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VOLLEDIG GERICHT OP  LINGERIE

’t Weverke bestaat 35 jaarIn 2020 is het 35 jaar 
geleden dat ’t Weverke de 

deuren opende in Oirschot. 
“Mijn moeder startte ooit 

met de verkoop van wol- en 
handwerken, vandaar de 

naam”, vertelt eigenaresse 
Jeanine Timisela-Smulders. 

“In de loop der jaren 
hebben we ons volledig 

gericht op lingerie.”

“Ik heb mijn eerste kleedgeld besteed 
aan lingerie. Dat geeft wel aan dat ik 
er al van jongs af aan iets mee heb. In 
de beginperiode gaven mijn zus en ik 
party’s om meer bekendheid te krijgen. 
Die liepen als een tierelier, echt bizar. 
Inmiddels hebben we heel veel vaste 
klanten die regelmatig bij ons komen.”

Verbouwing
’t Weverke heeft de winkel onlangs 
ingrijpend vernieuwd. “Dit viel samen 
met onze beslissing om geen ondergoed 
en nachtmode voor kinderen meer te 
verkopen. Daardoor hebben we nu meer 
ruimte om de rest van onze collectie te 
presenteren. Dankzij de restyling is de 
winkel bovendien weer helemaal van 
deze tijd.”

Kwaliteitsmerken
“We verkopen luxe lingerie maar 
ook basic ondergoed, nachtmode en 
badmode. Hoofdzakelijk voor de dames 
maar ook voor de heren. Daarbij kiezen 

VOLLEDIG GERICHT OP  LINGERIE

’t Weverke bestaat 35 jaar

Rijkesluisstraat 10, Oirschot  |  0499-574631
info@weverkeoirschot.nl  |  www.weverkeoirschot.nl

BRUISENDE/ZAKEN

we voor kwaliteitsmerken als Chantelle, 
Passionata, LingaDore, Simone Pérèle, Felina, 
Sloggi, Ten Cate, Muchachomalo, Schiesser, 
Hom en Claesen’s. We hebben tevens veel 
panty’s, jurkjes en aanverwante artikelen die 
het helemaal af maken. Met de shapewear 
van SPANX zie je er altijd op je mooist uit.”

Persoonlijk advies
Jeanine zorgt samen met collega Pascalle 
voor een persoonlijk advies. “Daar ligt echt 
onze kracht. We zorgen er sowieso voor dat 
jij je bij ons op je gemak voelt. Dat vinden 
we belangrijk, want je geeft je zowel letterlijk 
als fi guurlijk bloot. Verder is het de kunst om 
goed te luisteren om erachter komen wat 
een klant wil. Niets is te veel, we hebben een 
eigen naaister die desgewenst aanpassingen 
kan doen. Zo laten we soms een zakje voor 
de prothese in een bh naaien voor vrouwen 
die een borstamputatie hebben ondergaan. 
Het is ontzettend dankbaar werk, klanten 
lopen hier altijd blij de winkel uit!”“WE DENKEN 

GRAAG MET 
JE MEE”



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

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

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

Jati&Kebon,



VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen, van Secretaressedag en van 
Koningsdag. Maar meestal ook de ideale maand om weer heerlijk 
naar buiten te gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie 
maanden die voor ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose 
gebruiken? Blader dan vooral snel verder, want in deze nieuwste 
editie van Bruist delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet 
zit er wel een trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

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 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Joop Bruurs
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

 Like ons op Facebook/Best-OirschotBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Best-
Oirschot 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.

OIRSCHOT BEST

EINDHOVEN
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MARK VAN DE VEERDONK - GEEN VIKING
 

 
MUSICAL’SCOOl - DE TWAALFDE
 

 
ROB & EMIEL - ONDERWEG
 

 
VERA MANN - GOESTING - ONE MANN SHOW
 

 
FILMCLUB OIRSCHOT - WOMAN AT WAR
 

 
THE WIENERS PLAY THE EVERLY BROTHERS
 

APRIL 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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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

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

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl



Leve de lente
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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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 orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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

BRUIST Deals SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.
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Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een tv-meubel. In 
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en 
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

1514



DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

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

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

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

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

Ook bij uw 
dierenarts

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

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

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

Een kavel
een woonwens
Roscobouw

Gevestigd in het Brabantse Heesch, is Roscobouw uw ideale partner 

voor het verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is 

hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u het hele  

traject begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar 

zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan. 

