van schoonheidsspecialistes 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.

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

De gediplomeerde specialistes
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

• Hydradermie Ooglift of Eye logic
voor minder lijntjes rond de ogen
• Hydra Clean
• Hydra Care, deze behandeling
verzorgt de huid
• Lash Volume Lift

PEDICUREBEHANDELING
• Pedicure

Jouw beautyspecialist!

• Spa voetbehandeling
• IBX-behandeling

Lash Volume Lift

Lash Volume Lift is een behandeling om de natuurlijke wimpers te
liften en krullen, zonder gebruik te maken van tangen, klemmen
of wimperextensions. Perfect Eyelash werkt met siliconen pads en
milde, maar zeer effectieve producten, waardoor de behandeling
niet schadelijk is voor de natuurlijke wimpers.
De behandeling zal ook zorgen voor extra volume door de toegevoegde keratine,
collageen en vitamine E. Als finishing touch kunnen de wimpers geverfd worden
voor een perfecte en natuurlijke oogopslag. Het resultaat van de Lash Volume
Lift behandeling is ongeveer zes tot negen weken zichtbaar!
Voordelen van Lash Volume Lift
• Creëert een mooie, open blik
• Uw eigen wimpers zullen langer lijken door de intense lifting
• Na de eerste 24 uur kunt u alles weer met uw wimpers doen zoals voorheen
• Veilig voor de natuurlijke wimpers
• Behandeling wordt altijd uitgevoerd door ervaren stylisten

Lash Volume Lifting actie
alleen geldig maart 2020
Exclusief verven van
de wimpers: € 59,95
nu € 45,95
Inclusief verven van
de wimpers: € 69,95
nu € 55,95

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

Een hartige lekkernij
Honden kunnen soms vreemde dingen eten, met name puppy’s pakken van alles in hun bek.
Zo ook Charlie, een pup van drie maanden die op consult kwam, omdat hij mogelijk een spijker
had gegeten. Om het zeker te weten hebben we een röntgenfoto gemaakt.
Hier was heel duidelijk een spijker op te zien. Als een hond iets zachts
heeft gegeten, bijvoorbeeld een sok, kun je dit uit laten braken door de
hond een injectie te geven waar hij/zij heel misselijk van wordt, maar bij
scherpe voorwerpen is dit niet verstandig. Als de hond braakt kan het
scherpe voorwerp namelijk de slokdarm
beschadigen, met mogelijk ernstige
gevolgen.
Om de schade van de spijker in het
maagdarmkanaal te beperken hebben we
Charlie meteen geopereerd om de spijker uit
de maag te halen. De operatie is goed verlopen
en gelukkig was Charlie een gezonde fitte pup,
die al heel snel weer herstelde van de operatie.
Bij het verwijderen van de hechtingen tijdens
de nacontrole was hij al weer helemaal de oude.
Hopelijk kiest lieve Charlie in de toekomst
voor gezondere lekkernijen.

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

D

AGJE UIT

HISWA BOAT
SHOW 2020

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.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

ESCAPE FROM
PRETORIA

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfletten 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.

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 fietsen 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.
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Overbeharing of
ongewenste haargroei

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.

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

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

Onze
behandelingen
• Pigment
• Overbeharing

Met de ontharingslaser kan een lichtbundel met een specifieke golflengte 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.

• Acne
• Oedeem
• Huidadvies
• Littekens
• Couperose/
Doortje Dekkers - Putmans

Eigenaresse & huid- en
oedeemtherapeut

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.

vaatproblemen
• Nazorg kanker

Onze specialisten
v.l.n.r. Romy Vermeulen,
Meggie van den Broek,
Doortje Dekkers Putmans, Annette van
Duijnen

EN

BEHANDELING

vergoed
kunnen worden
rzekeraar
door uw zorgve

Onze vestigingen
Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel
Best
Oirschotseweg 28a

• Huidverbeterende
Behandelingen

5684 NJ Best

• Lasertherapie
• Peelingtherapie

www.huidtherapieboxtelbest.nl
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06 8126 4333

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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BEAUTY/NEWS
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 januari
de oplossing in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl

Tekst en productie: Ingrid Burger for colorstories.nl

1

12

Lentekriebels

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.

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

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
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embrace
Voor een totale ontspanning!

Myriam Sillie
Iedereen te helpen zich goed
te voelen, het beste uit zichzelf
te halen en de mooiste versie
van zichzelf te zijn.
De beste professionele
massages, lichaams- en
gezichtsbehandelingen te
geven.
Een sublieme wellnessomgeving te creëren voor
al mijn gasten.
In alle rust ontspannen.
Tijd nemen voor jezelf is
een keuze, dus kies
voor jezelf!
MASSAGES
SCHOONHEIDSBEHANDELING
HAMMAN
ME-TIME

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

“Oorspronkelijk ben ik Embrace begonnen, omdat ik zelf behoefte
had aan een plek om helemaal tot rust te komen”, vertelt Myriam.
“Kennelijk hebben meer mensen die behoefte, daardoor heb
ik er mijn werk van kunnen maken. Het is geweldig om
gasten hier blij en tevreden de deur uit te zien gaan.”
Persoonlijke aandacht
“Je komt hier alleen of met z’n tweeën,
daardoor heb ik alle aandacht voor je. Het
is een kleinschalige spa met Finse sauna,
stoomcabine en medische infraroodsauna.
Een heel ander soort beleving dus dan de
grootschalige sauna’s die je tegenwoordig ziet.”

