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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.
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SPANNENDE 
BLIKVANGERS

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

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 gedurf-

de kunst waarmee ze hun tijd ver vooruit waren. Cobra Art Company 
heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse fami-
liebedrijf 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 

fi nishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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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
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UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

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

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. 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!

Lea en Marcel Bossers
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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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Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste

Durft u een afspraak  te maken en langs te
                     komen  voor advies?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.

“ALS U ER GOED 
UITZIET, VOELT 
U ZICH GOED EN 
STRAALT U DIT 
OOK UIT”

Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl/helvoirt

Durft u een afspraak  te maken en langs te
                     komen  voor advies?

Veel mensen denken dat de functie van botox en fi llers 
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 fi llers 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. 

Zou u willen dat de structuur van 
de huid verbetert, (acne)littekentjes 
verdwijnen, een pigmentprobleem of beginnende huid-
veroudering wordt aangepakt? Dan is microneedling 
wellicht iets voor u. Bij microneedling maken we met 
behulp van een speciale naaldtechniek microscopische 
kleine gaatjes in de huid. De behandeling stimuleert de 
aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de 

huidstructuur. Bovendien zorgt deze behandeling voor een 
betere opname van actieve werkstoffen ten behoeve van de 
huidverbetering. De huid wordt sterker, egaler van kleur, 
weerbaarder en veerkrachtiger. 

Heeft u last van (steel)wratjes, fi bromen, ouderdomsvlekken, 
pigmentvlekken of overige goedaardige huidletsels? 
Met de CryoPen kunnen deze heel gemakkelijk, pijnloos en 
doeltreffend worden verwijderd door middel van vrieskracht. 

Deze behandeling kan overal op het 
lichaam worden ingezet, zoals op het 
hoofd, gelaat, hals, decolleté, handen 
en voeten. Kosten vanaf € 35,-.

Bent u benieuwd wat onze 
behandelingen en producten 
voor uw huid kunnen betekenen 
of heeft u een plekje waarover 
u twijfelt of dit behandeld kan 
worden? Kom gerust langs voor 
een vrijblijvend en kosteloos 
adviesgesprek of maak een afspraak 
voor een behandeling.



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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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.

COLUMN/FRITS

Ook zien we dat er weer een nieuwe eigenaar is gevonden voor de gallerie op de 
Lind 12. Voor wat betreft andere leegstaande panden in het centrum is ook veel 
concrete belangstelling. Binnenkort hierover meer. 

In de komende maanden starten weer een aantal evenementen. Ook zijn er dan 
extra koopzondagen gepland. Houdt daarvoor onze social-media en de website 
bezoekoisterwijk.nl in de gaten. Overigens zullen de ondernemers dit ook onder 
de aandacht brengen. Op Bevrijdingsdag, 5 mei, zijn de winkels geopend op 
zondagstijden. Op Goede Vrijdag, 10 april, even opletten: de winkels zijn dan 
gesloten vanaf 19 uur. De meesten zelfs al vanaf 18 uur.

Centrummanagement gaat binnenkort starten met een zogenaamde Performance 
Indicator. Dat betekent dat we het aantal bezoekers gaan tellen en meten. Het 
levert ons veel informatie op over de bewegingen, aantallen, verblijfstijd, frequentie 
en verplaatsingen van de bezoekers. U begrijpt dat we dit doen volgens de 
privacywetgeving. Een gespecialiseerd bedrijf installeert de apparatuur en het systeem 
en levert ook de software en resultaatgegevens. De nuttige informatie delen we met 
geïnteresseerden die ook bijdragen aan de kosten hiervan. 

Centrummanagement heeft begin april ook weer een bijeenkomst voor de aangesloten 
ondernemers. Een spreker met een ludiek verhaal is een invulling voor een gezellige 
“netwerk” avond. 

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

Toe aan zonnige tijden!
Regen hebben we volgens mij wel genoeg gehad. Ik denk dat iedereen wel aan 
een zonnige periode toe is. Kunnen we tenminste weer genieten van een nieuwe 
zomer outfi t of een vroege barbecue! Tijdens het schrijven van deze column 
hoorde ik dat we wellicht een nostalgische kermis mogen beleven in het weekend 
van Koningsdag. Zou leuk zijn. Tijdens dat weekend zijn er overigens veel 
festiviteiten in het centrum en op het Lindeplein. 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty aan het
juiste adres.

Wendy van Strien en haar team van schoonheids-
specialistes zijn steeds bezig om meer kennis op te doen 
en om de behandelingen nog succesvoller te maken. 
Het totale beautyconcept biedt dan ook resultaatgerichte 
behandelingen in een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht en deskundig advies.

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

Jouw beautyspecialist!

Maxi compact 3-in-1 poeder voor 
een perfect gebruinde teint. Ideaal 
voor gedefi nieerde gezichtscontour-
en en een vleugje kleur.

SCULPT: contourpoeder met een fi jne en lichte 
textuur dat verrijkt is met bronspigmenten om 
te contouren. Heeft een demi-matte fi nish met 
warme, gouden tonen. Perfect om te blenden met 
BRONZE: bronzingpoeder met een lichte, romige 
textuur. Verrijkt met de nieuwste generatie 
microparels die zorgen voor een zeer verfi jnde 
uitstraling. Geeft een natuurlijk en zonovergoten 
effect.
BLUSH: zachte blush met een lichte, mengbare 
textuur. Verrijkt met parels voor een stralende 
look en pure pigmentatie vanaf de eerste keer 
aanbrengen. Voor een stralende fi nish.

Glamourose Sculpt Bronze Blush

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

Een intrigerend verhaal dat alle verbrande en roze 
tinten naar voren haalt, verzacht met onverwachte
 zintuiglijke texturen en met poederachtige, stoffi ge 
afwerkingen. De Glamourose-vrouw kiest de smaak 
van aardse kleuren om te bloeien in de warme en 

betoverende weerspiegelingen van de lente.

