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

of online via schaduwparasols.nl

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

of online via schaduwparasols.nl

Glatz parasols
door de zon aanbevolen
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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Wordt je huisadres je vakantieadres deze zomer? Je achtertuin als 
chill zone is veilig en voordeliger dan vliegen naar een verre zonbe-

stemming. Vooral nu mag je jezelf daarom wel iets moois gunnen. 
Zoals de zomertrend van LABEL Collective: Hidde Outdoor. Als je 
eenmaal bij deze mooie jongen op schoot zit, wil je er niet meer af. 

Praktisch feit: de bekleding van Hidde overleeft een regenbui zonder 
problemen en is makkelijk te reinigen. Vakantie in eigen land, met 
design van Nederlandse bodem. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

Hidde
NIEUW!Outdoor fauteuil

SUMMERTIME
and the living is easy
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iedere morgen fi t je bed uit?
Dat wil jij toch ook...

Kom nu naar 
onze showroom en 

test hem uit!

iedere morgen fi t je bed uit?

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

De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 

Je woont in de regio Midden-Brabant en bent op zoek
naar de matrassen en bedmodellen van Auping? Dan is 
Koos Kluytmans Interieurs in Oisterwijk het juiste adres 
om te bezoeken. 

Al meer dan veertig jaar is Koos Kluytmans Interieurs 
dealer van Auping en hebben ze hier de meest uitgebreide 
en up-to-date collectie van Auping gepresenteerd staan in 
de toonzaal. 

De basis zijn de Auping spiraalbodem en het matras. En 
dat is precies wat nodig is voor een goede nachtrust, zodat 
je de volgende dag weer fris en energiek wakker wordt.
Zowel bedbodem als matras zijn ergonomisch volledig af 
te stemmen op jouw lichaam.
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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/AUGUSTUS

Wat vliegt de tijd. Inmiddels is het augustus en hebben we alweer 
maanden te dealen met alle corona-perikelen. We leren met z’n 
allen steeds beter omgaan met deze situatie. Zie je een vakantie in 
het buitenland bijvoorbeeld momenteel niet zitten? Dan blijf je toch 
gewoon lekker in Nederland.

Datzelfde geldt voor alle ondernemers met wie wij samenwerken. 
Kan iets momenteel even niet gaan zoals normaal, dan zoeken ze stuk 
voor stuk naar een passende oplossing om hun klanten toch zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe vervelend de situatie ook is, 
het blijft mooi om te zien hoe iedereen er de schouders onder zet.

Gelukkig is er meer in het leven dan corona en zijn er leukere 
onderwerpen om over te schrijven. In deze nieuwste editie van Bruist 
vind je dan ook weer heel wat inspirerende verhalen van de bruisende 
ondernemers uit jouw regio. En ook de nodige tips natuurlijk. Zo 
vertellen we je meer over hoe je het beste je haar kunt beschermen 
tegen de zon. Ook nuttig voor een vakantie in eigen land!

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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VERGEET JE 
SCHEIDING 
NIET!
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De boodschap mag duidelijk zijn: bescherm ook je 
haar goed tegen deze invloeden van buitenaf. Doe je 
dat niet, dan loop je het risico op droge lokken, 
gespleten haarpunten, een doffe kleur en pluizig 
haar. Maar hoe doe je dat dan, je haar beschermen? 

Gebruik stylingproducten met een SPF-factor 
(Sun Protection Factor, zoals bij zonne brandcrème). 
Deze beschermen je haar tegen de zon.

Draag je haar vast als je de zon ingaat. Hierdoor 
wordt minder haar blootgesteld aan de zon. Is je haar 
te kort om het vast te doen? Of houd je daar gewoon 
niet van? Draag dan een hoed of knoop bijvoorbeeld 
een shawl om je haar.

Vermijd in de zomer chemische behandelingen 
in  je haar. Je haar kan daardoor namelijk licht 
beschadigen en droog worden. En droog haar is niet 
echt bestand tegen zon, zout en chloor... Wil je toch 
per se je haar verven of bijvoorbeeld permanenten 

Dat we onze huid moeten beschermen tegen de zon, is bekend. Maar wist je dat 
uv-stralen ook schadelijk kunnen zijn voor je haren? Om nog maar te zwijgen over 

het chloor- en zeewater waar je je haar in de zomermaanden aan blootstelt...

of juist straighten? Laat dit dan door een professional 
doen. Die kan je het juiste advies meegeven over 
de  verzorging om (nog meer) beschadiging te 
voorkomen.