BRUISENDE/ZAKEN

EEN STERK STAALTJE
Specialisten in maatwerk in
VAKMANSCHAP
staal, RVS en aluminium.

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.”

Maak nu een
afspraak om weer tot
rust te komen!
013-5903573

Alles op maat “Het begint meestal met een persoonlijk gesprek,

Massage op maat

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.”

Als massagetherapeut kan Myriam
verschillende soorten massages geven; zowel ontspanningsmassage als
sportmassage en klachtgerichte massage. “Goed luisteren is essentieel, in een
persoonlijk gesprek bekijken we wat je op dat moment nodig hebt. Daar stem
ik de massage op af. Het is de bedoeling dat je er zoveel mogelijk profijt hebt.”

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.”

Schoonheidsbehandelingen
Mannen en vrouwen kunnen bij Embrace terecht voor een breed scala aan
schoonheidsbehandelingen. “Daarbij werk ik met de producten van Kalahari,
deze bevatten de meest effectieve natuurlijke ingrediënten. Op het gebied van
huidverzorging en -verbetering kun je er uitstekende resultaten mee behalen. Op
alle mogelijke manieren help ik mensen om het mooiste en het beste van zichzelf
naar voren te halen.”
Massages en lichaams- en gezichtsbehandelingen kunnen ook los van een
saunabezoek worden geboekt.

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

“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!”
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COLUMN/MANDEMAKERS

Persoonlijk en betrokken
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.
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.Ook voor een ‘simpele’ vakantiecheck of een Apkkeuring ben je bij Mandemakers aan het goede adres. Het bedrijf beschikt
bovendien over een eigen bandenopslag, waar klanten gratis
hun banden in mogen leggen.

Gratis bandenopslag voor klanten
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.” 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.
Vragen? Bel ons! We staan voor je klaar!

GARAGEBEDRIJF

MANDEMAKERS
APK
ONDERHOUD
VERKOOP
BANDEN
VELGEN

Strak inmeten is essentieel
bij elke klus. Onze
vakmensen van Karwei
Oisterwijk verzorgen het
nauwkeurig inmeten van
jouw product, beoordelen
of de door jou gewenste
montage uitgevoerd kan
worden, wat de montage gaat
kosten en wat je daarvoor
nodig hebt.

Liever tijd
voor elkaar dan
voor klussen?
KARWEI voor klussen en inrichten

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

Wil je iets veranderen
in je huis, maar heb je
zelf te weinig kennis en
ervaring, geen tijd of is de
klus te groot? Bekijk de
mogelijkheden van de Karwei
Oisterwijk Montageservice.
Met onze vakmensen is je
klus zo geklaard en kun jij
sneller genieten van het
eindresultaat.

Karwei Oisterwijk
Sprendlingenpark 48
Oisterwijk
013-5212292
mt.karweioisterwijk@gmail.com

Meer info op:
www.karwei.nl

Geschilderd
door vakman
Gemonteerd
door vakman
Gelegd door
vakman

NIEUW BIJ

Karwei
Let op! Scan of fotografeer deze advertentie, laat deze zien
bij de kassa en krijg 20% KORTING op één artikel.

BRUIST/LIFESTYLE

DO IT
YOURSELF!

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?
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.

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 meetlint. 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.

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.
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You deserve some me-time!

Op zoek naar heel
bijzonder behang?

Toe aan wat tijd voor jezelf? Breng eens een bezoek aan CloudSeven
Studio in Vught. Je kunt hier terecht voor een floatsessie, diverse
massages, maar ook je nagels worden hier volop verwend!

VOOR ECHTE
ONTSPANNING!

Zeker als u iets
bijzonders aan
de muur wilt.
Een muur als
eyecatcher,
dat wil toch
iedereen!

Floaten
De temperatuur van het water is verwarmd op 35,5 °C, gelijk aan je lichaamstemperatuur. Je lichaam merkt daardoor al snel niet meer welke delen van je
lichaam in contact zijn met het water en welke niet. Dit geeft je het gevoel dat je
zweeft, waardoor je lichaam totaal kan ontspannen. En er is meer, want het water
waarin je drijft, bevat 500 kilo magnesiumzout.
Massages
In de hectiek van alle dag vergeten we vaak even te ontspannen.
Maar juist op die momenten is het extra belangrijk om even een
momentje voor jezelf in te plannen. Een massage is hier uitermate
geschikt voor. Ervaar pure ontspanning en rust tijdens een
ontspanningsmassage, maar ook een bindweefselmassage of
voetreflexmassage behoort tot de mogelijkheden.

Uw specialist op
het gebied van
behang.

Claudia de Laat:
“Eén uur floaten staat gelijk
aan vijf uur slapen.”

Nailbar
Bij CloudSeven leggen we je graag in de watten. In dit geval gaat het om extra
aandacht voor je handen en nagels. De focus ligt op een ontspannen moment voor
uzelf. Bij CloudSeven hebben we diverse behandelingen voor je handen en nagels,
zoals een spa manicure, het zetten van builder gel/powergel nagels of mooi gelakte
nagels met gellak. Wij zorgen ervoor dat je weer met verzorgde handen de deur uit
gaat.

Zoek niet
verder en
kom langs!