Glamourose 

Laat je 
verrassen door 

de nieuwe 
voorjaarslook!
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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

Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden, ben ik mijn eigen 
rijschool gestart. Iedere leerling heeft een persoonlijke 
begeleiding nodig die bij hem/haar past en dat vind ik de 
leukste uitdaging. Samen ervoor zorgen dat je het juiste niveau 
bereikt, zodat je straks zelfstandig en veilig de weg op kunt! 

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

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

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

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

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

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

autorijschool@willem013.nl   |  www.willem013.nl    

MEER INFORMATIE?

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

WARME MASSAGE

LOMI LOMI MASSAGE

KRUIDENSTEMPEL MASSAGE

BAMBOE MASSAGE

HOTSTONE MASSAGE

SPORTMASSAGE

Je rug, benen, armen, handen en voeten krijgen de volle 
aandacht. Als afsluiting kunnen ook je hoofd en gezicht 
zacht worden gemasseerd.

Vooraf bespreken we je wensen en aandachtsgebieden.
Prijzen: 60 Minuten € 58,-  |  90 Minuten € 84,-  |  120 
Minuten € 109,-

Nog meer profi jt van je massage?
Kom vooraf tot rust in onze luxe infrarood-sauna of 
stoomcabine. De warmte dringt diep door in het lichaam, 
stimuleert de doorbloeding en maakt de spieren los. De 
beste voorbereiding op de massage die komen gaat!

Voorkomt, verlicht 
en verhelpt:
• Stress
• Spanningen
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn

Bevordert:
• Gemoedsrust
• Welzijn
• Stofwisseling
• Doorbloeding

 Ook zo toe aan een 
Welness massage?

Door het lage tempo van de massage en de herhaling van zacht 
strijken en kneden kom je volkomen tot rust. Deze massage 
ontspant de spieren en stimuleert vitale lichaamsprocessen. 
Wellness massage vergroot je gevoel van welbevinden en 
ondersteunt je fysieke en mentale gezondheid.

Maak nu een 
afspraak om weer tot 

rust te komen!
013-5903573

WELNESS MASSAGE

WARME MASSAGE

LOMI LOMI MASSAGELOMI LOMI MASSAGE

KRUIDENSTEMPEL MASSAGEKRUIDENSTEMPEL MASSAGE

BAMBOE MASSAGE

HOTSTONE MASSAGEHOTSTONE MASSAGE

SPORTMASSAGE

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

www.embrace-oisterwijk.nl

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 wellness-
omgeving 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

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99p/m²

Al vloeren vanaf:
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Gemonteerd
 door vakman

Gelegd door 
vakman

Geschilderd 
 door vakman

Liever tijd 
voor elkaar dan 
voor klussen? 

NIEUW BIJ 
Karwei

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.

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.

Meer info op:
www.karwei.nl

nodig hebt.

Karwei Oisterwijk
Sprendlingenpark 48

Oisterwijk
013-5212292

mt.karweioisterwijk@gmail.com

 KARWEI voor klussen en inrichten

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

 De monteurs van Garagebedrijf Mandemakers controleren snel en 
vakkundig uw banden. De bekende merkbanden zijn vaak uit voorraad 
leverbaar zoals; Bridgestone, Kumho, Pirelli, Michelin en Vredestein. 
Maar u kunt ook kiezen voor een voordelige huismerkband.
Garagebedrijf Mandemakers heeft voor elk type auto de juiste band …
voor een voordeelprijs!

De juiste band onder de juiste auto voor de juiste prijs
Een prijsopgave voor een autoband haal je niet zomaar van het web, daar 
heb je advies bij nodig. Voor een goed advies en een goede prijs kunt u ons 
altijd bellen of een mailtje sturen natuurlijk.

Banden slijten sneller dan u denkt. 
Bij verminderd profi el zal de remweg aanzienlijk langer worden, 
met alle gevolgen van dien.

Een prijsopgave voor een autoband haal je niet zomaar van het web, daar Een prijsopgave voor een autoband haal je niet zomaar van het web, daar 
heb je advies bij nodig. Voor een goed advies en een goede prijs kunt u ons heb je advies bij nodig. Voor een goed advies en een goede prijs kunt u ons 

Garagebedrijf Mandemakers  
Gasthuisstraat 14-a, Oisterwijk
 013-5362513 of 06-85402939

  info@autospeciaalmandemakers.nl
www.autospeciaalmandemakers.nl

GARAGEBEDRIJF
MANDEMAKERS

APK

ONDERHOUD

VERKOOP

BANDEN

VELGEN

AIRCO

PECHSERVICE

Autobanden wisselen
Uw autobanden slijten niet gelijkmatig. Door 
de voorbanden na verloop van tijd te laten 
wisselen met de achterbanden wordt de slijtage 
gelijkmatiger verdeeld en geniet u een betere 
wegligging.

Als klant van Garage Mandemakers geniet u nog 
een extra voordeel. Uw banden worden gratis 
opgeslagen in onze opslag, zodat u deze thuis 
niet hoeft te bewaren.
 

COLUMN/MANDEMAKERS

Vragen? Bel ons! We staan voor je klaar!
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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?!

3534



Op zoek naar heel 
bijzonder behang?

Zoek niet 
verder en 

kom langs!

Uw specialist op 
het gebied van 

behang. 

Zeker als u iets 
bijzonders aan 
de muur wilt. 

Een muur als 
eyecatcher, 
dat wil toch 
iedereen! 

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

Wij zorgen voor de juiste temperatuur in uw bedrijf of woning, of 
het gaat om lucht/water warmtepomp en lucht/lucht warmtepomp, 
om lekker warm bij te zitten. We verkopen nieuwe apparatuur, 
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien 
alle onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het 
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste warmte
ga je naar Koelservice Biggelaar

K O E L S E R V I C EK O E L S E R V I C E
B I G G E L A A RB I G G E L A A R Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

het gaat om lucht/water warmtepomp en lucht/lucht warmtepomp, het gaat om lucht/water warmtepomp en lucht/lucht warmtepomp, 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

WIJ BESTAAN 3 JAAR

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

  Dé salon voor huidverbetering

5 maart 2020 bestond Skinfl uence 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. 

