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Bloemen en planten voor iedereen

In de winkel van Dick heb je volop keuze. Je vindt er verse bloemen en planten in alle soorten. Altijd van de hoogste kwaliteit. 
Het aanbod wisselt per seizoen. Naast bloemen vind je er ook potten, glaswerk, geurkaarsen en nog veel meer leuke artikelen 
voor in huis. 

Laat een boeket samenstellen met het soort bloemen en de kleuren die jij het mooiste vindt. Naast reguliere boeketten verzorgt 
Dick ook rouwwerken en af en toe bruidsboeketten. Bestel je de bloemen liever? Ook dat kan! Woon je in de omgeving van 

Bestel via

telefoon of e-mail 

en Dick komt het 

boeket persoonlijk 

brengen!

Bloemenshop Best  |  Eigenaar: Dick Boekholt  |  Wilhelminaplein 19 Best  |  0499 398 679  |  shop@bloemenbest.nl

Bloemen en planten voor iedereen

Best, Eindhoven, Oirschot en Son? Dan kun je gewoon via telefoon of e-mail bestellen. Dick komt de bestelde bloemen vervolgens 
persoonlijk brengen. Iedereen is welkom bij Bloemenshop Best. De winkel is erg toegankelijk en verkoopt mooie bloemen voor 
elke portemonnee. Dick verwelkomt je hartelijk in zijn winkel aan het Wilhaminaplein in Best. 
Breng jij binnenkort een bezoekje?



Glatz parasols zijn verkrijgbaar bij 
ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot, www.alloutdoor.nl 

of online bij schaduwparasols.nl

Glatz parasols zijn verkrijgbaar bij 
ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot, www.alloutdoor.nl 

of online bij schaduwparasols.nl

Glatz parasols
door de zon aanbevolen



Unique Beautique biedt een ruim assortiment 
cadeau’s op thema aan, persoonlijke cadeau’s 
en must-haves voor vrouwen van alle 
leeftijden. Tassen, sieraden en accessoires, 
maar ook home-decoratie, snuisterijen en 
producten met tekst zijn er genoeg te vinden. 
Niet alleen is de stijl heel gevarieerd, maar 
ook de prijzen zijn verrassend voordelig!

Ben je op zoek naar een verrassend
en origineel cadeau voor jouw lieve mama?

Moederdag!

Wil je een extra persoonlijk cadeautje 
voor je dierbaarste? Het is mogelijk om eigen naam of 
tekst te laten graveren op houten artikelen uit de winkel. 
Unique Beautique heeft verschillende houten producten 
zoals, onderzetters en tapasplanken waarop we 
gepersonaliseerd kunnen laseren.
Unique Beautique’s producten zijn afkomstig van 
leveranciers uit eigen land, maar ook uit het buitenland 
waar de eigenaresse persoonlijk naartoe gaat en met eigen 
hand de producten uitzoekt. 

“Als klanten naar onze winkel komen voor zichzelf of voor 
een cadeautje, vind ik het belangrijk dat er genoeg keus 
is en daarin ook verschillende prijzen waar ze uit kunnen 

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat jullie 
ook deze maand (en de komende maanden) gewoon kunnen 
genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor jullie 
hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks leven 
weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook in deze 
nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet alleen, we 
hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! Wat? Blader verder 
en lees het zelf! 

Michael Thörig

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

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 Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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

EINDHOVENMarcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!Inhoud
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EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN
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HOME SLEEP HOME

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

Uni-Bridge 22 lattenbodem

SF Hybrid 26 Pure wash matras 

SF Hybrid 26 Wool wash matras 

HOME SLEEP HOME
Elegant ontwerp ontmoet de onverslaanbare en 
bekroonde Swissfl ex Bridge®-technologie met de 
unieke, zelfi nstellende lichaamsaanpassing. De 
zonering in de Swissfl ex Bridge® veersuspensie is 
in lijn met de matras en het bed past zich als een 
schaduw aan uw lichaam aan.

INTERACTIEF OPHANGCOMFORT
De gepatenteerde Swissfl ex-lattenbodemtechnologie 
bridge® volgt de menselijke wervelkolom dankzij de 
ergonomische vorm en past zich geheel automatisch en 
individueel aan het lichaam aan, ongeacht postuur, gewicht 
en slaaphouding. De zones zijn afgestemd op de matras.