Even wat extra aandacht voor jezelf, hoe fijn is dat?
Team CloudSeven staat voor je klaar!
CloudSeven Studio | Relax - Refresh - Recharge | Helvoirtseweg 130 Vught
073-8509446 | recharge@cloudsevenstudio.com | www.cloudsevenstudio.com

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk
013 - 528 21 62 | www.marcovandenberg.nl

Wij bouwen de kast
die bij je past!
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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant
De kast van Bastiaan en Tooske
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 woonen slaapkamerkasten,
industriële
en taatsdeuren en nog
Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel
speciaal naar uw
wensenschuifop
meer.
Metruimte
ons eigen
team regelen
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden veel
wij voor
elke
(en budget)
een wij alles voor je, van
ontwerp
tot plaatsen.
Hetmaken
resultaat
is een kast waar wij trots
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met
een mooi
design. Wij
voor
zijn
eneigen
jij straks
plezier
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent.op
Met
ons
teamjarenlang
regelen wij
allesvan hebt, elke dag weer.

De kast van Bastiaan en Tooske

Leon Hamers

voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang
plezier van heeft, elke dag weer.
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.

Wij maken de kast die bij je past!

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
Leon Hamers

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

HELLUP…

MAN/CAVE

ik word vader!

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken.
Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij
ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en
Wacht niet
andere koeltechnische apparaten. We verkopen nieuwe apparatuur,
langer en bel voor
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien
meer info
alle onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het
06-52461455
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

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?

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek
K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

HET JUISTE
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certificaatsleutels
BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

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

Alles op het gebied van

kluizen!
Zoekt u een kluis?

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

Bel ons
voor informatie:
013-5430579

KLUISOPENINGEN

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.

Piusstraat 313, Tilburg | 013-5430579 | info@moonensleutelservice.nl | www.moonensleutelservice.nl
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de specialist
voor uw tuin

Wij zoeken

•vakbekwame hoveniers
•leerling hoveniers

om ons team fulltime te komen versterken
voor werkzaamheden van particuliere
tuinen in de regio van Oisterwijk.

Stuur je CV naar: tuinaanleg@icloud.com

Plantgoed Coen van Ingen

•06 54235661•www.plantgoed.nu

Wij bedrukken / borduren kleding / textiel al vanaf 1 stuk!
Bij ons betaal je NIET voor een borduurkaart. Informeer bij ons naar de gunstige tarieven.
Een borduren kan uit maximaal 10 kleuren bestaan.

Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk
www.stickerenshirts.nl

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

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden van Nederland.
Het door John MacDonald opgerichte bedrijf richt zich op het ontwerpen en
realiseren van onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel
particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl
43

BRUIST/QUOTE

Lekker

niksen

heet tegenwoordig

opladen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Ouderlijk gezag voor ongehuwde
partners: hoe zit dat?
Chantal 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 financieel
gebied. Mensen
komen naar mij voor
een respectvolle
begeleiding bij het
vinden van een
duurzame oplossing,
bij voorkeur in
samenwerking met de
ander.

Stationsstraat 19, Tilburg
013 - 207 07 40
chantal@dekkers-familierecht.nl
www.dekkers-familierecht.nl

Wanneer gehuwde partners samen een kind krijgen, hebben zij direct, van
rechtswege, samen het ouderlijk gezag over dat kind.
Wanneer ongehuwde partners samen een kind krijgen, gaat dat niet automatisch,
maar moeten er een aantal stappen worden gezet. De moeder van het kind krijgt
wel automatisch alleen ouderlijk gezag over het kind. Maar wanneer ook de vader
samen met moeder het ouderlijk gezag over het kind wil uitoefenen moet de
vader het kind eerst erkennen en daarna moet, op verzoek van beide ouders, in
het gezagsregister worden aangetekend dat zij het gezamenlijk ouderlijk gezag
hebben over het kind. Veel ongehuwde ouders denken dat het ouderlijk gezag
automatisch geregeld is bij de erkenning, maar dat is dus niet zo.
Vaak komt dan pas, wanneer de ouders uit elkaar gaan, aan het licht dat een kind
maar één gezagsdragende ouder heeft. Om het ontbreken van het gezamenlijk
ouderlijk gezag op dat moment te herstellen kan dan soms tot moeizame
procedures leiden.
Er ligt een initiatiefwetsvoorstel om de situatie voor ongehuwde partners te
veranderen. Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat de ongehuwde partner van de
moeder die zijn of haar kind erkent automatisch ook/mede het gezag verkrijgt.
Met deze regeling wordt het ongerechtvaardigd onderscheid tussen kinderen van
gehuwde ouders, die van rechtswege het gezamenlijk gezag hebben, en kinderen
van ongehuwden die dat niet hebben, weggenomen. Met dit wetsvoorstel
worden problemen voorkomen als ouders later uit elkaar gaan of als zij een
meningsverschil krijgen bij belangrijke beslissingen met betrekking tot het kind.
Of en zo ja, wanneer deze wet van kracht wordt is helaas
nog niet duidelijk. Dus totdat de koppeling van erkenning
en gezamenlijk voor ongehuwde partners in de wet wordt
opgenomen, is het zaak hier alert op te zijn en meteen bij
de erkenning ook te zorgen voor de aantekening in het
gezagsregister.

er
Meer weten ov
e
de verschillend
?
mogelijkheden
ntact
Neem dan co
met mij op.
0
013-207074

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTERSCHILDERWERK?