Efficiënte werkwijze

Onze korte lijnen zorgen voor een bijzonder 
efficiënte en snelle werkwijze. Na het oriënte-
rende gesprek, duurt het slechts 4 tot 6 weken 
totdat het definitieve ontwerp klaar is. Een team 
van betrokken medewerkers zorgt er voor dat de 
bouwtijd prettig en voorspoedig verloopt.

Laat je ontzorgen

Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, financiën en uitvoering, waarbij het 
overzicht door Roscobouw bewaard blijft. Geen 
vervelende verassingen achteraf, u weet tijdens 
het gehele proces waar u aan toe bent.

Alles is mogelijk

Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime 
keus aan architecten binnen het bedrijf geeft u 
vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerp 
proces wordt deskundig begeleid en wij denken 
hierbij in oplossingen. 

“Wij bouwen met  
aandacht alsof het onze 

eigen woning is.”

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?  

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en  

ontdek wat er mogelijk is voor uw bouwplannen, wij staan u  

graag te woord.

Bosschebaan 64 
5384 VZ Heesch
T. 0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl
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W W W . V I S I T W I E K E . N L

De Korenaar 49 | Oirschot | 0499-325322 | info@visitwieke.nl 
Openingstijden: wo t/m zo van 10 tot 19 uur (keuken tot 18 uur).Openingstijden: wo t/m zo van 10 tot 19 uur (keuken tot 18 uur).
En op afspraak.

W W W . V I S I T W I E K E . N L

lunch Refl exzonetherapie
en (chronische) pijn

Door de Refl exzone-therapie kan de spierspanning verminderen, komt 
er meer balans in het zenuwstelsel en de organen. Dit geeft vaak 
verlichting van de pijnklachten. Hierdoor kan men een algeheel gevoel 
van welbevinden ervaren en zich mentaal sterker voelen. Dit kan de 
kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. 

Refl exzone-therapie kan u ook helpen bij het verkrijgen van meer 
lichaamsbewustwording. Ontspanning en het bewust worden van uw 
lichaam helpt u bij het aangeven van grenzen, bewuste keuzes maken 
en omgaan met de situatie. U krijgt hierdoor meer vertrouwen in uw 
eigen lichaam waardoor de pijn minder grip op uw leven zal hebben.

De methode is veilig en heeft geen 
bijwerkingen.

U bent van harte welkom voor een 
nadere kennismaking.

Pijn kost veel energie en er is vaak sprake van een hogere 
spierspanning. Dit heeft grote invloed op het dagelijkse leven. 

Hierdoor ontstaan er ook vaak negatieve gevoelens. Als 
refl exzone-therapeut en coach kan ik u ondersteuning bieden 

bij het omgaan met de pijn.

Sinds 2010 werkt Lieke van Lange met veel 
passie, liefde en plezier als refl exzonetherapeut in 
haar praktijk in Best. “Ik lever graag een bijdrage 
aan je weg naar gezondheid en balans, zodat de 
levensenergie weer onbelemmerd kan stromen. 

Zowel fysiek als mentaal en emotioneel.  
Ik werk met voetrefl ex, Guasha, coaching en 
energetische therapie. Van harte welkom!” 

Kijk voor meer informatie op 
www.lilavoetrefl ex.nl

Sint Annaweg 10, Best 
06-28782613
lilavoetrefl ex@home.nl   
www.lilavoetrefl ex.nl

Ondersteuning bij het omgaan met de pijn

Deze therapie 

wordt vergoed

door uw 

zorgverzekeraar.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

Deze training is speciaal ontwikkeld voor tieners van 
groep 8, die de overstap maken naar de brugklas. 
Deze overgangsperiode gaat vaak gepaard met 
veranderingen: lichamelijk, maar ook emotioneel, 
sociaal en in de omgeving van de tiener. De training 
is uniek op dit gebied, tieners worden begeleid voor 
en tijdens de brugklas periode. Tieners leren om 
steviger in hun schoenen te komen staan tijdens de 
eerste periode van de brugklas.

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!