FLEXIBILITEIT TOT AAN DE RAND
De bridge®-moduleketen ligt dankzij de binnenframe-
constructie aan de uiteinden van de latten en garandeert 
een ongeëvenaard hoge vering over het hele ligvlak.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:
DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS

Uni-Bridge 22_95 RF lattenbodem
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 

              

winwin

Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

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

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

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
1 van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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 1.DROOG HAAR
Of het haar nou droog geworden is van de stijltang, kleurbehandeling of 
van nature als stro voelt: droog haar heeft extra verzorging nodig. Ga 
daarom voor een moisture shampoo die het haar extra hydrateert en voedt.
Advies: bhave nourish shampoo 300ml € 24,90 of bij extreem droog/ 
beschadigd haar bhave repair rescue 300ml € 29,90
  
2. FIJN HAAR  
Fijn haar kan meestal wel een volumeboost gebruiken. Door de 
toegevoegde keratine en extracten zoals teunisbloemolie of lindebloesem 
wordt het haar zo gevoed waardoor het haar niet wordt verzwaard maar 
juist wordt versterkt.
Advies: bhave magnify volume shampoo 300ml € 22,90
  

 3. BLONDGEVERFD HAAR 
Haar dat gebleekt is kan soms wel eens wat 
gelig teruglopen. Om de kleur fris te houden, is 
het aan te raden om het regelmatig met een 
zilvershampoo te wassen. Gebruik daarna wel 
een conditioner om de haarschubben te sluiten.
Advies: bhave bombshell blonde shampoo 
300ml € 22,90

4. GEVOELIGE HOOFDHUID
Bij een gevoelige hoofdhuid is het belangrijk om 
voor een milde shampoo te kiezen. Het is altijd 
verstandig om voor een shampoo te kiezen 
zonder parabenen, sulfaten of natriumchloride 
maar bij een gevoelige hoofdhuid is het extra 
belangrijk. Deze ingrediënten kunnen namelijk 
een gevoelige of allergische werking hebben op 
de hoofdhuid, waardoor de hoofdhuid sneller zal 
uitdrogen. 
Advies: bhave scalp shampoo 300ml € 24,90

5. KRULLEND HAAR
Krullend haar is van nature droger en heeft nogal 
de neiging tot pluizen. Ook bij krullend haar is het 
daarom extra belangrijk om voor een moisture 
shampoo te gaan die extra hydrateert en voedt.
Advies: bhave hydrator moisturising shampoo 
300ml € 22,90

Welke shampoo past
het beste bij uw haar?

COLUMN/HAIR BY DAIS

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

Welke shampoo past
het beste bij uw haar?

Hair by Dais  |  St. Odulphusstraat 1a, Best  |  St. Odulphusstraat 1a, Best

6. VET HAAR
Vet haar vraagt om een diep reinigende shampoo voor 
overmatige talgproductie op de hoofdhuid. Zorg hierbij 
dat je geen agressieve shampoo hiervoor gebruikt maar 
juist een shampoo met ingrediënten zoals tea tree-olie of 
Aloe Vera die de zuurgraad van de huid hersteld. 
Tevens is het ook belangrijk om het haar niet iedere dag te 
wassen want hierdoor worden de talgklieren gestimuleerd 
en wordt het haar alleen maar sneller vet. 
Advies: bhave scalp shampoo 300ml € 24,90 

DE HELE MAAND MEI
15% KORTING 
OP ALLE SHAMPOOS VAN BHAVE!
NEEMT U OOK DE CONDITIONER ERBIJ 
DAN KRIJGT U 20% KORTING OP BEIDE 
PRODUCTEN!   
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

Voeg 06 51 28 15 20 toe aan je WhatsApp-contacten;

Maak minimaal 2 foto’s uit verschillende hoeken van je woonkamer, keuken, slaapkamers 
en badkamer;

Maak een foto van de voor- en achterkant van de woning;

Stuur ons de foto’s via WhatsApp. Stuur eventueel plattegronden of bouwtekeningen mee;

Vermeld bij de foto’s het adres van de woning en je contactgegevens, zoals je e-mailadres;

Geef ook een korte omschrijving van de woning, de indeling en bijzonderheden die 
volgens jou van invloed zijn op de waarde.

1

2

3

4

5

6

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

M a k e l a a r s

Waardebepaling van
jouw woning VIA WHATSAPP!

Wij maken vervolgens, op basis van de toegezonden gegevens, een gratis waardebepaling.
Deze sturen we je binnen enkele dagen toe.
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Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

Chalet is geschikt voor 
maximaal twee personen.