Ga je lekker zwemmen, probeer je haar dan 
zo  min mogelijk aan het chloor- of zeewater bloot 
te  stellen. Je loopt dan het risico op droog haar. 
Geblondeerd haar kan door het water zelfs groen 
worden. Spoel je haar sowieso vóór en ná het 
zwemmen met kraanwater, dat beperkt het risico 
op beschadiging.

Verzorg je haar regelmatig met een voedende 
conditioner en een lekker haarmasker die het haar 
intensief voeden en het zo weer een boost geven 
voor de volgende zomerse dag.

Last but zeker not least: vergeet je scheiding 
niet  in te smeren. Als je die ooit een keer hebt 
verbrand, weet je namelijk hoe pijnlijk dat kan zijn...

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten hoe je jouw haar het beste kunt beschermen tegen zon, zee en chloor? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat haarspecialisten die jou hierover kunnen adviseren.

Bescherm je haar 
tegen de zon!
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Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!

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!
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Vier de vakantie!
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 mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze

trendy sneakers
Nora II van Woden.

Trendy sneakers, vervaardigd

uit luchtdoorlatende 

materialen zoals kalfsleder

en textiel. Geen vermoeide 

voeten meer voor jou!

win
BEKROOND
MET GOUD

Born Rosé is een bijzondere 
rosé, geboren in Barcelona. 
Die stad, met haar licht en 

open karakter, dient als 
inspiratie voor een bepaalde 

levensstijl. Born Rosé is 
heerlijk fris, met een 

geweldige zalmroze kleur. 
Drink de rosé koud op 

speciale momenten met 
vrienden en geniet!
www.bornrose.com

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 
maken van elke scheerbeurt een fi jne beauty 

treatment! Zo zijn jouw benen, oksels en 
bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Pallini Limoncello heeft de perfecte 

balans gevonden en een unieke frisse 
smaak gecreëerd die niet te zoet of te 

zuur is. Dat komt door het gebruik
van citroenen die speciaal worden 
gekweekt aan de Amalfi  kust. Een 

likeur die heerlijk te nuttigen is, als 
aperitief of als digestief, en die 

cocktails een unieke smaak geeft. 
Pallini limoncello

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Vier de vakantie!

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. #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:

PROEF JOUW FAVORIETE FESTIVAL
Dankzij ingrediënten van de beste kwaliteit, zonder kunstmatige 
kleur- of smaakstoffen, maakt Pinkyrose het verschil tussen een 

gewoon drankje en een superieure limonade of cocktail. Drink 
Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & Orange direct 

gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas met 
ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

BEWUST GENIETEN
De chocolade van Little Love is meer dan een traktatie. Hier 

ontmoet de kracht van rauwe chocolade superfoods zoals lucuma, 
bosbessen, hennepzaad, baobab en goji. De bars zijn als een 

kleine beloning voor wie bewust wil genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op het 
boek Costa del Coke. 
Een zinderende roadtrip langs 
de Zuid-Spaanse kust in het 
spoor van de cokemaffi a, 
geschreven door Arthur van 
Amerongen en Ivo Teulings.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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DITJES/DATJES

Vakantie in eigen land is beter voor ons geluksgevoel.
    Reistijd en tijdsverschil zorgen ervoor dat het langer duurt  
   voordat we echt profi jt hebben van onze vakantie. 
  Eén zonnepaneel levert per jaar genoeg energie voor 
 2.276 liter thee, oftewel 30 kopjes per dag.
In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag 
   van de week als februari.
 Leonardo da Vinci voorspelde al in 1447 dat er in
  de toekomst zonne-energie gebruikt zou worden.
De allereerste Koninginnedag van Nederland werd
  gevierd in augustus, en wel op 31 augustus 1890.
 Wanneer jouw zonnepanelen meer energie produceren dan je 
zelf nodig hebt, zie je letterlijk je energiemeter teruglopen.
 13 augustus is het internationale linkshandigendag. 
Deze dag is ontstaan om aandacht te vragen voor de ongemakken 
     waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige wereld.

ZZYYXXWWVV
UUTTSSRRQQPPOO
NNMMLLKKJJIIHH
GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITS

Ook zien we nu alweer een aantal weekenden een uitbreiding van de terrassen 
in het centrum. Een geslaagd initiatief kunnen we wel zeggen. Bij navraag onder 
de winkeliers en bedrijven kunnen we nog steeds zeggen dat ze dit de horeca, 
maar zeker de bezoekers gunnen. Dank hiervoor! Tenslotte moeten we samen 
door deze vervelende periode komen. Wel is tijdens deze organisatie aan het licht 
gekomen dat er eigenlijk geen enkel draagvlak is bij de ondernemers en 
bezoekers/klanten voor een verkeersluw of vrij centrum. De berichten hierover 
waren heel duidelijk.