Voor meer
info of een
offerte? Bel
06-38196584
Verzonken Kasteel 70, Udenhout | 06-38196584 of 013-5420464
info@johnreijnenmeesterschilder.nl | www.johnreijnenmeesterschilder.nl

IPL is dé methode
tegen overbeharing

CRYO BEHANDELINGEN
IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN
GEZICHTSBEHANDELINGEN
SPECIALE BEHANDELINGEN
LICHAAMSBEHANDELINGEN
WELLNESS ARRANGEMENTEN

WIJ BESTAAN 3 JAAR

DEEL BEHANDELINGEN
SEIZOENSBEHANDELING

Dé salon voor huidverbetering
5 maart 2020 bestaat Skinfluence 3 jaar. Met deze
speciale actie willen wij dit graag met u vieren!
Bij het boeken van een gezichtsbehandeling naar
keuze ontvangt u in de maanden Maart & April
één van deze 3 massages GRATIS:
• Hoofdhuidmassage • Handmassage
• Voetmassage
Inclusief gratis intake + vrijblijvend huidadvies.
Wij ontvangen u graag in onze kleinschalige, sfeervolle
salon in het bruisende centrum van Oisterwijk.

Anne en Enid Krah | Hoogstraat 31, Oisterwijk | 06-30736716 / 06-30761634 | www.skinfluence.nl | info@skinfluence.nl | lid bij ANBOS

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 definitief ontharen door
middel van IPL.

IPL combineert de voordelen van de traditionele methodes.
Op een snelle en effectieve manier worden via de IPLflitsen de haarwortels verhit en daar kunnen ze niet tegen.
De haarwortel sterft af, en er kan op die plek geen haar
meer terugkomen. Als we dat combineren met het feit
dat de IPL-flits vele haren tegelijk flitst én het gevoel te
vergelijken is met een elastiekje wat men tegen de huid
schiet, biedt dit u een zeer effectieve methode tegen
overbeharing. Zowel het gezicht als het lichaam zijn te
behandelen.

De Behandeling
De IPL geleidt licht naar het behandelgebied. Door middel van dit
unieke systeem wordt het gefilterde en volledig veilige licht via de haar
in het haarzakje geleid. Haar bevat pigment dat het licht absorbeert en
omzet in warmte. Wanneer het haarzakje is vernietigd, kan er definitief
geen haar meer uit groeien. Op elk deel van uw lichaam kan nu, met
als resultaat een haarreductie van 80 tot 90%, ongewenste haargroei
snel behandeld worden.
Meer weten? Kijk op www.ingridblom.eu
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Aktie

ontharen gezicht
of/en lichaam
vanaf € 25,-

Kijk voor meer informatie op mijn
website: www.ingridblom.eu
Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk
013 - 533 59 46 | 06 - 47307932
info@ingridblom.eu

WWW.INGRIDBLOM.EU
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De strijd tegen
ongewenste haren
Veel mensen hebben last van ongewenste haargroei, oftewel haargroei op plekken
waar ze dat liever niet zouden hebben. Iets waardoor sommige mensen zich onzeker
kunnen voelen. Maar gelukkig ook iets waarvoor diverse oplossingen zijn.
Waxen

De ernst van het probleem verschilt van persoon tot
persoon. De een heeft slechts enkele ongewenste
donshaartjes terwijl de ander last heeft van
opvallende, dikkere en donkere haren. En of het haar
dan ook daadwerkelijk ongewenst is, hangt ook weer
van de persoon af. De een kan er prima mee leven,
de ander schaamt zich erdoor.

Als alternatief kiezen veel mensen voor waxen. Voordelen
hiervan zijn dat het haar langer wegblijft, dunner
terugkomt en je ook geen last hebt van scheerbultjes.
Bovendien hoef je het niet per se zelf te doen, maar kun
je ook naar een salon gaan om je professioneel te laten
waxen. Nadelen zijn dat waxen niet geheel pijnloos is en
dat je ook een iets grotere kans hebt op ingegroeide
haren dan bij scheren.

Scheren
Is de haargroei echt extreem en wil je ervan af, dan is
het aan te raden om een afspraak te maken bij je
huisarts die je vervolgens kan doorverwijzen naar
een specialist. In de wat minder extreme gevallen
kun je vaak zelf de strijd tegen de haren aangaan.
Daarvoor bestaan verschillende methodes waarvan
scheren nog wel de bekendste (en meest gebruikte)
is. Nadeel hiervan is echter dat de haren snel terug
groeien en dan meestal hard en stug aanvoelen. Niet
de meest geschikte methode dus voor alle plekken
op je lichaam…

LASEREN IS
MEESTAL PERMANENT,
MAAR WERKT NIET
BIJ IEDEREEN

Laseren
Andere ‘oplossingen’ zijn bijvoorbeeld het gebruik van
ontharingscrèmes, epileren, bleken en harsen. En
natuurlijk het permanente alternatief: laseren, waarvoor
tegenwoordig steeds meer mensen kiezen. Bij het laseren
worden de cellen van de haarwortel zo beschadigd dat er
geen haar meer kan groeien, oftewel: het resultaat is
meestal blijvend. Laseren werkt echter niet altijd even
goed bij mensen met blond of rood haar. Zij kunnen dus
beter voor een van de andere oplossingen kiezen.