Recreatief chalet huren 
(maximaal zes maanden).

Per direct beschikbaar.
Huurprijs van € 499,- tot

€ 575,- per maand. 
Excl. gas/licht/water en borg.

20

Recreatief chalet huren 
Per direct beschikbaar

Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.
Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6 Diessen - Baarschot

Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

44

185

55

WhatsApp Lea voor meer info06 - 345 90 974

1918



Na twintig jaar in het 
slagersvak te hebben gewerkt, 

vond Jack Wolfs het tijd voor 
iets anders. Via via kwam hij 

in contact met Glashandel 
Horvers waar hij de kans 
kreeg als glassnijder aan 

de slag te gaan. In de loop 
der tijd bekwaamde hij zich 

verder in het ontwerpen, 
vervaardigen, restaureren en 

repareren van glas in lood. 
In 2004 startte hij zijn eigen 

atelier.

Creatief spelen met licht en kleur

DE DETAILS 
MOETEN 
HELEMAAL 
KLOPPEN

Creatief spelen met licht en kleur
Jack onderscheidt zich onder andere door zijn 
vaardigheden en zijn productkennis. “Ik ben geen 
kunstenaar, maar meer een technisch vakman. 
Ik kan negen van de tien 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 dertig 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 als dat nodig is 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 naar
wat hij voor u kan betekenen.

Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

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

Gratis uitvaartwensen-
boekje ontvangen? 

contact@berdienuitvaart.nl

Vrouw
Je bent vrouw, je blijft vrouw, 

altijd! Een jonge vrouw is thuis 
overleden en conform haar 

wens werd zij ook thuis 
opgebaard. In een sfeervolle 

kamer gewoon tussen het 
speelgoed van haar kinderen. 

Een vrouw is vrouw, blijft vrouw 
en wil voor altijd vrouw blijven. 

Ze lag op een opbaarbed van zeegras in een mooie 
kleurrijke jurk. Omringd door ongelofelijk veel prachtige 
bonte bloemen. Een houten kamerscherm zorgt voor 
wat privacy, Ze is wat opgemaakt, precies zoals zij dit 
zelf altijd deed. Haar nagels gelakt, in de dezelfde kleur 
als van haar 2 dochters, zoals een vrouw wil zijn als ze 
weet dat er bezoek gaat komen. Verzorgd!

Door haar eigen omgeving, door het gebruik van een 
bed van zeegras, kleurrijke kleding en door persoonlijke 
begeleiding ter plaatse ontstond er een situatie 
waarbij mensen dichterbij durfden komen. Mensen 
raakten haar aan, aaiden haar hand. 

Het was wel een keiharde werkelijkheid maar in een 
passende setting. 

Wat ben ik blij voor deze familie en alle lieve mensen 
om haar heen die op deze manier hebben kunnen 
rouwen om dit verlies, fi jn dat het zo kon. Passend bij 
deze familie!    
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De Loop 38 Oirschot  |  0499-550222
info@roche.nu  |  www.roche.nu

Alles onder één dak

 Het team van ROCHE fi nancieel 
adviseurs zorgt ervoor dat al uw 
fi nanciële zaken ‘goed geregeld’ zijn! 
Het vertrouwde adres voor fi nanciële 
dienstverlening; minder zorgen voor 
nu en voor later! 

Het hebben van een vertrouwd adres 
voor een goed advies en het regelen 
van uw fi nanciële zaken maakt 
beslissingen over (geld)zaken, stukken 
eenvoudiger. ROCHE fi nancieel 
adviseurs uit Oirschot is zo’n adres; 
voor professioneel hypotheekadvies, 
schade- en inkomens verzekeringen, 
pensioenen, advies over geldzaken, 
sparen en beleggen of voor maatwerk-
advies op ander fi nancieel gebied bent 
u bij ons aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar een onafhankelijk adviseur op gebied van fi nanciële zaken of wilt u 
zeker weten dat u goed verzekerd bent? Zoekt u een pensioenregeling als werkgever of als 
werknemer juist mogelijkheden voor een ontspannen oude dag? Heeft u advies nodig bij 
fi nancieringsvraagstukken voor uw bedrijf?

In gesprek zijn met één van de deskundige fi nancieel 
adviseurs helpt u gegarandeerd bij het maken van de juiste 
keuze uit die wirwar aan mogelijkheden.