37



WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel
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prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl

Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Michel Vorselaars
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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!

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

helpt u graag, bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

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

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

aandacht staan centraal.

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

elk niveau en elke leeftijd.

Ik hoop je te mogen ontmoeten op de yogamat!

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

Boek snel een 

gratis proefl es! 

en gun jezelf 

yoga! 

Yogafarm

Like ons op 
www.facebook.com/OisterwijkBruist

TILBURGSEWEG 8, OISTERWIJK
06-53948744

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

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

Je eigen stijl

KIJK OOK OP ONZE WEBSHOP WWW.HIPPBYMONIQUE.NL

HIPP By
Monique
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

De do’s en don’ts bij 
scheidingsmediation

Wat moet je vooral niet doen?
1 Verwacht geen wonderen: een mediationtraject zal er niet voor zorgen dat 

je ex zich ineens heel anders opstelt. Verwacht dit ook niet, want dan word je 
alleen maar teleurgesteld. Kijk vooral naar jezelf en naar de manier waarop jij 
je wil opstellen in het gesprek. Sta open voor opties en andere meningen, maar 
geef duidelijk aan wat je wel en wat je niet wilt.

2 Een mediator is neutraal: verwacht dus niet dat de mediator een oordeel 
zal vellen over de situatie. Een mediator zal nooit een van de twee gelijk geven. 
Gelijk krijgen is ook niet het doel van jullie gesprekken. Het doel is samen tot 
een oplossing komen. De mediator zal wel het gesprek begeleiden en zal de 
juiste informatie geven om tot goede afspraken te komen.

3 Monoloog: een mediationgesprek is geen monoloog. Het heeft dus geen 
zin om een heel pleidooi voor te bereiden, waarin je aangeeft hoe goed jouw 
oplossing wel niet is. Het gaat er juist om om samen in gesprek te gaan en 
samen de juiste oplossing te vinden.

En dan nog een aantal dingen die je beter wel kan doen of die kunnen 
helpen om tot afspraken te komen:
1 Verplaats je in de ander: probeer je af en toe in de ander te verplaatsen. 

Denk er bij een omgangsregeling bijvoorbeeld ook aan hoe het zou zijn als je 
aan de andere kant van jouw voorstel zou zitten… En blijf elkaar met respect 
behandelen. 

2. Hebben jullie kinderen: hou dan in gedachten dat jullie allebei het beste 
voor de kinderen willen. Als je dat in het achterhoofd houdt, dan 
lukt het vast wel om tot afspraken te komen.

3 Zoek de juiste mediator: De term mediator is geen 
beschermde term. Dat betekent dat iedereen zich mediator 
mag noemen. Zoek dus een mediator die is aangesloten 
bij de vFAS (vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten 
Scheidingsmediators) en/of het MfN (Mediatorsfederatie 
Nederland). 

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties. 
In een scheiding is er 
veel onzekerheid: op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel 

gebied. Mensen 
komen naar mij voor 

een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met de 

ander.   

Chantal Dekkers

voor de kinderen willen. Als je dat in het achterhoofd houdt, dan voor de kinderen willen. Als je dat in het achterhoofd houdt, dan 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met mij op.

013-2070740

Veel mensen kiezen ervoor om hun scheiding te regelen via 
een mediator. Een mediator gaat met jullie samen in gesprek om op 
die manier uiteindelijk samen tot goede afspraken te komen. Of een 
mediationtraject slaagt of niet is, heeft niet alleen te maken met de keuze 
voor de mediator, maar ook met de manier waarop jullie je opstellen. 

Het ijsseizoen
begint weer

Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 – 52 19 291  |  info@matteo.nl  |  www.matteo.nl
April t/m augustus alle dagen van 12.00 tot 21.30 uur.
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VERTROUWD 
SINDS 1967 Hét juiste adres voor een 

betrouwbare jonge occasion
Op zoek naar een nieuwe auto? Autobedrijf Roks is al 53 jaar een begrip in Goirle 

en hét vertrouwde adres voor al uw wensen op autogebied.

Eigenaar: Ad Roks  |  Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659  

www.autobedrijf-roks.nl

Hét juiste adres voor een 
betrouwbare jonge occasion

“Bij ons in de showroom vindt u een gevarieerd en 
onderscheidend aanbod auto’s dat wekelijks wordt 
aangevuld met nieuwe (jonge) occasions om het aanbod 
voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, 
vertelt eigenaar Ad Roks. “Doorgaans hebben wij meer 
dan zestig occasions op voorraad.” En ook als u op zoek 
bent naar een nieuwe auto bent u bij dit familiebedrijf aan 
het juiste adres. “We leveren eveneens alle merken nieuw. 
Geef uw wensen door aan mijn zoon Patrick of aan mij zelf 
en wij gaan voor u op zoek.”

Service & kwaliteit
Autobedrijf Roks staat bekend om de grote klantgerichtheid 
en daarmee klanttevredenheid. “Vanuit onze eigen passie 
voor auto’s helpen wij al onze klanten bij het vinden van 

de juiste auto. Iets waar wij door ons altijd wisselende aanbod 
en onze zeer ruime ervaring elke keer weer snel in slagen. Wij 
staan voor service en kwaliteit in de breedste zin van het woord 
en dat merkt u!”

Onderhoud & reparatie
Ook in de eigen werkplaats van Autobedrijf Roks staan service 
en kwaliteit zeer hoog in het vaandel. “De focus ligt bij ons 
op de verkoop van jong gebruikte auto’s, maar ook voor 
onderhoud en reparaties kunt u bij ons uiteraard terecht. Bij 
ons goed gekwalifi ceerde en gemotiveerde personeel is uw auto 
gegarandeerd in goede handen. Dit maakt ons tot dé full-service 
mobiliteitspartner van de regio. Benieuwd of wij ook iets voor 
u kunnen betekenen? Loop gewoon eens binnen of maak een 
afspraak. U bent van harte welkom!”