 Ik ga naar
de brugklas
   training

Hartjevol  |  Kruipeind 28, Best
marleen@hartjevol.nl  |  

06-20846564  |  www.hartjevol.nl

M������ B�� �n�

Door alle signalen van je lichaam te negeren, omdat je te 
druk bent, nemen het lichaam en geest het heft in eigen 
handen. Op je pad komen angstaanvallen, slecht slapen, 
schaamte, stress, nergens heen durven, weinig energie 
hebben en jezelf en je focus kwijt zijn.

Het lijkt wel of je hart is overgenomen door de dingen 
buiten jezelf. Je hoofd en lichaam zijn uit balans en 
moeten weer dezelfde taal spreken en samenwerken. 
Jezelf er weer bovenop krijgen vraagt lef en moed. 

Het is belangrijk dat je weer leert om naar je gevoel 
te luisteren, wat wil je echt vanuit je hart! Wat vind jij 
belangrijk en handel je daar naar? Dit is een proces waarin 
je je leven opnieuw in richt op weg naar jouw geluk. Het is 
een lastig proces maar samen kijken we welke stappen je 
moet zetten naar jouw balans.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dat 
kan op hartjevol.nl of op nummer 06-20846564.

Een mooi cadeau in een akelige verpakking.
Een burn-out
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JE BENT ERUIT

Waar moet ik allemaal op letten? Wat is mijn huis waard?
Wat doet de makelaar voor mij? Wat is een goede verkoopstrategie?
Deze en nog veel meer vragen worden ons vaak gesteld. Wij geven graag antwoord op jouw 
vragen en geven je duidelijk aan wat onze werkwijze is en wat we voor je kunnen betekenen 
tijdens het hele verkooptraject. Eerlijk, daadkrachtig en zorgvuldig. Dát is HuisMarct.

Meer informatie op voorhand? Dat kan natuurlijk!
Kijk eens op onze vernieuwde website

www.huismarct.nl
VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR • ADVIES 

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

Je gaat je huis verkopen!

M a k e l a a r s

Wij zijn 
er klaar 

voor!

Harnasweg 1 Oirschot  |  06 - 42480826  |  www.berdienuitvaart.nl

Gratis uitvaartwensen-
boekje ontvangen? 

contact@berdienuitvaart.nl

Persoonlijke klik
Iemand in je naaste omgeving 

overlijdt. In die moeilijke, 
emotionele en kwetsbare tijd 

zoek je iemand die je helpt bij het 
vormgeven van de uitvaart en 

het afscheid nemen. Die je 
steunt en begrijpt. Die je de tijd, 
ruimte en het vertrouwen geeft 

om te rouwen. En vooral: iemand 
waarbij je je op je gemak voelt.

‘Mensen aanvoelen’ is misschien wel het 
allerbelangrijkste in het werk van Berdien. “Ik voel het 
ook als ‘zorgen voor’ de familie of nabestaanden”. 
Vanaf het moment dat Berdien gebeld wordt komt zij 
dagelijks langs om samen vorm te geven aan een zo 
persoonlijk mogelijke uitvaart. De dagen voorafgaand 
aan de uitvaart zijn heel belangrijk. Om te zien of alles 
goed gaat en waar zij ze kan begeleiden. Zo krijgt de 
uitvaart gaandeweg vorm. Het is heel belangrijk dat 
mensen met een goed gevoel terug kunnen kijken op 
een hele persoonlijke uitvaart. 

“Elke keer is het weer bijzonder om te zien hoe alles 
uiteindelijk bij elkaar komt.”

Op veel uitvaartpolissen staat een telefoonnummer 
dat je bij een overlijden zou moeten bellen. Maar dat 
hoeft helemaal niet. U bent altijd vrij in uw keuze voor 
een uitvaartbegeleider!

Berdien komt graag bij u langs om persoonlijk kennis 
te maken. Dan weet u of het klikt.
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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 

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

Acne kan worden behandeld bij verschillende vormen/gradaties, 
waarbij het voornamelijk van belang is om de acne te verminderen 
en littekens te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om de 
littekens te behandelen met behulp van littekentherapie.

Niet alle behandelingen zijn van toepassing op alle gradaties 
van acne. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden 
uitgevoerd. De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en 
onderzoek welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt 
en welke aanvullende producten zinvol zijn om te gebruiken.

Behandelmogelijkheden:
• Dieptereiniging;
• Chemische peelings;
• Microneedling;
• Camoufl age.

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
verzekering.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact 
met ons op!