Heb jij ook last van ongewenste haargroei? Kijk dan eens op www.nederlandbruist.nl.
Hier vind je vast wel een specialist in jouw regio die je van je probleem af kan helpen.
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Het is van groot belang dat je
kind goed leert bewegen.
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs
door te bewegen en tegelijkertijd
te ontdekken. Het is belangrijk dat
een kind in deze eigen ontwikkeling
gestimuleerd wordt. Dat is de reden dat
kinderfysiotherapie een apart vakgebied
binnen de fysiotherapie is.
De kinderfysiotherapeuten van
Move-Ing diagnosticeren en behandelen
je baby, peuter, kleuter, schoolgaande
kind of tiener bij motorische en/of
zintuigelijke problemen.

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

KINDERFYSIOTHERAPIE

Let’s move!

t diverse zelf ontwikkelde
Move-Ing Kinderfysiotherapie bied
een gezonde manier in
lessen aan. Wij willen kinderen op
aanraking laten komen met
beweging krijgen en met plezier in
n. Met deze keer aandacht
diverse sporten en bewegingsvorme
voor: Fitdankbaby & Peutergym
FITDANKBABY
moeders met hun baby

PEUTERGYM
2 t/m 4 jaar

FITDANKBABY
PEUTER- & KLEUTERGYM
JEUGDSPORTLES

tijk
Een mondhygiëneprak

BOOTCAMP BOYS & GIRLS

met een persoonlijke touch

FITNESS WORKOUT 12+
BOOTCAMP AQUA KIDS
LADIES ONLY (AQUA)

• Jaarrekening

•Administratie

voor
een goede
financiële
•Advies
• Sa.la.ris
• Ook
voor
• Belasting
administratie
van
uw
bedrijf.
particulieren
••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris
•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110
1

1

www.pa
www.pareladvies.
reladvies.nn1 1
[-mail: in fo@pareladvies.n 1

Mondhygiëne Oisterwijk Lindeplein 6A, Oisterwijk
013 205 60 20 | info@mondhygieneoisterwijk.nl
www.mondhygieneoisterwijk.nl

Sprendlingenstraat
16,1616
Oisterwijk
| 013
5215925
Sprendlingenstraat
1 5061 KN
Oisterwijk
Sprendlingenstraat
1 5061 KN Oisterwijk
Tel:(013)521
5925
info@pareladvies.nl
Tel:(013)521
5925 1 1 fax:(013)5286110
fax:(013)5286110
[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

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

www.move-ing.nl

FitdankBaby is een uniek concept dat
speciaal bedoeld is voor mama’s die na
hun bevalling fysiek en mentaal weer in
vorm willen komen en tegelijk ook quality
time willen doorbrengen met hun baby
van 3-7 maanden.
Het unieke en mooie van deze speciale
workout is dat de intensiteit van de
workout toeneemt naarmate je baby
groeit. Door het samen deelnemen aan
deze les zal de band versterken en wordt
samen bewegen een normaal onderdeel
van jullie gezamenlijke routine.
Meld je nu aan via wwww.move-ing.nl.
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De peutergym is ontwikkeld
voor kinderen
van 2 t/m 4 jaar. Tijdens deze
les ligt het
accent op het ontdekken en
stimuleren
van de motorische ontwikke
ling. Dit
gebeurt op een speelse wijze
waarbij
samenwerking met andere kind
eren een
belangrijk leerdoel is.
Ouders zijn gedurende de les
aanwezig
om samen met hun kind te spo
rten.
Tijdens de les wordt gebruik
gemaakt van
cijfers /kleuren /dieren /muziek
etc. om
de sportles een speels, aan
sprekend
thema te geven en ook nog een
s leerzaam
te maken.

Een échte
houten Bourgonje!

Een écht houten Bourgonje
is er voor elke smaak:

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

Bij Bourgonje geen fineer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in
uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke
behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze
showroom kunt u zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En mocht

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00
WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen voor
een afspraak in de avonduren.
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HOROSCOOP

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

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

Vissen
In maart wordt
het echt tijd
om prioriteiten
te gaan stellen.

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.

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.

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Denken betekent nog geen weten. Onthoud
dit goed. Het is geen goed idee om een
gevecht te beginnen als je de gegevens niet
hebt geverifieerd of onderbouwd.

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.
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Foto: Iris Wuijster Fotografie

Wat gaat maart ons brengen?

Het feit dat je dingen vergeet, is niet zo erg.
Dat overkomt ons allemaal, wees alleen
voorzichtig dat je geen belangrijke
gebeurtenis mist.

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.

Drs. Alice van der Linden
“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.
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.

Botox en fillers, dat kan!
Veel mensen denken dat de functie van botox en fillers bij het
verminderen van rimpels hetzelfde is. Niets is echter minder waar.

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier en
wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op plaatsen
in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd
en rondom de ogen. Botox® vult dus niks op. Fillers zijn injectables op
basis van hyaluronzuur, een lichaamseigen stof met als functie vocht
vasthouden. Met fillers kunnen lijntjes worden opgevuld, waardoor deze
vervagen of verdwijnen. Het wordt ook gebruikt voor het herstel van
volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). Daarnaast
kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze wat extra volume
te geven.
Helaas zijn er in de media verschillende slechte voorbeelden van
(overmatig) gebruik van Botox® en fillers. Gelukkig kunt u ook behandeld
worden zonder er ‘nep’ uit te zien. Ik streef ook niet naar rimpelloze
gezichten zonder mimiek, maar juist om u een frisse uitstraling te geven
en scherpe lijnen en schaduwen te verzachten. Een ander zal zeggen dat
u er goed uitziet zonder te zien dat u behandeld bent.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze visie u aan?
Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek.