ROCHE fi nancieel adviseurs geeft rust en vertrouwen; 
niet alleen vandaag, maar vooral ook in de toekomst. 

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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Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Oedeem (vochtophoping)

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 Behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

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. Bekijk onze website of maak nu een 
afspraak en bel: 06 8126 4333

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Bij veneus oedeem is sprake van een niet of onvoldoende functionerend 
vaatstelsel. Dit kenmerkt zich door oedeemtoename in de loop van de dag, in 
de ochtend is het oedeem vaak weg. Deze vorm van oedeem komt veel voor 
in de enkels en onderbenen bij mensen die langdurig zitten/staan of tijdens 
de zwangerschap.
Lymfoedeem ontstaat door een niet of onvoldoende functionerend lymfestelsel. 
In tegenstelling tot veneus oedeem verdwijnt dit minder snel. Bij primair 
lymfoedeem is het lymfestelsel niet goed aangelegd. Bij secundair lymfoedeem 
zijn de lymfevaten beschadigd door een trauma of operatie, daarnaast kunnen 
er ook lymfeklieren verwijderd zijn.
Bij lipoedeem is er sprake van een stoornis in de aanmaak van vetweefsel, 
hierdoor kan tevens de afvoer van lymfevocht verminderd zijn. Kenmerkend is 
het snelle ontstaan van blauwe plekken en de erg gevoelige huid. De voeten 
zijn meestal niet aangedaan. De verschillende soorten oedeem kunnen ook 
gecombineerd zijn.

Om oedeem te verminderen of op te heffen zijn er verschillende behandelingen 
mogelijk. Niet alle behandelingen zijn van toepassing op elke vorm van 
oedeem. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden uitgevoerd. 
De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en eerste onderzoek 
welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt.
• Manuele lymfedrainage (massagetechniek)
•  Oedeembehandeling met behulp van apparatuur, zoals Endermotherapie, 

Deep Oscillation of Lymphapress
• Lymftaping
• Zwachtelen (speciale verbanden)
• Therapeutische elastische kousen aanmeten

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op!

Oedeem (vochtophoping)
Oedeem is een vochtophoping in een lichaamsdeel waardoor een 
zwelling ontstaat. De vochtophoping kan verschillende oorzaken 
hebben, bijvoorbeeld een trauma, operatie, zwangerschap, een 
aangeboren aandoening, bij/na kanker of ten gevolge van een andere 
aandoening. Er zijn verschillende soorten oedeem te onderscheiden.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!

9

8
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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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De vraag naar woningen is 
nog steeds erg groot! 

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

Er is zeker enige afremming op de woningmarkt vanwege corona, maar de gevolgen 
zullen niet groot zijn. Heeft u dus verkoopplannen en wilt u niet meer wachten dan 
komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvende waardebepaling. Wij staan u uitgebreid 
te woord over het zo succesvol mogelijk verkopen van uw woning.

Wij zijn momenteel op zoek naar:
- Een vrijstaande of geschakelde woning in het buitengebied van Best of Oirschot.
- Tussenwoningen in Best met of zonder garages van € 275.000,- tot € 350.000,- kk

BEL ONS VOOR 

EEN GRATIS 

WAARDEBEPALING:

0499-764000

Eigenaresse: Sandra van den Bosch

Ik en Wij 
Training

We gunnen kinderen graag dat ze ‘goed in 
hun vel zitten’, zelfvertrouwen opbouwen, een 
gezonde dosis eigenwaarde hebben en dat een 
kind goed kan omgaan met andere mensen (van 
alle leeftijden en afkomst) om hem of haar heen.

De training is bedoeld voor kinderen van groep 
1 t/m 4. Het gaat om kinderen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.

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!

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

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

www.batico.nl

Yoga vanaf 17 jaar!
Nieuw!

ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN

OPVALLEN
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

JUIST
NU!

JUIST
NU!



Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

BRUIST/LIFESTYLE
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De beste 
die te verkrijgen is 

deodorant

De Medex Causaal Deodorant crème is ongetwijfeld de beste deodorant die te 
verkrijgen is. De Deodorant heeft de volgende eigenschappen:
• U ervaart geen nare transpiratiegeurtjes meer.*
• Eenmaal in de 5-7 dagen aanbrengen.
• Verstopt de poriën niet, maar doodt de bacteriën die de transpiratiegeur 

veroorzaken.
• Zowel voor de oksels als voor de voeten.
• 1 pot is goed voor 4 tot 6 maanden gebruik!
• De deodorant is nog steeds actief na het sporten, douchen, baden of zwemmen.