Acne
Acne komt veel voor  onder jongeren tussen de  15 en 25 jaar 
en wordt daardoor ook wel jeugdpuistjes genoemd.  Vaak 
zijn mee-eters  en puistjes zichtbaar in  het gelaat, op de rug, 
schouders en/of borst.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12
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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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U KRIJGT 
IMMERS 

NOOIT EEN 
TWEEDE 

KANS OM 
EEN EERSTE 

INDRUK TE 
MAKEN

CSS OMDAT 
SCHOONMAKEN 

EEN VAK IS

WERKEN BIJ 
CSS-SCHOON-

MAAKDIENSTEN
GA JIJ DE 

UITDAGING AAN?
KIJK OP 

WWW.CSS-SCHOONMAAK.NL

Schijfstraat 25, Oisterwijk  |  013-5331985  |  info@css-schoonmaak.nl  |  www.css-schoonmaak.nl

Doe om de dag 10 tot 15 minuten verschillende 
oefeningen voor je hele lichaam en ontvang iedere 
week een meditatie en tips voor een gezonde 
leefstijl!
Deze FITCHALLENGE is te volgen via een besloten 
groep op Facebook of via de mail.

Dit is het moment om te investeren
in jouw lichaam!
Deelname € 7,50 per maand.

Doe je ook mee samen met een leuke groep 
enthousiaste Fitchallengers?
Meld je dan aan via info@feel-best.nl

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

Start deze maand goed met de
Feel Best FITCHALLENGE 

thuis in je woonkamer!
Je eigen GYM thuis, sporten 

wanneer het jou uitkomt
en ook nog eens fi t blijven.

JUMP into a new Healthy Lifestyle 

FITCHALLENGE
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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Mooie en verzorgde 
   nagels!

Kijkt u bij een eerste ontmoeting ook meteen naar iemands handen? 
Van uw handen is namelijk veel af te lezen. Misschien heeft u niet 
zo’n mooie handen als de meeste modellen, maar na een goede 
manicurebehandeling zullen uw handen er mooier en verzorgder uit 
gaan zien.

MANICURE
De nagels worden eerst gevijld in een mooie vorm en gewenste lengte.
Daarna worden de nagels en nagelriemen in een speciaal manicurebadje verweekt.
Vervolgens wordt een nagelriemverweker op de nagelriemen aangebracht zodat deze 
gemakkelijker losgemaakt kunnen worden. Deze verweker wordt weer goed 
afgespoeld en de handen zorgvuldig afgedroogd. Eventueel loszittende velletjes 
worden verwijderd. Als afsluiting van de behandeling kunnen de nagels eventueel 
worden gelakt met gellak van het merk Shellac. Tevens geven wij advies over 
thuisgebruik van Mavalaproducten

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

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

LANG OF KORT, NAGELS 
MOETEN VERZORGD ZIJN. 
HET IS DE FINISHING TOUCH 
VAN UW UITSTRALING.

Denk bijvoorbeeld aan borduren van textiel. Dit kan bij 
ons al vanaf 1 stuk en bij ons betaal je NIET voor een 
borduurkaart. Wij kunnen ook vele merken textiel leveren, 
zowel promotioneel als bedrijfskleding. Denk aan merken 
als Santino, Tricorp, Craft, Clique, Russell, etc. 
Ook als je op zoek bent naar drukwerk of stickers ben je 
bij ons aan het goede adres.
Bel of mail ons voor meer informatie of vraag 
vrijblijvend een offerte op.

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

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

Wil jij je herkenbaarheid vergroten? Dat kan op allerlei 
verschillende manieren. Sticker & Shirts denkt graag met 
je mee en is in staat een totaalconcept aan te bieden.
Je kunt het zo gek niet bedenken als het gaat om 
bedrukken, beletteren en bestickeren, of het kan. 

  Vergroot je 
herkenbaarheid!

belettering

stickers

borduren

bedrukking

drukwerk
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HET BEGIN VAN EEN SLANKE ZOMER 
Wil jij je deze zomer geen zorgen maken 
over het bikiniseizoen? Maak dan een 
start met PowerSlim en ga slank de 
zomer in! 