Daarmee komen we op de aanstaande verkiezingen. Centrummanagement, 
Vastgoed Oisterwijk Centrum en het Buitengebiedmanagement zullen dan ook 
een lijst opstellen met aanbevelingen naar de politieke partijen. Wensen en 
adviezen zullen daarin specifi ek worden uitgewerkt en toegelicht. We hopen dat 
de politiek onze aanbevelingen zal oppakken in hun verkiezingsprogramma. Als 
er nog meer versoepelingen worden aangekondigd door de overheid, kunnen we 
ook weer eens gaan denken aan het organiseren van meer evenementen. 
WinterglO’w en de Modedag zouden hier mooi bij passen. Maar hierop willen we 
zeker niet vooruit lopen.

We wensen iedereen nog een mooie vakantie en denk maar zo: 
geniet en koop lokaal!

Ook nog benieuwd naar de nieuwtjes en updates voor de komende maanden? 
Lees dan deze column en kijk op: www.bezoekoisterwijk.nl

Blijf gezond en denk aan elkaar: 
Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Geniet en shop lokaal
Deze maand is er een voorzichtige start met een soort van evenement. We hebben het natuurlijk over de 
fi lmavonden op het Lindeplein. Vier woensdagen kun je weer genieten van een gratis fi lm. Echter zijn er dit 
jaar wel een aantal spelregels. In ieder geval mag je geen eigen stoel meenemen en je dient van tevoren 
een plaats te reserveren bij de horeca op het plein. Je kunt ook informatie op hun Facebookpagina of 
www.bezoekoisterwijk.nl bekijken.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
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“Ik kom uit een tandartsgezin”, vertelt Kim. 
“In de schoolvakanties werkte ik altijd als 
tandartsassistente en mijn vader heeft me de fi jne 
kneepjes van het vak geleerd.” Zelf leerde Kim 
vervolgens haar zakenpartner Joël alles op tand 
cosmetisch vlak. “Voor ons zijn stralende witte 
tanden het visitekaartjes tot veel nieuwe openingen 
in je levensstijl.”

Unieke werkwijze
Kim en Joël zijn gediplomeerd cosmetisch 
tandenbleek assistentes. “Hierdoor kunnen wij 
al onze klanten zeer deskundig behandelen”, 
aldus Kim. “In onze salon hanteren wij een 
unieke werkwijze en we streven ernaar om 
iedereen de hoogste kwaliteit te bieden. Onze 
bleekbehandelingen zijn gegarandeerd veilig 
omdat wij bleken met honderd procent veilige 
NONPEROXIDE bleekgel. Ons bleekmateriaal 

Kerkstraat 20A, Oisterwijk  |  06 - 360 20 299  |  www.wittetandenoisterwijk.nl

Voor een stralend 
witte lach

“Wie wil er nu geen mooi gebit?” vragen Kim en Joël van Witte Tanden Oisterwijk zich 
terecht af. Een mooi wit gebit welteverstaan, want dat is waar deze ondernemende 

dames je deskundig en vol enthousiasme aan kunnen helpen.

bestaat uitsluitend uit natuurlijke ingrediënten die 
niet schadelijk zijn voor je gebit.” 

Optimaal resultaat
“Voor een optimaal effect raden wij aan om 
eerst uw tanden te laten POLIJSTEN. Bij deze 
behandeling verwijderen wij de tandplak die in de 
loop der tijd op je tanden is ontstaan. Dit duurt 

Kerkstraat 20A, Oisterwijk  |  06 - 360 20 299  |  www.wittetandenoisterwijk.nl

Voor een stralend 
witte lach

WITTE TANDEN ZIJN HET 
VISITEKAARTJE VAN JE GEZICHT

ongeveer tien minuten en vindt plaats voor de 
tandenbleekbehandeling. En ook dit polijsten 
is honderd procent veilig doordat wij hiervoor 
fl uoridevrije pasta gebruiken.” Kim benadrukt 
nogmaals hoe belangrijk polijsten is. “Dit kan 
minimaal twee tinten schelen in het bleekproces.” 
Het resultaat hiervan is duidelijk te zien op de 
voor- en nafoto’s die worden gemaakt. “En dit alles 
tegen een zeer scherpe prijs, in een gezellige, 
ontspannen salon waar iedereen zich meteen 
welkom voelt. Kom het gewoon zelf eens ervaren, 
we staan zeven dagen per week op afspraak voor 
je klaar.”