Bel 0499 – 572795 en plan een gratis 
informatiegesprek met Nicky Beltz!
Tijdens de COVID-19 crisis zijn wij voor 
verkoop wel geopend.

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

Medex Causaal Deodorant is een unieke, milde en natuurlijke deodorantcrème, die een fris en 
schoon gevoelt geeft voor meerdere dagen. De gemiddelde gebruiker hoeft slechts eenmaal in de 5-7 
dagen het product aan te brengen om verlost te zijn van de nare transpiratielucht. Het product werkt 
zelfs bij sporten of zware inspanningen. U kunt gewoon in bad, douchen of 
zwemmen na het aanbrengen van de Causaal Deodorant, zonder dat het zijn 
activiteit verliest. De crème laat daarnaast ook geen verkleuringen of nare 
geurtjes achter in uw kleding.

*Deze deodorant helpt u van nare 
transpiratiegeurtjes af die andere 
producten niet kunnen verhelpen. 
De deodorant doodt de bacteriën 
die de transpiratiegeur veroorzaken.ALTIJD OPEN OP 

WWW.LO-LA.NL
LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  |  WWW.LO-LA.NL

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

NEW SPRING 
COLLECTIONS



1. Asperges bevatten het spoorelement mangaan, dat je lichaam helpt om SOD 
(superoxide dismutase) aan te maken. SOD speelt een rol in de productie van 
energie in je lichaam. Boost je energie dus door asperges op het menu te zetten.

2. De zwavel in asperges zorgt ervoor dat je huid gaat stralen!
3. Asperges bevatten inuline wat een prebioticum is. Dit wil zeggen dat het 

voeding voor je darmbacteriën is, hierdoor kun jij jouw eten beter verteren en 
dat draagt bij aan een betere stoelgang. 

4. Asperges werken vochtafdrijvend vanwege het aminozuur asparagine en de 
mineralen die het bevat. Handig als je met het warme weer of tijdens je 
menstruatie wat meer vocht vasthoudt!

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.

 Weetjes over  Asperges

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

Neem voor 
meer recepten

 een kijkje 
op mijn site.

De klassieker. Simpel en lekker. Witte asperges met 
gesmolten roomboter, plakjes ham en gekookt eitje en wat 
verse kruiden. Past prima in het dieet dus genieten maar! 

Het witte goud. We kijken er allemaal naar uit zodra ze weer op de markt 
komen. We kennen allemaal de klassieker met ham en ei, maar wat zijn nou 
de populairste, koolhydraatarme aspergerecepten op onze website? En we 
kunnen je alvast verklappen, een klassieker is niet voor niets een klassieker 
en die verovert maar al te graag de eerste plaats. 
Naast dat asperges gewoonweg heel lekker zijn bevatten ze ook tal van 
gezonde voordelen, namelijk:

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!

Ga naar www.woonplazaoirschot.nl voor meer info en wijzigingen.

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

woonplazaoirschot.nlHaven 3-5-7    5688 DR Oirschot T  0499 57 1339

Bevrijdingsdag  
Dinsdag 5 mei geopend van 10.00 – 17.00.

ma. t/m vr.
zaterdag

09.00-20.00
09.00-17.00

Hemelvaartsdag
Donderdag 21 mei geopend van 10.00 – 17.00.

2e Pinksterdag
Maandag 1 juni geopend van 10.00 – 17.00.

Ga naar www.woonplazaoirschot.nl voor meer info en wijzigingen.

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

woonplazaoirschot.nlHaven 3-5-7    5688 DR Oirschot T  0499 57 1339

Bevrijdingsdag  
Dinsdag 5 mei geopend van 10.00 – 17.00.

ma. t/m vr.
zaterdag

09.00-20.00
09.00-17.00

Hemelvaartsdag
Donderdag 21 mei geopend van 10.00 – 17.00.

2e Pinksterdag
Maandag 1 juni geopend van 10.00 – 17.00.

Ga naar www.woonplazaoirschot.nl voor meer info en wijzigingen.

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

woonplazaoirschot.nlHaven 3-5-7    5688 DR Oirschot T  0499 57 1339

Bevrijdingsdag  
Dinsdag 5 mei geopend van 10.00 – 17.00.

ma. t/m vr.
zaterdag

09.00-20.00
09.00-17.00

Hemelvaartsdag
Donderdag 21 mei geopend van 10.00 – 17.00.