IK COACH JOU OM DIT DOEL 
TE BEREIKEN. In 3 fases werken 
wij samen naar jouw streefgewicht. 
Wekelijks een weegmoment, 
gezonde recepten en leuke 
tips. Met PowerSlim ga je 
niet minder eten, maar 
leer je anders eten. Je 
hebt de keuze uit een 
ruim assortiment aan 
koolhydraat arme en 
eiwitrijke producten 
voor ontbijt, lunch, diner 
en tussendoor. Met zes 
eetmomenten op een dag 
heb je geen honger en is het 
makkelijk vol te houden.

Ik ben Monique van 
Wessum. Met meer dan 

6 jaar ervaring als 
gecertifi ceerd PowerSlim 

coach kunnen wij dit 
samen bereiken en 

uiteraard behouden met 
het gewichtsbehoud-

programma.

 Stralend de 
zomer in? Ik kan jou daarbij helpen

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

AANBIEDING Start jij voor 1 mei dan krijg je een handige lunch/salade pot van het merk Mepal.  Makkelijk voor als je onderweg bent!

10 kilo afgevallen

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!

Rendierhei 23 Best  |  0499 - 37 42 71  |  info@scissors-hairdesign.nl 
www.scissors-hairdesign.nl

Langer plezier van je
geverfde wenkbrauwen?

Denk dan eens aan de behandeling Henna brows. Is gewone verf na een tot twee dagen van de huid, 
wenkbrauwhenna kan wel tot veertien dagen blijven zitten! Net als bij het verven met regular 
wenkbrauw verf gaat het bij brow henna om de eerste plaats om het kleuren van de wenkbrauwhaartjes. 
Maar een leuke bijkomstigheid is dat de verf ook op de huid blijft zitten. Hierdoor krijg je een strakkere 
en meer donkere vorm en heb je eigenlijk geen wenkbrauwmake-up meer nodig.

Verschillende tinten brow henna
De henna is er in diverse tinten. Van licht- en asblond, tot warm- en donkerbruin. 
Maar hoe licht de kleur ook is die wordt gebruikt, het resultaat zal altijd vrij 
intens zijn. Dus heb je van nature zeer lichte wenkbrauwen en/of houd je van 
een naturel resultaat, dan is het wellicht beter om voor regular verf te kiezen. 
Een behandeling met gewone wenkbrauwverf kost € 12,50.

Weet je nog niet precies wat voor verf je wilt?
Geen probleem. Boek één van de verfbehandelingen en bespreek tijdens het 
voorgesprek met de specialist welke behandeling het best bij jou past.

Maak nu kennis met deze nieuwe behandeling.
Normaal € 24,95 maar nu tijdelijk ter kennismaking € 19,95. 
Fatma is gespecialiseerd in deze behandeling en ze werkt op 

donderdag, vrijdag en zaterdag. Ook online te boeken.
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Donna Kapper
KEVIN MURPHY PRODUCTS

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

Ram 21-03/20-04
Als je een dansles bij wilt wonen,
wacht dan geen minuut langer en 
meld je nu aan.

Stier 21-04/20-05
Het voorjaar geeft je veel zelf-
vertrouwen, wat je in kan zetten 
voor de liefde en je carrière.

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen genieten van het gezelschap 
van hun dierbaarste vrienden en 
dankzij deze openheid zullen ze goede 
gesprekken hebben met iedereen.

Kreeft 21-06/22-07
Had je problemen met communicatie, 
dan zal dat gaan veranderen. Je hebt 
nu geen woorden nodig, want de 
communicatie met je familie is ideaal.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw moet focussen op zijn carrière 
waarbij hij zijn kunst van argumenteren 
goed tot zijn recht laat komen.

Maagd 23-08/22-09
Je omgeving gaat steeds sneller, wat je 
het gevoel geeft dat je de controle 
verliest. Dus zal je je moeten focussen.

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een 
glimlach zien, maar van binnen voel jij 
je niet zo goed. De inspanningen op je 
werk worden opgemerkt.

Schorpioen 23-10/22-11
April wenst elke Schorpioen het beste. 
Als je droomt van een lange relatie ziet 
het ernaar uit dat de sterren je een 
potentiële partner zullen brengen.

Boogschutter 23-11/21-12
Voor de Boogschutter staat de hele 
maand april in het teken van educatie. 
Je verlangt naar nieuwe dingen leren, 
dus je vrije tijd wordt gevuld met lezen.