BRUISENDE/ZAKEN

1918



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

De aardse en warme kleuren van de zonsondergangen in de zomer inspireren 
de ziel van de collectie Summer 2020, Summer Escape.
De wens om te ontsnappen naar verre landen explodeert met de kleuren die 
het voorstel domineren: rood, oranje en koraal, een chromatische triade die 
doet denken aan de verzengende zonsondergangen aan het einde van de 
zomerdagen. De verbrande tinten brons en warmbruin roepen de hete bodems 
van onontdekte plekken op en ten slotte de blauwe zee, die de collectie met zijn 
onverwachte puurheid tekent.

Haal nu je zomer make-up in huis!

De zomer  make-up trend voor 2020



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN CHRISTIAN WHITE
Het is winter en griezelig stil op vakantie-
eiland Belport. Slecht nieuws brengt Kate 
naar dit uitgestorven oord en haar 
verdriet wordt met de dag groter als ze 
meer te weten komt over het geheime 
leven van haar man. Eilandbewoner Abby 
is gewend aan de stille winters, maar dit 
jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet, 
wanneer ze bewijzen vindt die haar man 
in een wel heel kwaad daglicht stellen. 
Niets op dit eiland is wat het lijkt en pas 
als de twee vrouwen samenkomen, 
kunnen ze de waarheid ontdekken over 
de mannen in hun levens…
DE VROUW EN DE WEDUWE van 
Christian White verschijnt 18 augustus.

Deze zomervakantie is de grootste 
Dino Expo van Europa weer in 
Utrecht te bewonderen. Kom oog 
in oog te staan met meer dan 
tachtig levensgrote, bewegende 
dinosaurussen, zoals de brullende 
T-Rex en de razendsnelle 
Velociraptor. De attractie is 
compleet vernieuwd en geschikt 
voor de hele familie. Interactieve 
elementen worden gecombineerd 
met realistische dino-modellen en 
een grote ‘kidszone’. Naast de 
dino-modellen zijn er speurtochten, 
een bioscoop waar doorlopend 
documentaires getoond worden en 
je kunt een ritje maken op een 
dino. Ook kunnen kinderen zelf op 
zoek gaan naar fossielen in 
opgravingen met zand. 
Kijk voor meer info op 
www.worldofdinos.nl.

D AGJE UIT
WORLD OF 
DINOS

C /TeVerWeg

www.windmillfilm.com

/TeVerWeg

1

Omdat zijn geboortedorp plaats moet maken 
voor een kolenmijn, verhuizen de twaalf-
jarige Ben en zijn familie naar de stad. Op 
zijn nieuwe school is hij aanvankelijk een 
buitenstaander. Ook bij zijn nieuwe voetbal-
club loopt het niet zoals gehoopt voor de 
talentvolle aanvaller. Bovendien is er nog 
een nieuwe scholier in de klas, de elfjarige 
Syrische vluchteling Tariq die niet alleen op 
school, maar ook op het voetbalveld de show 
steelt. Blijft Ben buitenspel staan of hebben 
de twee jongens meer met elkaar gemeen 
dan ze eerst dachten?
TE VER WEG is een zomers avontuur voor de 
hele familie. Vanaf 6 augustus in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TE VER WEG
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Gemonteerd
 door vakman

Gelegd door 
vakman

Geschilderd 
 door vakman

Liever tijd 
voor elkaar dan 
voor klussen? 

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

Karwei Oisterwijk
Sprendlingenpark 48

Oisterwijk
013-5212292

mt.karweioisterwijk@gmail.com

 KARWEI voor klussen en inrichten

NIEUW BIJ 
Karwei

Let op! Scan of fotografeer deze advertentie, laat deze zien 
bij de kassa en krijg 20% KORTING op één artikel.
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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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John is één van de weinige meesterschilders die Nederland rijk is. 
Meesterschilder word je niet zomaar, het vergt twaalf jaar van gerichte 
studie en ontwikkeling. “Ik ben zeker trots op de titel”, aldus John. “Ik heb 
er naartoe gewerkt en ik trek het het meestervakmanschap door in alles 
wat ik doe. Vanuit mijn streven naar perfectie lever ik alleen kwaliteit. 
Dat doe ik middels conventioneel schilderwerk.”

Alle schilderwerkzaamheden
John werkt voor zowel particulieren als bedrijven. “Van lakwerk (binnen of 
buiten), verspuiten van muurverf en het plaatsen van glas tot sierlijsten en 
-pleisters, wandafwerking en pleisterwerk, ik doe het allemaal. Daarbij kan 
het gaan om particulieren (nieuwbouwwoning) of onderhoud, maar ook om 
monumentale panden.”

Inspectie op locatie
“Ik kom altijd eerst vrijblijvend langs op locatie. Om te bespreken wat 
mensen precies voor wensen en eisen hebben. Maar ook voor een grondige 
inspectie; hoe is het gesteld met de staat van onderhoud van een pand? 
Ieder gebouw is weer anders. Op basis hiervan geef ik (verf)technisch 
advies en breng ik een open, gedetailleerde offerte uit.”