BRUISENDE/ZAKEN



KOM MAAR 
OP MET DIE 
SLIPPERTJES!

Na een paar maanden te zijn weggestopt in dichte 
schoenen, kunnen je voeten wel weer wat verzorging 
gebruiken. Maar hoe zorg je nu precies voor voeten 
die gezien mogen worden?

Goed voorbereid
Begin met een warm voetbadje van minstens tien 
minuten. Niet alleen heerlijk ontspannend, maar 
ook nog eens de perfecte voorbereiding voor je 
huid op wat hierna komen gaat: het verwijderen 
van eelt! De kans is immers groot dat zich daar de 
afgelopen maanden een laagje van heeft gevormd. 
Gelukkig kun je eelt zelf heel gemakkelijk te lijf 
gaan met een eeltvijl, puimsteen of een elektrische 
eeltrasp. Je  zult zien dat het eelt verdwijnt als 
sneeuw voor de zon nu het door dat voetbadje goed 
zacht is geworden. Verwijder je voor het eerst zelf 
eelt, let  dan op dat je niet te veel in één keer 
verwijdert om (pijnlijke) ongemakken te voor-
komen. Klaar? Smeer dan je voeten in met speciale 

Het mooie weer komt eraan! Langzaam wordt het dus tijd om je zomerschoenen weer 
tevoorschijn te halen. Heel leuk natuurlijk, dat je binnenkort weer heerlijk op 

slippertjes kunt lopen, maar zijn je voeten daar wel klaar voor?

crème om ze lekker zacht te houden (en herhaal dit 
insmeren bij voorkeur dagelijks).

Finishing touch
De volgende stap: het knippen van de nagels. Knip 
ze recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. 
Eventueel kun je de zijkanten een beetje vijlen, maar 
vijl je nagels zeker niet te rond. Dan is het tijd voor de 
fi nishing touch: een mooi kleurtje op je nagels zodat 
jouw voeten echt helemaal klaar zijn om op slippers 
over straat te gaan.

Pedicure
Zijn jouw voeten er echt te erg aan toe om zelf aan de 
slag te gaan (heb je bijvoorbeeld last van kalknagels 
of likdoorns) of heb je er simpelweg zelf geen zin in? 
Maak dan gewoon een afspraak bij een (medisch) 
pedicure en laat je voeten heerlijk verwennen. Na al 
het harde werk dat ze voor je verrichten, hebben ze 
dat zeker verdiend!

BRUIST/BODY&MIND

Kunnen jouw voeten ook wel wat professionele verzorging gebruiken? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een pedicure bij jou in de regio.

Voeten die gezien 
mogen worden
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Culinair 
genieten

Keurslagerij La Cucina is in de afgelopen 7 jaar uitgegroeid tot een begrip in 
Oisterwijk. Het bedrijf wordt gerund door Janmaarten en Majella Maton samen 
met hun twee kinderen en hun enthousiaste, gezellige team. Het is daarom een 

echt familiebedrijf met een persoonlijk twist. De zaak is gevestigd in een voormalig 
restaurant. Dit geeft de winkel een bourgondisch en gezellig karakter.

Honger 
gekregen? 

Loop dan eens 

binnen!

Gemullehoekenweg 5, Oisterwijk  |  013 5213492  |  WWW.LACUCINA.KEURSLAGER.NL  |  info@lacucina.keurslager.nl  

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Een erfenis... 
Wel of niet aanvaarden?

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

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de fi nanciële 

dienstverlening. 

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

nalatenschap in kaart te 
brengen.

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

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 

www.joseappels.nl
www.nalatenschapsmakelaar.nl

U krijgt te horen dat u erfgenaam bent van een persoon, die u al jaren niet meer 
heeft gezien of gesproken. U weet dus niet wat diens leefomstandigheden waren 
op het moment van overlijden. Aanvaardt u de erfenis of wilt u er niets mee te 
maken hebben. Wat is wijsheid? 

Het is een situatie die vaker voorkomt dan u denkt. Doordat er al jaren geen 
contact is geweest, is het lastig in te schatten of de erfenis positief is. En áls
u de erfenis aanvaardt, bent u met uw eigen vermogen verantwoordelijk voor
de schulden uit de erfenis, mochten deze boven de baten uitstijgen.

Er zijn diverse manieren voor het aanvaarden van een erfenis: zuivere 
aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en het verwerpen van een erfenis.
Voor iedere soort aanvaarding geldt een bepaalde procedure. Ik kan u adviseren 
welke mogelijkheid het beste bij uw situatie past en deze vervolgens ook voor u 
uitvoeren.

Bel gerust voor meer informatie. Ik ben u graag van dienst!

WELKE MANIER VAN 
AANVAARDEN PAST BIJ U?
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Ram 21-03/20-04
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 
zult vanzelf iemand ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Het voorjaar geeft je veel zelfvertrouwen, wat 
je in kan zetten voor de liefde en je carrière, 
gedurende de hele maand april. Bijna elke 
Stier kan die energie succesvol gebruiken.

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
Als je problemen had met communicatie, 
maak je geen zorgen. Alles zal veranderen. 
Je hebt nu geen woorden nodig, want de 
communicatie met je familie is ideaal.  

Leeuw 23-07/22-08
Het voorjaar staat in het teken van je carrière. 
De Leeuw moet dus 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 op je relaties, zeker 
op familiair gebied. 

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

Schorpioen 23-10/22-11
April wenst elke Schorpioen het beste. Als je 
droomt van een langetermijnrelatie 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 het meeste 
van je vrije tijd wordt ingevuld met lezen. 

Steenbok 22-12/20-01
April belooft positieve energie. In deze 
periode heeft de Steenbok geen problemen 
met communicatie. Hierdoor krijgen singles 
eindelijk de kans om liefde te vinden.

Waterman 21-01/19-02
Het voorjaar brengt een april vol werk-
problemen met zich mee. Als je niet tevreden 
bent met je huidige baan is dit de 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.