Steenbok 22-12/20-01
In deze periode heeft de Steenbok geen 
problemen met communicatie. 
Hierdoor vinden singles eindelijk liefde.

Waterman 21-01/19-02
Het voorjaar brengt werkproblemen met 
zich mee. Als je niet tevreden bent is 
het tijd voor verandering.

Vissen 20-02/20-03 
April kan wat gezondheidsproblemen 
brengen. Daarom zouden Vissen meer 
met sportieve activiteiten mee moeten 
doen en gezonder gaan eten.

HOROSCOOP

Als je een dansles bij wilt wonen,
wacht dan geen minuut langer en 

Doet april wat hij wil?

 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



COLUMN/ELS BARNHOORN

Ik vind het een eerzame taak 
om nabestaanden te mogen 
bijstaan. Om hun dierbare 
overledene te gedenken en
het middelpunt te laten zijn. 
En ook mensen die zélf de 
invulling van hun uitvaart in 

handen willen nemen,
begeleid ik met hart en ziel. 

Bij een uitvaart gaat het immers 
om de weergave van een 

waardevol leven in één dag.

Overlijden melden?
Bel dag en nacht op
088 - 21 40 400

Ik rijd naar de familie en heb daar een gesprek met mevrouw. Heel graag wil zij 
hem thuis houden tot de dag van de uitvaart, om hem in hun eigen omgeving 
bij zich te hebben. Mevrouw geeft aan dat ze het heel bezwaarlijk vindt als er 
een koeling gebruikt gaat worden bij het opbaren, waardoor haar echtgenoot 
koud aan zal voelen. Dat heeft ze met haar zusje, die vorig jaar overleed, zo naar 
gevonden. Ze was toen erg geschrokken van de temperatuur van het lichaam 
toen ze haar zusje aan wilde raken. Zo koud, zo akelig. En het geluid van de 
aanspringende koeling, daar schrok ze telkens zo van. 

Terwijl ze dat vertelt bedenk ik dat het hier wellicht een oplossing kan zijn 
om een lichte balseming voor te stellen, zodat er geen koeling nodig is. Ik leg 
uit wat er bij de lichte balseming (ofwel thanatopraxie) gebeurt. Doel is het 
lichaam van een overledene tijdelijk, te conserveren. Door het inspuiten van 
een vloeistof in de aderen wordt het ontbindingsproces vertraagd. Gemiddeld 
wordt er tussen de vijf en tien liter vloeistof gebruikt, afhankelijk van het 
postuur van de overledene. Een thanatopracteur vervangt 
het bloed door een balsemvloeistof. Door de huid 
van de overledene licht te masseren zal de licht 
getinte conserveringsvloeistof de bloedvaatjes 
vullen. Deze behandeling duurt meestal 
anderhalf tot twee uur. De overledene 
zal er weer natuurlijk uitzien, zoals de 
nabestaanden gewend waren. Ook de 
bleke kleur verdwijnt. Dit cosmetische 
effect kan voor nabestaanden erg 
belangrijk zijn. 

De familie reageert enthousiast op mijn 
voorstel en kiest voor deze lichte balseming. 
Als ik later in de week binnenloop om één en 
ander met hen te bespreken over de voorbereidingen van de uitvaartdag, tref 
ik mevrouw aan, zittend op het bed en verstrengeld met haar handen om de 
handen van haar man.

Thanatopraxie
Het is een bloedhete dag als ik gebeld word in verband met 
het overlijden van een meneer van 86 jaar. Zijn echtgenote 
vertelt mij dat haar man rustig is ingeslapen. ‘Wat nu?’, zegt ze. 
‘Wilt u mij komen helpen?’ 

Unique Beautique heeft ook op dat gebied veel te bieden als 
het gaat om verschillende stijlen decoratie. Van landelijk tot 
stoer en industrieel, het is een gevarieerd aanbod aan 
decoratie voor binnen en buiten en verrassend betaalbaar. 
Naast home decoratie heeft Unique Beautique veel 
andere producten in de winkel zoals tassen, sieraden, 
dameskleding, cadeauartikelen en garen.

Het wordt weer warmer en het zonnetje komt steeds meer 
tevoorschijn. Het begint tijd te worden om je tuin weer onder 
de loep te nemen en op te frissen met een nieuwe look.