Meesterschap
John Reijnen zit al sinds zijn 
vijftiende in het schildersvak. 

Voor hem is het geen werk, 
maar een passie. Inmiddels 

heeft hij meer dan veertig 
jaar ervaring, waarvan 22 jaar 

als (verf)technisch adviseur 
voor gerenommeerde (verf)
fabrikanten. In 2015 startte 

hij zijn eigen schilder- en 
afwerkingsbedrijf.

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

Meesterschap
Eerlijk en duidelijk
“Eerlijkheid en duidelijkheid staan 
voorop; voor een goede samenwerking is 
het essentieel vooraf heldere afspraken 
te maken waar iedereen zich aan 
conformeert. Met de juiste kennis en zorg 
wordt de verfkeuze gemaakt. Desgewenst 
geef ik ook een kleuradvies op maat.”

Als je op zoek bent naar een vakman 
pur sang, die zijn werk met veel liefde en 
plezier doet, dan ben je bij John Reijnen 
aan het juiste adres!

WE LEVEREN ALLEEN 
MEESTERSCHILDERWERK!

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

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

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 4333
www.huidtherapieboxtelbest.nl

Littekens worden gevormd na diepe beschadiging van de huid. 
Wanneer alleen de opperhuid wordt beschadigd, bijvoorbeeld 
bij oppervlakkige schaafwonden, zullen geen littekens optreden. 
Wanneer ook de lederhuid bij het letsel betrokken is, zal de huid 
zich herstellen met achterlating van een litteken.

Met behulp van massagetechnieken wordt een litteken zachter 
en soepeler gemaakt waardoor de beperkingen en pijn afnemen. 
Littekens die niet voor een bewegingsbeperking zorgen, maar 
als cosmetisch storend worden ervaren, kunnen ook behandeld 
worden. Behandeling met chemische peelings en microneedling 
zorgen ervoor dat de littekens minder zichtbaar worden.

De behandelingen kunnen aangevuld worden door behandeling 
met apparatuur, taping en/of siliconenpleisters en -gel.

De behandelingen kunnen vergoed worden door de 
zorgverzekeraar.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op!

Littekens
Een litteken kan ontstaan door verschillende oorzaken, 
bijvoorbeeld een ongeluk, operatie of door een andere 
aandoening zoals acne. Littekens zijn niet alleen 
ontsierend, maar kunnen ook andere klachten geven 
zoals pijn en bewegingsbeperking.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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1. Anti-Aging Sun Cream SPF 50 van Annemarie Börlind, € 25,50  www.boerlind.com
2. Spicebomb Night Vision Eau de Parfum van Viktor & Rolf, vanaf € 68,-  www.douglas.nl

3. Bathingsuit van Banana Moon, € 87,-  www.bananamoon.com 
4. Good Girl Eau de Parfum Légère van Carolina Herera, vanaf € 63,-  www.iciparisxl.nl

5. Moisture surge 72 hour auto-replenishing hydrator van Clinique, vanaf € 54,50  www.clinique.nl
6. Two-Phase After Sun Spray with aloe van Collistar, € 27,-  www.collistar.nl

7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,-  www.maccosmetics.nl
8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,-  www.douglas.nl

9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
10. Twist to Glow van Clarins, € 32,-  www.clarins.nl

 11. Terracotta Pacifi c Avenue van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl
12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com
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 Thuis shinen!
7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,-  www.maccosmetics.nl

8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,-  www.douglas.nl
9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 

10. Twist to Glow van Clarins, € 32,-  www.clarins.nl
 11. Terracotta Pacifi c Avenue van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl

12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com

BEAUTY/NEWS

9

8

7

11

10

12

 Thuis shinen! Of je nu wel of niet op vakantie gaat, 
in de zomer willen we allemaal shinen, 
dus ook als je gewoon lekker thuisblijft. 
Zo val jij op in de augustusmaand!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

Embrace Oisterwijk
Massage, wellness en huidverzorging komen bij Embrace op een unieke
wijze samen! Klachten verhelpen en ontspanning? Huidverbetering of 
sportmassage? Embrace is breed georiënteerd en biedt een breed scala
aan gespecialiseerde behandelingen voor vrouwen en mannen. We kunnen 
alle behandelingen combineren en afstemmen op ieders behoefte. 
En zo hoort het ook, want we zijn allemaal anders!

Wie verras jij met een cadeaubon?
Bestellen kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp.