2e Pinksterdag
Maandag 1 juni geopend van 10.00 – 17.00.
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Unique Beautique biedt een ruim assortiment 
cadeau’s op thema aan, persoonlijke cadeau’s 
en must-haves voor vrouwen van alle 
leeftijden. Tassen, sieraden en accessoires, 
maar ook home-decoratie, snuisterijen en 
producten met tekst zijn er genoeg te vinden. 
Niet alleen is de stijl heel gevarieerd, maar 
ook de prijzen zijn verrassend voordelig!

Ben je op zoek naar een verrassend
en origineel cadeau voor jouw lieve mama?

Moederdag!

Wil je een extra persoonlijk cadeautje 
voor je dierbaarste? Het is mogelijk om eigen naam of 
tekst te laten graveren op houten artikelen uit de winkel. 
Unique Beautique heeft verschillende houten producten 
zoals, onderzetters en tapasplanken waarop we 
gepersonaliseerd kunnen laseren.
Unique Beautique’s producten zijn afkomstig van 
leveranciers uit eigen land, maar ook uit het buitenland 
waar de eigenaresse persoonlijk naartoe gaat en met eigen 
hand de producten uitzoekt. 

“Als klanten naar onze winkel komen voor zichzelf of voor 
een cadeautje, vind ik het belangrijk dat er genoeg keus 
is en daarin ook verschillende prijzen waar ze uit kunnen 

kiezen”, geeft eigenaresse Mascha aan. “Op deze manier gaan de 
klanten altijd tevreden de winkel uit met iets wat ze met een glimlach 
bij ons hebben aangeschaft en dat zie ik graag.” 

Inpakken is nog een service waar Unique Beautique altijd uitgebreid 
mee aan de slag gaat bij aanschaf van een cadeau. Zo stap je de 
winkel uit met een kant en klaar cadeau dat met plezier 
weggegeven kan worden.

Laat jezelf verrassen en stap gerust eens binnen
Of bestel je liever online? Neem dan een kijkje op 
www.uniquebeautique.nl

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

Ben je op zoek naar een verrassend
en origineel cadeau voor jouw lieve mama?

Mascha, Lotje & Greet

Stap eens 
binnen om 

jezelf te laten 
verrassen!
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Bij ons slaag je zeker voor een origineel 
kado of een prachtige complete outfi t 
voor de allerliefste moeder. Wat vind je 
bijvoorbeeld van deze lieve kaartjes 
met een persoonlijke boodschap 
inclusief sieraad? Of een handgemaakt 
armbandje van Ibiza Meets, eventueel 
met eigen tekst?

Wil je niet naar de winkel komen, laat 
het ons dan even weten en we sturen 
ze gratis voor je op. Zo hoef je zelf niet 
de deur uit maar geef je toch een 
mooi cadeau.

Moederdag
                komt eraan!

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 ook onze Facebook-
pagina voor de vele leuke items die we binnenkrijgen in de winkel. DHL-servicepunt - Gratis parkeren voor de deur - Winkelcentrum Heivelden.

MoederdagMoederdagMoederdagMoederdag Bij inlevering van deze advertentie krijg je 20% korting op je aankoop (m.u.v. kraamkado's)Last van een 
loszittend gebit?

Merkt u dat uw kunstgebit los zit, of is er sprake van 
speling die er eerder niet was? Gaat het om pijnlijke 
plekjes of merkt u dat er eten onder uw kunstgebit blijft 
zitten? Gebitsprothese Best kan uw kunstgebit weer 
passend maken. 

Het is niet vreemd dat er wat speling ontstaat met betrekking tot uw 
kunstgebit, uw kaken blijven immers slinken. Ze worden steeds een beetje 
kleiner, waardoor het kunstgebit na verloop van tijd los gaat zitten. 

Wij kunnen deze ruimte voor u opvullen, zodat het kunstgebit weer goed zit 
en u er gebruik van kunt maken zoals u wenst. Heeft u geen eigen risico 
meer over? De basisverzekering dekt de kosten, net als die van een 
kunstgebit op implantaten (klikgebit).