Vissen 20-02/20-03

Vissen hebben veel werk en familieactiviteiten waardoor ze geen tijd
overhouden voor andere dingen. In maart
wordt het echter tijd om prioriteiten te
gaan stellen.

Een natuurlijke look met
®

Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131
info@mooimedischsportief-denbosch.nl
www.mooimedischsportief.nl/helvoirt
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Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa
10 trainingen
fit en zonstudio

Vacustep € 40,- | Warmtcabine € 40,sportief
Combi Vacustep/Warmecabine
€ 50,zonnen
Bootcamp

vanessa

Elke vrijdag in warmtecabines tussen 14 -16.00 uur
10 x voor € 45,Abonnementen
Langvennen-Noord 33
Oisterwijk
013-5211779
06-28333165
Ma tot vr van
8.30 - 21.00 uur
Za van 8.30 - 18.00 uur

Het word ti
jd
om er wat aa
n
te doen! En
betaalbaar!

HIPP By Monique

Onbeperkt maandabonnement Sport en Zonnebank € 99.Onbeperkt maandabonnement Sport en Collageenlichttherapie € 99.Zonnenbank/ Collageenlichttherapie

Max. 20 minuten € 9,50
Actie kaart 5 x Zonnen € 37,50 / 10 x Zonnen € 75.30 minuten Collageenlichttherapie € 9,50
10 x Collageenlichttherapie € 75.-

www.bodycontent.nl

Like ons op
www.facebook.com/OisterwijkBruist
Boek snel een
gratis proefles!
en gun jezelf

yoga!

Yogafarm

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
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TILBURGSEWEG 8,
OISTERWIJK
06-53948744
WIJ ZIJN GEOPEND:
dinsdag t/m zaterdag
12.00 tot 17.00 uur.

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

n s t ij l
J e ei g e

Schilders- en afwerkingstechnieken

van Engelen

Kan jouw huis binnen
wat kleur gebruiken?

Kom langs en
maak kennis
met de enorme
keuze.

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
Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194

Schilders- en afwerkingstechnieken

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

Nu verkrijgbaar in Oisterwijk

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

HERMAN VAN AMELSVOORT

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

Omdat van
Amelsvoort lid
is van Electro
World (een
inkooporganisatie),
kunnen we scherpe
concurrerende
prijzen hanteren.
In onze winkel
vindt u producten
die u dagelijks
nodig heeft, voor
in de keuken,
woonkamer,
slaapkamer,
auto of op straat.
We leveren
producten van
Samsung,
Philips,
Sony,
JVC,
Panasonic,
Bose,
Liebherr,
Miele,
Bosch,
AEG,
Nespresso.

LUXX Living & Lifestyle richt zich op de
doelgroep van mensen tussen de 25 en 50 jaar
die in het middensegment op zoek zijn naar
aparte en unieke meubels en laagdrempelig
interieuradvies. De prachtige zaak met een
showroom van ruim 800 vierkante meter
onderscheidt zich van woonboulevardwinkels
door het exclusievere aanbod, maar dan wel
tegen betaalbare prijzen.

STEL UW BANK
GEHEEL NAAR WENS
SAMEN!
Topmerken
Paul en Suzanne stellen hun regelmatig
wisselende collectie zelf samen en werken
daarbij samen met diverse topmerken en dealers.
Zo is LUXX Living & Lifestyle ‘premium dealer’
van Urban Sofa, de grootste in Noord-Brabant.
Qua merken kun je er terecht voor exclusieve
meubels van bijvoorbeeld Richmond Interiors,
PTMD, By-Boo, Eleoanora, Sevn en MySons.

Warm onthaal
Bij LUXX vindt u de mooiste meubelen voor een ‘Luxury’,
landelijk of industrieel interieur. Ze hebben een voorliefde
voor bijzondere interieurs. Daarom kiezen ze voor
meubelen en sferen die net even anders zijn.
Stijfjes is de sfeer bij LUXX Living & Lifestyle ook
allerminst, want als je de zaak in Den Bosch binnenstapt,
kun je rekenen op een warm onthaal. Kijk gerust lekker
rond en op het moment dat u behoefte heeft aan informatie
of advies is het personeel u graag van dienst.

Met LUXX Living & Lifestyle
heeft Den Bosch er sinds
ruim een jaar een bijzondere
woonwinkel bij. Eigenaren
Paul en Suzanne hebben
veel ervaring in deze branche
en tillen het niveau met hun
nieuwe zaak nog een stapje
hoger.

BRUISENDE/ZAKEN

Wandbekleding
Naast prachtige meubels voor uw woonkamer, vindt u
er ook exclusieve wandbekleding: van natuursteenstrips
tot houten panelen en van glas- en roestverf tot lederen
wandtegels.
U ziet het: LUXX Living & Lifestyle doet het net
even anders. Laat u verrassen en breng snel een
bezoek aan de showroom!