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

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

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

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

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken. 
Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail en dergelijke kunnen bij 
ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en 
andere koeltechnische apparaten. 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 een tot twee dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455
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ÉÉN PANEEL 
IS GOED 
VOOR DERTIG 
KOPJES THEE 
PER DAG

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een ondernemer die jou hierover kan adviseren.

Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast te mooi 
klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste redenen waarom steeds 

meer mensen voor zonnepanelen kiezen.

BRUIST/WONEN

De zon als duurzame 
energiebron

De zon is als energiebron altijd voorradig, dus 
waarom zouden we daar geen gebruik van maken? 
Met deze groene energiebron produceer je je eigen 
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

Investering
Oké, de investering is behoorlijk, maar houd bij deze 
overweging wel in je achterhoofd dat je al meteen 
vanaf het moment van installeren begint met be-
sparen op je energiekosten en dat je de investering 
er al binnen zes à tien jaar uit kunt hebben. Daarna 
heb je dus in feite gratis stroom van je eigen dak. 
Heel veel panelen heb je daar niet eens voor nodig, 
want slechts één paneel levert je per jaar bijvoorbeeld 
al genoeg energie om 2.276 liter thee te zetten, 
oftewel dertig kopjes per dag...

Salderen
Maar hoe werkt dat dan precies, zo’n zonnepaneel? 
We zullen je het hele technische verhaal besparen, 

maar het komt erop neer dat zonnepanelen de 
energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie. 
Deze energie wordt vervolgens meteen gebruikt door 
alle apparaten die op dat moment aanstaan. Wek je 
meer energie op dan je zelf nodig hebt, dan lever je 
die terug aan je energieleverancier. Die verrekent het 
met je jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel 
salderen.

Genoeg zon
Denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar hebben 
we hier wel genoeg zon om echt profi jt van zonne-
panelen te hebben? Het antwoord op die vraag is 
ja!  We hebben weliswaar wat minder zonuren dan 
sommige andere landen, maar ook op bewolkte 
dagen blijven ze gewoon energie opwekken. Het 
gaat  misschien wat minder hard, maar alle kleine 
beetjes helpen. Voor je portemonnee én voor het 
milieu. Want hoe meer we gebruikmaken van 
groene energie, hoe beter.
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Bij regen krijgen alleen goed werkende ruitenwissers jouw raam weer schoon. Bij 
zonnig weer is het ook heel fi jn als ze goed werken, je raam is namelijk bezaaid 
met vliegjes, stof en vuil. Het is dan ook raadzaam om altijd te zorgen dat de 
ruitensproeiervloeistof op peil is en dat je ruitenwissers goed zijn. Ook is het aan te 
raden om je raam als dat heel vuil gewoon even met een sopje schoon te maken.
Wanneer is het tijd om je ruitenwissers te vervangen?

Het belang van 
goede ruitenwissers
Goed werkende ruitenwissers geven jou een zo goed mogelijk zicht 
onder alle weersomstandigheden. Op onze werkplek komen wij heel 
vaak tegen dat ze ingescheurd zijn of uitgedroogd. 

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

COLUMN/MANDEMAKERS

Als je ruitenwissers strepen achterlaten op je ruit.
Als een deel van jouw ruit niet goed wordt schoongemaakt.
Als je ruitenwissers over je ruit stuiteren.
Als je ruitenwissers herrie maken en over je ruit slepen.
Als er een waas achterblijft op je ruit.
Als de wisrubbers aan de uiteinden loslaten of als ze 
gescheurd zijn.

Ruitenwissers zijn ook een onderdeel van de 
apk-keuring. Twijfel je over de staat van de 
ruitenwissers? Kom dan langs!   

Sab�ina Penning 
Autospeciaal Mandemakers 
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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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Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  

Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling

Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Labiacorrectie

Betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie.
Voor meer info024 - 845 05 06

 Wanneer een borstvergroting? 
  Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de 
borsten vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) 
verdwenen. Ook wordt deze operatie vaak uitgevoerd 
bij vrouwen die niet of nauwelijks borstweefsel 
hebben. Heb je hier last van of voel je je er onzeker 
door? Dan kun je een borstvergroting of borstlift 
overwegen. Een borstvergroting is mogelijk 
vanaf een leeftijd van achttien jaar. 

  Overweeg je een 
borstvergroting?  
 Tijdens een persoonlijk consult met 
onze plastisch chirurg worden je 
wensen uitgebreid besproken en al je 
vragen beantwoord. 

Neem gerust contact op met 
onze consulente voor het 
inplannen van een vrijblijvend 
en kosteloos consult via 
024 - 845 05 06 of door
middel van ons contact-
formulier op onze website. 