Ram
Als je een 

dansles bij wilt 
wonen, meld 

je nu aan.

HOROSCOOP

Ram
Als je een 

Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 

Doet april wat hij wil?
Bedrijfstuin in onderhoud?
Op zoek naar een hoveniersbedrijf die werkzaamheden uitvoert voor 
bedrijven? Theo van Amelsfoort helpt u graag bij het onderhouden, 
aanleggen of ontwerpen van uw bedrijfstuin.

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg. 

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

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

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

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

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

website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 

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

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

Wilt u meer 
weten? 

Kijk dan op onze 

website!
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Last van overmatige 
haaruitval?

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Dhr Keus:
“Ik ben blij dat ik ervoor heb 

gekozen om een haartransplantatie 
te doen. In Turkije in het gewoon 

een stukken goedkoper. Ik 
liep toch al een aantal jaren 
met de gedachte voor een 

haartransplantatie. Ik krijg nu wel 
positieve reacties dat kaal / kort 
haar mij ook goed staat, dus ik 
zou zeggen haal eerst alles eraf 
en kijkt hoe jij je daar bij voelt 

voordat je zo belangrijke beslissing 
neemt. De begeleiding van IM 

Medical Travel is meer dan goed, 
de Nederlandse sprekende hostess 

Marjan in Turkije is echt fi jn en 
ook noodzakelijk. De kliniek in 

Izmir is goed. Het service niveau 
van deze kliniek mag wel wat 

beter. De Nederlandse sprekende 
IM Medical Travel hostess is ook 
de hele tijd hierbij aanwezig, wat 

echt top is!”

Ben je benieuwd naar de voordelen 
van behandelingen in Turkije? 
IM Medical Travel houdt in mei 
2020 weer consultatiedagen en 
informatieavonden in Nederland. 
U kunt kennismaken met onze 

specialisten, ontvangt een 
vrijblijvend consult inclusief 

behandelplan met offerte. Wij 
geven informatie over de reis en 

behandeling.

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  085-1307679

info@immedicaltravel.com
www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

Bent u op zoek naar een goede, voordelige en natuurlijke oplossing om weer 
vol vertrouwen te genieten van het leven? Dan is een haartransplantatie 
bij de specialisten in deze kleinschalige kliniek in Izmir wellicht de 
oplossing voor u.

Gelegen in de medische wijk van Izmir treft u in dit volledig uitgeruste
ziekenhuis een aparte afdeling voor cosmetische behandelingen aan, zoals ook de
haartransplantaties. Deze kliniek biedt u een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
voor een goede en voordelige haartransplantatie behandeling met garantie.
Het zeer ervaren haartransplantatie team, dat onder leiding staat van een zeer
gerenommeerde cosmetisch en esthetisch chirurg, is gericht op het verlenen van de
beste mogelijke haartransplantatie met behulp van de FUE techniek. Zij beschouwen
iedere haartransplantatie als een kunstwerk waarbij iedere
wens en situatie anders is. Hun doel is om voor iedere patiënt
het beste en meest natuurlijk mogelijke resultaat te behalen met 
gebruik van de beste materialen en nieuwste technologieën.

Onze Nederlandse hostess en het internationale patiënten team 
staan hier 24/7 klaar om u te assisteren en ondersteunen met
al uw vragen en opmerkingen. Bovendien heeft u hier bij de
tweede nacontrole ook nog een PRP behandeling inbegrepen
voor de bevordering van de genezing en het resultaat van uw 
FUE haartransplantatie.

Kijk op onze website 
www.immedicaltravel.com voor meer info.

Reis met IM Medical Travel 
en u wordt volledig ontzorgd! 
Begrip, vertrouwen en 
openheid zijn onze kernwoorden.

IM Medical Travel is opgericht door Ilona Benders, nadat ze
twaalf jaar werkzaam was in de medische sector in Turkije.
De zeer ervaren Ilona is gespecialiseerd in medische en
cosmetische behandelingen en spreekt de Turkse taal
vloeiend.

Door de ervaring die ze heeft opgedaan in Turkije kan ze haar
cliënten van de beste klinieken en specialisten voorzien. In
Nederland kunt u uw wensen met haar bespreken en krijgt u 
uitleg over de behandeling en het verloop van de reis.

Ilona Benders

Ze zorgt tevens voor voor- en
nazorg in Nederland, deskundig
advies en een heldere vertaling,
zodat u in uw eigen taal vragen
kunt stellen. Hierdoor komt u niet
met uw mond vol tanden te staan
als u eenmaal bent aangekomen
in Turkije. Gaat u akkoord? Dan 
kan de reis geboekt worden.

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

OOGHEELKUNDE
Ooglaserbehandelingen 
en lensimplantaten:
• Femtosecond Lasik / Lasek
• PRK / Refractieve    
 Lenswisseling (RLE)
Oogaandoeningen:
• Staar (Cataract) / Nastaar
• Chalazion / Glaucoom
Cosmetische Behandelingen:
• Onderooglidcorrectie
• Bovenooglidcorrectie
• Ooglift (Blepharoplasty)

TANDHEELKUNDE

•  Kronen, Bruggen & Facings 
•  Implantaten 
•  (Klik)Prothese All-on-4 / 
 All on 6
•  Smile Design & Tanden Bleken  
•  Complete Gebitsrenovatie

HAARTRANSPLANTATIE 

•  FUE-methode 
•  FUT-methode
• Wenkbrauwtransplantatie
• Wimpertransplantatie 



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  

De muren weer glad?

Schilders- en afwerkingstechnieken

van Engelen

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194  

Wij zorgen ervoor!

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

Schilders- en afwerkingstechnieken

Bel voor een afspraak: 06-22680194

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



Nieuwsgierig geworden? 
Maak een afspraak via 
+31 (0)6 21 81 60 45

BRUISENDE/ZAKEN

Makkumplein 4,Tilburg
 +31 (0)6 21 81 60 45

info@ldih.nl  |  www.ldih.nl

Luxury Design Interiors (LDI) 
uit Tilburg realiseert interieurs 
en meubelen van hoogwaardige 

kwaliteit. Altijd op maat, in iedere 
situatie anders, volgens uw eigen 

eisenpakket. Koen Donders

“JE BENT ZO 
GOED ALS 
JE LAATSTE 
PROJECT”

Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!

Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!
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Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen 
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich o.a. door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
9 van de 10 keer 

precies maken wat 
de mensen willen.”

Gezamenlijk proces
“Het is steeds weer een uitdaging om samen 
met de klant een praktische oplossing te vinden. 
Als mensen een eigen ontwerp hebben, kan 
ik aangeven wat er al dan niet mogelijk is en 
eventuele alternatieven aandragen. Is er kleine 
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.
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafi eken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

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

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

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

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

In een lijstje...
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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

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan
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HARTIG EN 
ZOET DOOR 

ELKAAR, HET 
KAN ALLEMAAL!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start het 
feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. Maar 
daarna is het dan toch echt de hoogste tijd om aan 
tafel te gaan en heerlijk te smullen van al het lekkers.

Alles kan
Ga je voor een ‘traditionele’ paasbrunch, dan zijn 
er een aantal elementen die absoluut niet mogen 
ontbreken. Geen paasfeest zonder eieren natuurlijk, 
maar ook chocolade lekkernijen en paasbrood horen 
erbij! Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, hartige 
en zoete taarten, een visschotel... het kan allemaal!

Voor iedereen wat
Je kunt ervoor kiezen om al je gasten wat lekkers 
voor de brunch mee te laten nemen, maar als je liever 

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal van leuke restaurantjes 
in jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.

Paaseieren 
gevonden? aan tafel!

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

alles zelf bereidt, is het aan te raden om je even te 
verdiepen in het gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? 
Mensen met een allergie? Groot voordeel van een 
brunch met allemaal losse gerechtjes is dat je heel 
makkelijk met iedereen rekening kunt houden. Er zit 
altijd voor iedereen wel iets tussen.

Lopend buffet
Wil je zelf ook volop van je brunch kunnen genieten? 
Zorg dan dat je zo veel mogelijk van tevoren al 
klaarmaakt zodat je tijdens het brunchen niet 
telkens weer de keuken in hoeft. Wel zo gezellig als 
jij ook lekker kunt blijven zitten. Is je tafel niet groot 
genoeg voor het hele gezelschap? Ook dat hoeft 
geen probleem te zijn. Maak er een soort lopend 
buffet van en laat iedereen zitten of staan waar hij 
of zij wil. Zijn er kleine kids bij, dan is het misschien 
wel handig om voor hen ergens een tafeltje neer 
te zetten om knoeien te voorkomen. Scheelt weer 
poetsen achteraf!

BRUIST/HORECA
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De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Een familiebedrijf met jarenlange ervaring en kennis
Het familiebedrijf Garden Sense Kunstgras Brabant is in 2007 opgezet.
Onze vakman John heeft in de afgelopen jaren al heel wat klanten
voorzien van een prachtige kunstgrasmat. Bij mensen thuis in de tuin of 
op het balkon, bedrijven,  sportveldjes, scholen, 20m2 of 225m2... John 
heeft veel ervaring opgebouwd, waardoor hij de fi jne kneepjes uit het vak 
kent. Die aandachtspuntjes maken dat uw kunstgras perfect geïnstalleerd 
wordt en u er lang van kunt genieten. Daarnaast geven John en Yoni 
goed advies om het kunstgras zelf te installeren. Met een paar goede tips 
over kunstgras komt u al een heel eind. Gedurende het proces staan wij 
u graag telefonisch te woord, en mocht het echt niet lukken, kunnen wij 
alsnog bij u langskomen om het in orde te maken.

Waar bedrijven, instellingen en 
overheden steeds vaker kiezen 

voor kunstgras, is ook de 
particulier het natuurlijke gras 

aan het vervangen door 
dit exclusieve product.

Wij van Garden Sense vinden dit 
een begrijpelijke ontwikkeling. 

Kunstgras biedt zoveel voordelen 
en mogelijkheden! Het is 

tegenwoordig nauwelijks meer 
van echt te onderscheiden.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

SOORTEN 
KUNSTGRAS

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN DE MAANDEN 

APRIL EN MEI 2020 

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

De leverancier van kwaliteit kunstgras!

Service en kwaliteit hoog in het vaandel!
Juist om die reden mogen wij ons erkend 5-sterren specialist noemen! Goed 
advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed begin is het halve 
werk. We laten ons beoordelen, waarbij de NPS score meter gebruikt wordt. In 
de meter kunt u ziet welke score wij ontvangen van mensen welke u voor gingen. 
Benieuwd naar de ervaringen van onze service en de kwaliteit van ons kunstgras? 
Bekijk de diverse beoordelingen welke gegeven zijn via het 5-sterren specialisten 
keurmerk of de ervaringen met kunstgras, welke wij via onze site ontvangen.

Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

APRIL EN MEI 2020 
Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

Deal

LEG NU JE
KUNSTGRAS AAN! 
Maak gebruik van de 

BRUIST Deal

10% KORTING
OP KUNSTGRAS

7170



Sandra van der Linden en Femke van de Ven stonden al een tijdje voor de klas - de een in 
het voortgezet onderwijs en de ander in het basisonderwijs - toen zij onafhankelijk van 
elkaar het idee opvatten om studiebegeleiding aan te gaan bieden in Helvoirt. Ze bundelden 
hun krachten en in 2016 gingen ze vol energie van start in het Helvoirthuis. Onlangs 
betrokken zij een splinternieuwe ruimte in D’n Inbreng.

“In dit fantastische gebouw hebben we de 
beschikking over een ruimte op de eerste verdieping”, 
vertelt Sandra. “Naast twee grote tafels die we 
gebruiken om in groepen te werken, zijn er losse 
werkplekken waar leerlingen in alle rust zelf aan de 
slag kunnen.”