Net
even anders
LUXX Living
Rietveldenweg 13
Den Bosch
073-6218033
info@luxxliving.nl
www.luxxliving.nl

GRATIS PARKEREN EN
GEMAKKELIJK BEREIKBAAR
NABIJ DE OPRIT A59

Creatief spelen

met licht en kleur

Jack onderscheidt
zich o.a. door zijn
vaardigheden en
zijn productkennis.
“Ik ben geen Gezamenlijk proces
kunstenaar, maar “Het is steeds weer een uitdaging om samen
meer een technisch met de klant een praktische oplossing te vinden.
vakman. Ik kan Als mensen een eigen ontwerp hebben, kan
9 van de 10 keer ik aangeven wat er al dan niet mogelijk is en
precies maken wat eventuele alternatieven aandragen. Is er kleine
de mensen willen.” schade aan glas in lood, dan kan ik dit vaak

ter plekke maken; eenvoudig en betaalbaar. Ik
restaureer tevens veel glas in jaren ’30 huizen.
Het kan desgewenst in een modern jasje worden
gegoten, maar ook in oude glorie worden hersteld.”

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

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

Fusing
“Het mooie aan glas in lood is dat
je speelt met het licht. Door het
versmelten van glas kan ik unieke
cadeaus creëren, bijvoorbeeld schalen
ter gelegenheid van jubilea.”
Vertrouw op de jarenlange ervaring van
Jack Wolfs en informeer vrijblijvend wat
hij voor u kan betekenen.

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:

ACNE EN ACNELITTEKENS
LYMFOEDEEM
PIJNLIJKE OF STORENDE
LITTEKENS
LIPOEDEEM
ONGEWENSTE
LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

TIP

Huidzorg Unique
e
is aangesloten bij all
rs.
raa
zorgverzeke

Renée van Berkel

Belgiëstraat 6, Oisterwijk
06-51085095 | info@jackwolfsglasinlood.nl | www.jackwolfsglasinlood.nl
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Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915
info@huidzorgunique.nl

www.huidzorgunique.nl

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Lipoedeem

vet en vochtophoping
Lipoedeem is een vrij onbekende huidaandoening, maar die veel voorkomt.
De diagnose wordt vaak pas laat vastgesteld. Het is een aandoening waarbij
vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over de armen en/of benen.
Lipoedeem komt alleen voor bij vrouwen en bestaat uit plaatselijke
vetophopingen die niet beïnvloed worden door gewichtsvermindering
en sporten. Lipoedeem weefsel is gevoelig en kan pijnlijk zijn en gepaard
gaan met lymfoedeem een vermoeid gevoel in de benen.
Lipoedeem ontwikkelt zich over het
algemeen tijdens of net na de puberteit,
maar kan ook tijdens zwangerschap
of op latere leeftijd tot uiting komen.
Het is belangrijk dat lipoedeem in
een vroeg stadium ontdekt wordt om
verergering of complicaties tegen te
gaan en mogelijke psychosociale klachten
te ondervangen.
Behandeling door de huidtherapeut kan bestaan uit:
• Manuele lymfedrainage
• Bindweefselmassage met LPG apparatuur
• Lymfepress
• Zwachtelen
• Aanmeten compressiemateriaal of steunkousen

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

mooR wining & dining

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

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
creëren de meest bijzondere gerechten.

Kom genieten
van mooR!

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.

NEW SPRING
COLLECTIONS

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.

Open van di t/m za
10.00 - 18.00 uur
Altijd open op
WWW.LO-LA.NL

Ondernemer: Bart van Hal | De Lind 47A, Oisterwijk | 013 523 0006 | bart@moor-oisterwijk.nl | www.moor-oisterwijk.nl
LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING | SPOORLAAN 128, OISTERWIJK | 013-7620920 | WWW.LO-LA.NL
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r
a
a
b
dank

Ik ben

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.
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
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BRUIST/HORECA

Weetjes over
het ‘zwarte goud’
Wij Nederlanders blijken een van de grootste koffiedrinkers ter wereld te zijn. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat we gemiddeld 2,4 koppen koffie per persoon per dag drinken, wat
neerkomt op gemiddeld ruim 260 liter per persoon per jaar.
Afknapper

En zo zijn er nog heel wat andere leuke koffieweetjes. Wist je bijvoorbeeld dat koffie meer
aroma’s bevat dan wijn en dat je het best een
glas water kunt drinken voor je aan je kopje koffie
begint? Dat zou ervoor moeten zorgen dat je
smaakpapillen worden gereinigd, waardoor je die
aroma’s beter proeft.

Wist je trouwens dat gelovigen pas veel later koffie
mochten drinken dan niet-gelovigen? Koffie kreeg
namelijk pas in de zestiende eeuw de zegen van de
paus. Daarna konden gelovigen ook genieten van het
‘zwarte goud’, zoals koffie ook wel genoemd wordt.
Het grappige is dat uit onderzoek is gebleken dat het
door veel mensen tijdens een date als afknapper wordt
ervaren als hun date geen koffie drinkt. Dit omdat
koffiedrinken wordt gezien als iets gezelligs en sociaals.

Nog een bakkie?
58% van de Nederlanders drinkt hun eerste
kopje koffie al voor acht uur ’s ochtends. Volgens
onderzoek zou je echter beter kunnen wachten
tot negen uur. Dan zou het effect van de cafeïne
het optimaalst zijn. Behoefte aan nog een bakkie?
Wacht daar dat minstens anderhalf uur mee, zodat
de cafeïne zijn werk kan doen. Drink je te snel je
kopjes koffie achter elkaar, dan zorgt dat ervoor dat
je onrustig wordt in plaats van geconcentreerd, wat
waarschijnlijk eigenlijk je bedoeling was.