Borst-
vergroting?
Een borstvergroting behoort tot één van de 
meest uitgevoerde behandelingen bij Kliniek 
Heyendael. Frans Straten is met zijn ruim twintig 
jaar ervaring gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |  024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Frans Straten

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals 
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd, 
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je 
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in 
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met 
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek 
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

 Het
    medicijn

magische 
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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
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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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
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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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Wij verkopen 
de volgende 
verfmerken

Farrow & Ball vervaardigt ongeëvenaarde verfproducten. Sinds John Farrow samen met verfpionier 
Richard Ball vele jaren geleden het bedrijf oprichtte, leeft hun passie voor het produceren van verf 
met behulp van uitsluitend de beste ingrediënten volgens eeuwenoude productiemethoden voort 
tot op de dag van vandaag. De weergaloze verfkleuren van Farrow & Ball worden vervaardigd met 
hoogwaardige, rijke pigmenten volgens originele formules. 

Duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige verf!

Ook hier naar 
op zoek? 
Kom dan
 langs.

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

GOODBYE MASCARA, 
HELLO LASH LIFT

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

Lash volume lift is een behandeling waarbij we de natuurlijke wimpers 
liften en krullen. Wij werken met silicone pads en milde, maar effectieve 
lotions die geen schade aanrichten aan de natuurlijke wimpers. Lash 
Volume Lift zorgt voor extra volume van de wimpers door keratine, 
collageen en vitamine E. Resultaat blijft 6-9 weken. 

Als fi nishing touch kun je de wimpers verven voor een perfecte, 
maar natuurlijke look! Ideaal voor de zomermaanden. 

 

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

OPVALLEN?
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Wat doe je?
AFGELOPEN ZATERDAG GEBEURDE HET WEER!
JE STAAT MET IEMAND TE PRATEN EN DAN KOMT MIJN BEROEP 
TER SPRAKE. ‘WAT DOE JIJ?’ IK BEN KLEDINGSTYLISTE.

Dan hoor je ‘oh leuk’, maar je ziet ze meteen denken... 
wat heb ik aangetrokken vandaag? Zo ook zaterdag. 
Meteen werd het hemd van de betreffende meneer iets 
over de broekrand getrokken. Hij was er thuis al op 
aangesproken, over zijn zwarte riem op de mooie 
donkerblauwe broek. Ja, inderdaad een modemisser, 
haha. Maar maak je niet druk!

We zijn allemaal mensen en de één hecht iets meer 
waarde aan zijn of haar styling dan de ander. We zijn 
allemaal een apart individu en onze look onderscheidt 
ons van de rest. Natuurlijk ben ik iemand die standaard 
de personen die ik zie lopen of met wie ik spreek scan. 
Maar ik zal me er nooit zomaar over uitlaten of je moet er 
zelf om vragen.

Dus kom gerust bij me staan en maak een praatje met 
mij. En als je wilt weten wat ik van je look vind... 
durf te vragen!

WWW.HETMODEMEISJE.NL

COLUMN/HET MODE MEISJE

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

Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument 
een reparatiebeurt nodig heeft. Dit kan een kleine 
reparatie zijn, bijvoorbeeld het modelleren van de 
hamerkoppen en het opnieuw afstellen van het 
mechaniek, of een grotere reparatie, zoals het 
vervangen van diverse (vilt)onderdelen. In sommige 
gevallen is zelfs een totale revisie noodzakelijk. Al 
deze reparaties worden uitgevoerd in onze eigen 
werkplaats, door goed opgeleide vakmensen. 
Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen de beste 
materialen, omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel 
staat. Maak een 

vrijblijvende 
afspraak!

Dat doe je bij Simons Piano!

Je piano laten repareren?
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 Bij sommige mensen is er sprake van overmatig zweten van oksels, handen 
en/of voeten, dusdanig dat men hiervan hinder ondervindt in het dagelijks 
leven. Wanneer zweten als onaangenaam wordt ervaren, spreken we over 
hyperhidrosis. De oorzaak van hyperhidrosis is meestal niet bekend.

Veel mensen gebruiken deodorant om de geur te verdoezelen of 
antitranspirant om het zweten plaatselijk te remmen. Indien dat niet 
voldoende is, kan gekozen worden voor Botox-injecties. Botox blokkeert 
de zenuwuiteinden van de zweetklier. Door de zenuwblokkade houden 
de zweetklieren op met het aanmaken van zweet. Het gunstige effect van 
botox op de zweetsecretie kan tot zes maanden aanhouden.
 
 Bent u benieuwd wat Mooi Medisch Sportief Helvoirt voor u kan 
betekenen? Kom gerust langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.    