Bijles en huiswerkbegeleiding
“We geven bijles aan leerlingen van het vmbo, havo, 
vwo en mbo. Zij krijgen één keer per week individuele 
ondersteuning voor een specifi ek vak. De laatste jaren 
krijgen we ook steeds meer leerlingen uit groep 8 van 
het basisonderwijs binnen.” Huiswerkbegeleiding 
behoort eveneens tot de mogelijkheden. “De meesten 
schuiven 2 tot 3 keer per week aan. We leren leerlingen 
hier om zelfstandig te leren. We werken bewust met 
kleine groepjes van 5 kinderen per begeleider. Zo is er 
alle ruimte om vragen te stellen en kunnen wij het 
leerproces nauwlettend in de gaten houden.”

Persoonlijke aanpak
Samen met een kindercoach uit Haaren heeft het duo 
bovendien een brugklastraining ontwikkeld. 

“Leerlingen worden hierin zowel op sociaal-emotioneel als 
didactisch gebied optimaal voorbereid op het voortgezet 
onderwijs.” Ook examentraining is een optie. “Hierbij kijken we per 
persoon wat de hulpvraag is en wat er nodig is. Die persoonlijke 
aanpak is kenmerkend voor onze manier van werken.”

Huiselijke sfeer
“We zorgen voor een veilige, huiselijke sfeer, zodat leerlingen zich 
hier helemaal op hun gemak voelen. Het is zo mooi om hen in de 
loop der tijd te zien groeien. Als ze op een gegeven moment trots 
zeggen dat ze het nu snappen en het voortaan ook zelf kunnen...
Een mooier compliment kunnen we niet krijgen!”

Studiebegeleiding    DICHT BIJ HUIS
Studiebegeleiding    DICHT BIJ HUIS

BRUISENDE/ZAKEN

PERSOONLIJK, 
HUISELIJK
EN KLEIN-

SCHALIG

STUDIEBEGELEIDING HELVOIRT
06-13177212
info@studiebegeleidinghelvoirt.nl
www.studiebegeleidinghelvoirt.nl

STUDIEBEGELEIDING HAAREN
06-83838903
info@studiebegeleidinghaaren.nl
www.studiebegeleidinghaaren.nl
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Met een frisse huid de lente in?!

Geef je huid een frisse glow dankzij fruitzuren
Om dit verbluffende effect te bereiken, maakt Nathalie van Dijck 
gebruik van de zeer effectieve IPeels van Image Skincare. Er zijn 
verschillende IPeels voor allerlei huidtypes en huidproblemen. Deze 
behandeling helpt bij veelvoorkomende problemen, zoals rimpels, 
huidoneffenheden, acne, pigmentatie en rosacea, maar ook 
rokershuid, zonbeschadigde huid of een huid die er niet gezond uitziet. 
 
Word de mooiste versie van jezelf
In haar praktijk verwent Nathalie haar klanten met de meest prachtige 
doelgerichte en ontspannende behandelingen. Hierbij ben je altijd 
verzekerd van kwaliteit, vakkundigheid en eerlijkheid. Van Dijck 
Cosmetic werkt al ruim 12 jaar met verschillende fruitzuren, die voor 
allerlei huidproblemen ingezet kunnen worden. Wil jij ook de mooiste 
versie van jezelf worden? Maak dan snel een afspraak bij Van
Dijck Cosmetic!

Wat zou u ervan vinden om na 1 jaar maar 6 maanden 
ouder te worden? Oftewel na 10 jaar maar 5 jaar ouder
te worden?! Dat lukt bij Van Dijck Cosmetic.

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

info@vandijckcosmetic.nl
www.vandijckcosmetic.nl

Vanwege een succesvol 1e jaar op deze locatie 
wil ik jullie bedanken met een actie!

Iedere tweede beller ontvangt 15% korting op 
een luxe gezichtsbehandeling. 

(bij reservering aangeven code: april) 

Cosmeceutische gezichtsbehandelingen

Pedicure - Manicure

Shellack (CND) behandelingen, 
voor handen en voeten

Ontharingen zoals IPL-behandelingen 

Word de mooiste versie van jezelf
Nathalie van Dijck

Met een frisse huid de lente in?!

Heeft u interesse? 
Kijk op 

vandijckcosmetic.nl 
of bel

06 520 86 019



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

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

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

door diverse huidbehandelingen 
en ook defi nitief ontharen door 

middel van IPL. 
 

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

IPL is dé methode 
tegen overbeharing  

De Behandeling
De IPL geleidt licht naar het behandelgebied. Door middel van dit 
unieke systeem wordt het gefi lterde 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 defi nitief 
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!

IPL combineert de voordelen van de traditionele methodes. 
Op een snelle en effectieve manier worden via de IPL-
fl itsen de haarwortels verhit en daar kunnen ze niet tegen. 
De haarwortel sterft af; er kan op die plek geen haar 
meer terugkomen. Als we dat combineren met het feit 
dat de IPL-fl its vele haren tegelijk fl itst 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.

Aktie
ontharen gezicht 

en/of lichaam 
vanaf € 25,-

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

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTER-
SCHILDERWERK?

www.johnreijnenmeesterschilder.nl

Voor meer 
info of een 
offerte? Bel 

06-38196584

Help ons Samen Varen
Donaties zijn meer dan welkom op onze rekening: 

IBAN NL90 INGB 0007716011

Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een geheel 
verzorgde vaarverwenweek voor vrouwen met of herstellend 
van borstkanker en in een fi nancieel moeilijke situatie. Een 
week lang je zorgen opzij, ontspannen en verwend worden. 
Genieten van lekker eten, schoonheidsbehandelingen, 
zanglessen en diverse creatieve workshops, samen met 
lotgenoten en omringd door een team van deskundige 
vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen en een arts. 
Niks moet, alles mag. De Samen Varen-reis is uniek! 

info@samen-varen.nl  |  06-43956812
www.samen-varen.nl  |  Volg ons op FB
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3 APRIL
Nederpop All Stars
Met muzikaal grootmeester 
Henk Westbroek. Aanvang 20.30 
uur in Tiliander, entree € 24,50.