• Volledig vergoed door de verzekering 
• Gebruik van de nieuwste technieken 
• Geen wachtlijsten, snel aan de beurt 
• Gespecialiseerd team voor het passend maken van uw kunstgebit 

Vijverweg 4 Best
0499 23 80 23

info@gebitsprothesebest.nl
www.gebitsprothesebest.nl

COLUMN/GEBITSPROTHESE BEST

Een stralende glimlach 
is het begin van geluk

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

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

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

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

werken wij continu aan uw glimlach.

WILT U DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN 
PASSEND KUNSTGEBIT? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT 
MET ONS OP.
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Bij Numero 31 aan de Oirschotseweg in Best vindt u 
alles op het gebied van wonen & lifestyle. Naast vele 
woonaccessoires, meubels, verlichting en serviezen 
kunt u hier ook terecht voor een passend cadeau of 
een cadeaubon. Aandacht, beleving en persoonlijk 
advies staan hier op één. 

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

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

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

Iris van Kessel
eigenaresse van Numero 31

Oirschotseweg 31, Best  |  0499 - 376211  |  www.numero31.nl

Numero 31 Wonen & Lifestyle          Numero31_          Numero 31 Wonen & LifestyleNumero 31 Wonen & Lifestyle          Numero31_          Numero 31 Wonen & Lifestyle

Volg ons op 
Facebook en 

Instagram voor de 
laatste updates, 

nieuwste items en 
leuke acties!

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

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

Ondanks 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 die zich meer dan honderd procent inzetten voor onze klanten. 
Hierdoor kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot 
deel van de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels 
veel ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST
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Marcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

Marcel & Lea,
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

RECEPT/VAN DE MAKERS

Maak roerei van twee eieren en wat peper en zout. Houd dit apart in een kommetje. 
Kook de rijst zo droog mogelijk. Alleen met goed droog gekookte rijst is lekkere nasi 
goreng te bereiden. Laat de rijst goed uitdampen en afkoelen. Je kunt ook rijst van de 
vorige dag gebruiken (dit is zelfs nog beter).

Bak in wat olie de uien, knofl ook, gember, koriander, de gesneden lombok en de trassi 
tot de uien mooi gekarameliseerd zijn. 

Voeg er het (zeer klein gesneden) vlees en de garnaaltjes aan toe en fruit alles nog 
even door. Roer het onderste in de pan goed naar boven en voeg in kleine 
hoeveelheden de rijst en een snufje zout toe, tot alles goed warm en opgebakken is. 
Voeg het roerei toe en sesamolie naar smaak. Maak het gerecht af met een beetje 
sambal en ketjap. 

Garneer de nasi goreng met een gebakken eitje en serveer er naar 
smaak atjar tjampoer, kroepoek oedang, komkommer en tomaatjes bij.

INGREDIËNTEN
6 eieren

peper en zout 
500 gr rijst

olie
200 gr fi jngesneden uien

2 teentjes gesnipperde knofl ook
klein stukje gember

1 theel koriander
2 lombok (minder heet

zonder de zaadjes)
1/2 blokje trassi

400 gr restjes vlees 
(schouderkarbonade, spek,

kip, ham)
garnalen

sesamolie
sambal

1 à 2 eetl ketjap
atjar tjampoer

kroepoek oedang
komkommer en tomaatjes

4 PERSONEN 

Nasi goreng
Marcel en Lea’s favoriet!

Selamat 
makan!

Wil je de geheime 

ingrediënten weten? 

Mail dan naar lea@

nederlandbruist.nl

Wil je een SodaStream apparaat winnen?
Maak een foto van jouw nasi goreng, deel deze op

 NederlandBruist en maak kans op zo'n handig SodaStream 
apparaat. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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Jouw huid is onze passie
Huidinstituut Taiger brengt het mooiste in 

jouw huid naar boven.
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BEKIJK ONZE WEBSITE, 
WEBSHOP TAIGER.NL

TIP

Daarom willen jullie de kans geven om in deze 
tijd, je huid thuis zelf intensief te behandelen. 
De afgelopen dagen kregen we meerdere 
malen de opmerking: en hoe nu verder met 
mijn huid? Dit zette ons aan het denken, hoe 
kunnen wij jullie een professionele 
behandeling zelfstandig laten doen. Wij gaan 
er voor zorgen dat jullie onder begeleiding 
samen met ons een peeling at home kunnen 
doen! Daarvoor hebben we de facial at home 
specialist package samengesteld.

1 0 %  k o r t i n g
op alle producten 

kortingscode:
welkom

Huidadvies op maat via whatsapp of videocall maar ook een 1 op 1 afspraak kan uiteraard
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