KOFFIE IS
GOEDGEKEURD
DOOR DE PAUS

Vooral blijven drinken
Nog een leuk koffieweetje: koffie is de op één na meest
verhandelde grondstof ter wereld. Alleen aardolie staat
hoger in deze lijst. Dagelijks zijn er wereldwijd namelijk
zo’n 25 miljoen boeren en arbeiders (verdeeld over
ruim vijftig landen) bezig met de productie van koffie.
Vooral veel koffie blijven drinken dus, anders raken
heel wat mensen hun baan kwijt!

Heb je na het lezen van dit artikel zin gekregen in een heerlijk kopje koffie? Op www.nederlandbruist.nl
staan tal van lekkere koffie-adresjes in jouw regio.
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Heel Holland Lacht

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

2 EN 10 MAART
Film in Tiliander

15 MAART
Rommelmarkt

WOENSDAGEN
Poppentheater

Met Once Upon a Time in Hollywood In Wijkcentrum Pannenschuur,
en The Children Act. Aanvang 20.00 entree € 1,-, deur gaat open om
9.30, tot 14.30 uur.
uur in Tiliander.

3 MAART
KVL Route

19 MAART
Heel Holland Lacht

Met om 16.00 uur rondleiding
over het terrein aan de Almystraat.
Trek goede schoenen aan, voor
mindervaliden is de rondleiding
niet geschikt.

Een knipoog naar het populaire
bakprogramma. Aanvang 20.30 uur
in Tiliander, entree € 24,50.

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkt
Donderdagen om 8.30 uur op het
Mgr. Bekkersplein in Haaren en om

26 MAART
Renee van Bavel

Met Teus Nobel en Sherry Dyanne om
20.30 uur in Tiliander, entree € 15,-.

Een feest der herkenning met
Suzanne en Eén kopje koffie, ook
nieuwe muziek, 20.30 uur in
Tiliander, entree € 24,50.

Renee zingt het vroege werk van
Herman van Veen. Aanvang 20.30
uur in Tiliander, entree € 21,50.

13 MAART
Muzieksalon

20 MAART
Disco zwemmen

Muzikale middag voor ouderen in
De Inloop aan de Kerkstraat,
aanvang 14.00 uur.

Lekker ravotten in het water
op discomuziek bij Den Donk in
Oisterwijk, entree € 5,80.

Muzieksalon
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Het actuele
Uitpunt van Oisterwijk is
dagelijks te bewonderen via
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

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

20 MAART
VOF de Kunst

7 MAART
Time for Blues!

13.00 uur op De Lind in Oisterwijk.
Op vrijdag om 13.30 uur op het
St. Jansplein in Moergestel.

29 MAART
Koken
Met en voor vrouwen uit alle werelddelen, deelname € 2,-, van 13.00
tot 16.00 uur in De Inloop aan de
Kerkstraat.

VOF de Kunst
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Koopzondag

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

MAART 2020

RECEPT/VAN DE MAKERS

Grote

garnalen

met ras el hanout en groenten
2 PERSONEN - 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN
300 g biologische garnalenstaarten
(diepvries)
olijfolie
2 koffielepels ras el hanout
4 grote tomaten
200 g spinazie
1 dl room
peper en zout

Houd de diepgevroren garnalen onder stromend water en maak ze los van
elkaar. De garnalen mogen nog bevroren zijn, maar ze mogen niet meer aan
elkaar kleven. Zet een pan op het vuur met een scheut olijfolie. Bak de (nog
diepgevroren) garnalen gedurende ongeveer 2 minuten. Strooi er twee
koffielepels ras el hanout over en bak nog eens 2 minuten.
Snijd intussen de tomaten in plakjes. Haal de garnalen uit de pan, ook al zijn
ze nog niet helemaal gaar, en leg ze op een bord. Leg de tomatenplakjes in de
pan met het aanbaksel; dat geeft een lekkere smaak. Zet een deksel op de
pan en laat 6 tot 8 minuten stoven.
Roer de tomaten om en leg er de spinazie op. Giet de room erbij, zet het
deksel opnieuw op de pan en laat ongeveer 3 minuten stoven. Roer de
groenten door elkaar en kruid met peper en zout.
Leg de garnalen op de groenten en laat nog even doorkoken zodat alle
smaken, maar ook de gele kleur van de ras el hanout, zich vermengen.
Serveer in een mooie pan.

Manuela, media adviseur bij Bruist
Ook een groot fan van garnalen? Dan is dit gerecht echt jouw ding. Heerlijke garnalen
om van te smullen, op smaak gebracht met ras el hanout. Dit gezonde recept maak ik
zelf vaak klaar. En het fijne is dat je er maar een minimum aan ingrediënten voor nodig
hebt en het is weinig werk. Snel, gemakkelijk en superlekker!
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Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch
verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland
Wij staan open voor een samenwerking met
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels.
Graag willen wij samen met u dit unieke
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Handmade Luxury Furniture
Blox: architectonische eenheid in stijl en
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend
en professioneel informeren door een van
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele
mogelijkheden van dit unieke Blox concept
op www.blox.sale.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u
een eigen architectonische eenheid, in uw
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten.
Honderden high-end mogelijkheden van
natuurlijke en hoogwaardige materialen
tegen middensegment prijzen.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons
Blox innovation oﬃce. Wij komen ook graag
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit
+31 (0)6 580 61 339
René van de Pol
+31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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GO ELECTRIC!
ŠKODA CITIGOe iV

vanaf €58 bijtelling p/m

www.vanmossel.nl/skoda