5 APRIL
Matthäus Passion
Concert in de Petruskerk in 
Oisterwijk, entree € 38,50

5 EN 26 APRIL
Koopzondag
In het centrum van Oisterwijk, 
winkels geopend van 12.00 uur 
– 17.00 uur.

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

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

13 APRIL
Rommelmarkt
Vlooienmarkt van 9.00 tot 16.00 uur 
in het Centrum van Moergestel, 
entree € 1,-.

15 APRIL
Lezing
In Den Boogaard door Ronald 
Peeters over leven in verwondering, 
aanvang 20.00 uur, entree gratis. 

16, 20 EN 21 APRIL
Film in Tiliander
Met Wognum, Downon Abbey en 
The Good Liar. Aanvang 20.00 uur 
in Tiliander. 

Nederpop All Stars

EV
EN

EM
EN

TE
N 

APRIL 2020

15 APRIL
Lezing
In Den Boogaard door Ronald 
Peeters over leven in verwondering, 
aanvang 20.00 uur, entree gratis. 

16, 20 EN 21 APRIL
Film in Tiliander
Met Wognum, Downon Abbey en 
The Good Liar. Aanvang 20.00 uur 
in Tiliander. 

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

17 APRIL
Disco zwemmen
Vanaf 19.00 uur lekker ravotten in 
het water op discomuziek bij Den 
Donk in Oisterwijk, entree € 5,80. 

18 APRIL
Teus Nobel 
Noble Jazz met de Nieuwe Veste 
Bigband uit Breda. Aanvang 20.30 
uur in Tiliander, entree € 15,-.

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

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

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

Den Donk

The Good Liar

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkt
Donderdagen om 8.30 uur op het 
Mgr. Bekkersplein in Haaren en om 
13.00 uur op De Lind in Oisterwijk. 
Op vrijdag om 13.30 uur op het 
St. Jansplein in Moergestel.
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Plens lente 
DE LENTE KOMT ERAAN, MAAR DE WINTER HEEFT ZIJN VOET NOG 
TUSSEN DE DEUR. HET REGENT DE HELE DAG EN DIE WINDSTOTEN 
ELK WEEKEND!

Als we in de spiegel kijken dan zien we de bleekste versie van 
onszelf en zijn jullie net als ik ook zo klaar met panty’s, lange 
broeken en dan ook nog de strakke combinatie van een dikke trui in 
een warme jas?

Zodra je social media opent of een rondje door de stad loopt, is alles 
al in de voorjaarsstemming. 

De vrolijke kleuren en stoffen roepen je naam. Ik weet niet hoe dat 
bij jullie is, maar mij staat alles iets beter met een zongebruind 
huidje. Mijn eigen garderobe is op dit moment een mix van dikke 
winterkleding en een aantal nieuwe voorjaarsaanwinsten en dat 
probeer ik toch al regelmatig te combineren. De leuke gele trui met 
een wollen broek of die nieuwe lange jurk met kniehoge laarzen.

Dus mix en match er nu even rustig op los… 
en de lente komt snel, ik beloof het!

WWW.HETMODEMEISJE.NL

COLUMN/HET MODE MEISJE
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze maand: Judith van Lent van massage-
praktijk Lente Mare. Sinds een jaar is 
zij met haar praktijk te vinden in onze

bruisende magazines en daar zijn 
wij erg trots op!

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

Met 37 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist een succesvolle formule in diverse regio’s in 
Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien naar minstens vijftig edities. Onze visie is: 
ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, waardoor de naamsbekendheid omhooggaat. 
Daarom komen de ondernemers in onze magazines en op onze website op een unieke manier aan het 
woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren in Bruist? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Via mijn buurvrouw, zij adverteerde al in De 
Maashorst Bruist. Ik werd gebeld door Rick. Hij 
had van mijn buurvrouw de tip gekregen dat ik 
misschien ook wel wilde adverteren. Toen is hij 
langsgekomen en zo is het balletje gaan rollen. In 
februari dit jaar ben ik begonnen met adverteren.

Waarom heb je gekozen om te adverteren 
bij Bruist?
De Bruist-magazines hebben een groot bereik. 
Ik bereik er niet alleen mensen in Oss mee, maar 
in heel De Maashorst. Dat was ook mijn reden om 
te beginnen met adverteren, zodat ook mensen in 
de dorpen en steden rondom Oss mijn bedrijf zien. 
Zo bereik ik heel effectief mensen in mijn eigen 
regio, die ik anders niet zou bereiken.

Judith van Lent

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
De samenwerking bevalt goed. Vooraf heeft Rick alles duidelijk 
uitgelegd, waardoor ik met een goed gevoel ben gaan adverteren. 
Ook als ik iets moet aanleveren, is dat allemaal heel duidelijk. 
Er wordt altijd goed gecommuniceerd en ik krijg steeds de keuze 
of ik dezelfde advertentie wil of misschien nog iets wil veranderen. 
Als ik een keer iets wil wijzigen, wordt dat altijd goed doorgevoerd. 
Ik ben dus heel tevreden.  

Wat heeft het adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Het adverteren in De Maashorst Bruist heeft mij al meerdere 
klanten opgeleverd. Negen om precies te zijn. Dit zijn klanten die 
regelmatig terugkomen. Wat mij opvalt, is dat dit vooral mensen zijn 
die weinig met social media doen. Als ik niet in De Maashorst Bruist 
had gestaan, had ik deze mensen niet bereikt.

Zou je Bruist aanbevelen aan anderen en waarom?
Dat zou ik zeker doen! Alle communicatie met het bedrijf is heel 
informeel en vriendelijk. Je kunt gewoon ‘je en jij’ zeggen, wat alles 
heel laagdrempelig en open maakt. En natuurlijk vind ik het een 
leuk boekje met een mooie uitstraling.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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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

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
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The NEW SEAT Leon
It’s your time to shine
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