Unique Beautique  |  Oirschotseweg 20  Best  |  06 58 73 39 35  |  www.uniquebeautiquebest.nl

Stoer, 
industrieel
& verrassend 
betaalbaar!

Mascha, Lotje & Greet

betaalbaar!

Stap eens 
binnen om 

jezelf te laten 
verrassen!
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Next level Gym is meer dan alleen Fitness. Zo 
vinden wij voeding net zo belangrijk als bewegen. 

Met het volgen van een gezonde lifestyle zult u merken dat gestelde doelen 

sneller en effectiever gerealiseerd zullen worden. Voeding speelt daar een 

essentiële rol in. Indien u wilt maken wij een analyse van uw 

voedingspatroon om reële doelstellingen op te stellen.

Vaak betaalt de zorgverzekeraar een deel mee 

aan dit programma.

Wij nodigen u graag uit 
voor een gratis proefweek.

Voeding & eGym
    de perfecte combinatie

Bosseweg 7C Best
0499-785341

info@nextlevelgym.nl
www.nextlevelgym.nl

WERK NU 
AAN JOUW 
SUMMER-

BODY

Rendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nl

Woonaccessoires, dames- en kindermode, sieraden, originele food- & 
kadoproducten, tekstborden, (gepersonaliseerde) kraamkado’s, leren 
tassen, verse bloemstukken, wol, diy-pakketten en nog veel meer. Wij 
helpen je graag een uniek kadopakket samen te stellen. Check onze 
Facebookpagina voor alle leuke workshops die wij geven of informeer 
ernaar in de winkel. DHL-servicepunt - Gratis parkeren voor de deur - 
Winkelcentrum Heivelden.

Bij de Tantes Best
De leukste kadowinkel
 in Best en omstreken!

Bloemenshop Best  |  Dick Boekholt
Wilhelminaplein 19 Best | 0499 398679 | shop@bloemenbest.nl

Bloemen en planten
    voor iedereen

Bestel via

telefoon of e-mail 

en Dick komt het 

boeket persoonlijk 

brengen!

Verse bloemen en planten in alle soorten. Maar ook potten, 
glaswerk, geurkaarsen en nog veel meer leuke artikelen voor 
in huis. Tevens rouwwerken en bruidsboeketten.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan



 
MARK VAN DE VEERDONK - GEEN VIKING
 

 
MUSICAL’SCOOl - DE TWAALFDE
 

 
ROB & EMIEL - ONDERWEG
 

 
VERA MANN - GOESTING - ONE MANN SHOW
 

 
FILMCLUB OIRSCHOT - WOMAN AT WAR
 

 
THE WIENERS PLAY THE EVERLY BROTHERS
 

APRIL 2020

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.DEENCK.NL

►

►

►

►

►

►

 

TIEN KEER PER SEIZOEN DE ALLERBESTE FILMHUIS FILMS!  

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

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

ZA 4 & ZO 5 APRIL | 13.00 & 17.30 UUR 
MUSICAL’SCOOl - DE TWAALFDE
 

DONDERDAG 9 APRIL | 20.15 UUR 
ROB & EMIEL - ONDERWEG
 

VRIJDAG 17 APRIL | 20.15 UUR 
VERA MANN - GOESTING - ONE MANN SHOW
 

MAANDAG 20 APRIL | 20.15 UUR 
FILMCLUB OIRSCHOT - WOMAN AT WAR
 

VRIJDAG 24 APRIL | 20.15 UUR 
THE WIENERS PLAY THE EVERLY BROTHERS
 

APRIL 2020
►

►

►

►

►

►

FILMCLUB OIRSCHOT 

TIEN KEER PER SEIZOEN DE ALLERBESTE FILMHUIS FILMS!  

BEKIJK HET GEHELE FILMPROGRAMMA OP WWW.DEENCK.NL/FILMCLUB
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Handmade Luxury Furniture

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.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
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.

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

Handmade Luxury Furniture

 

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

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com



Alles op het gebied van bouwen, verbouwen, inrichten en leven!  

woonplazaoirschot.nl Haven 3-5-7    5688 DR OirschotT  0499 57 1339

2e Paasdag 
Maandag 13 april geopend van 10.00 – 17.00
Met springkussen voor de kinderen.

Maandag 27 april geopend van 10.00 – 17.00 
Met skelterbaan en springkussen 

voor de kinderen.

Koningsdag
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