Botox tegen zweten?!
We doen het allemaal: zweten. Zweten is een normale 
lichaamsfunctie waardoor overmatige warmte aan het lichaam 
wordt onttrokken. Door verdamping van het zweet wordt de huid 
afgekoeld. Het zweten neemt toe bij lichamelijke inspanning, 
emoties of bij het eten van sterk gekruid voedsel. 

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF
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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.
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Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131

info@mooimedischsportief-denbosch.nl 
www.mooimedischsportief.nl/helvoirt

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling te 
geven. Met subtiele veranderingen kunt u 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

doen. Gelukkig zien we dat het taboe op 
cosmetische ingrepen steeds meer verdwijnt 
en dat mensen de stap durven te zetten om 

eens langs te komen voor advies.”

 Als u er goed uitziet, voelt u zich 
goed en straalt u dit ook uit.

Drs. Alice van der Linden

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

Atelier ’t Zilverke

Zin om iets unieks 
te maken? 
 Meld je dan nu aan voor een workshop of cursus!

Marianne de Bakker-Depmann

WORKSHOP HANGER
Elke vrijdag van 13.00 - 17.00 
is er een workshop hanger maken. 
Kosten hiervan: € 65,- inclusief 
10 gram zilver, koffi e/thee.

WORKSHOP RING
Elke zaterdag van 10.00 - 17.00 
is er een workshop ring maken.
Kosten: 1-2 personen € 125,-  
3 of meer € 95,-  inclusief 10 gram zilver, 
koffi e/thee en een heerlijke lunch.

CURSUS WERKEN MET ZILVERKLEI
In 6 lessen maakt u kennis met het werken 
met zilverklei. U maakt een hanger, ring en 
voor het derde project daag ik u uit om te 
komen met een eigen ontwerp. 
Kosten: € 245,-  inclusief 30 gram zilverklei, 
koffi e/thee.

Dat kan bij Atelier ‘t Zilverke
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Jeugdzorg wordt 
overspoeld door vechtscheidingen

In situaties waarin een vechtscheiding 
speelt, kan de familierechter een onder-
toezichtstelling (OTS) opleggen als gevreesd 
wordt dat de ontwikkeling van het kind 
gevaar loopt. Hierbij wordt het ouderlijk 
gezag beperkt en krijgen ouders van een 
jeugdzorgmedewerker aanwijzingen bij de 
opvoeding van de kinderen. De OTS wordt 
uitgevoerd door een jeugdzorginstelling. 
Vanwege een tekort aan (fi nanciële) 
middelen om de nadelige gevolgen van 
een vechtscheiding aan te pakken, blijven 
zaken daardoor vaak jarenlang slepen.

Door jeugdzorginstellingen worden 
verschillende hulptrajecten opgestart om 
het contact tussen de ouders te verbeteren, 
maar in de praktijk blijkt dit bij een 
vechtscheiding nauwelijks effectief te zijn. 
Bovendien duren dat soort hulptrajecten 
soms jaren. Volgens Jeugdzorg zijn er 
onvoldoende mogelijkheden om dit probleem 
bij een vechtscheiding nu aan te pakken. 

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

Meer weten over 
de verschillende 
mogelijkheden?

Neem dan contact 
met mij op.

013-2070740

Jeugdzorginstellingen hebben de handen vol aan kinderen bij wie 
de ouders verwikkeld zijn in een vechtscheiding. In de meeste 
zaken die worden behandeld, speelt een vechtscheiding een rol. 
Jeugdzorginstellingen in Brabant spreken van twee derde van het aantal 
zaken die vanwege een vechtscheiding bij jeugdzorg terechtkomen.

Ook familierechters constateren een 
toenemende druk door vechtscheidingen. 
De rechter heeft verschillende juridische 
mogelijkheden tot zijn beschikking als een 
ouder weigert mee te werken. Zo kan er een 
dwangsom worden opgelegd of de hoofd- en 
verblijfplaats van een kind worden gewijzigd 
naar de ouder waar de opvoedsituatie beter is.
Als de strijd tussen ouders door blijft gaan, kan 
een rechter besluiten om het contact van het 
kind met één van de ouders te ontzeggen. De 
vechtscheiding wordt als te schadelijk gezien 
voor de ontwikkeling van het kind. 

Kinderen in scheidingssituaties verdienen het 
om buiten al die procedures en instanties te 
blijven die veel risico’s met zich meebrengen, 
zowel voor ouders als kinderen. Kortom: 
kinderen verdienen een respectvolle 
echtscheiding, waarbij de ouders 
zoveel mogelijk proberen 
samen te zoeken naar 
maatwerk.

Huysacker 10, Oisterwijk  |  06-21620445  |  contact@wilmaenmonique.nl  |  www.mijneigenlijn.nl

Begin jij elke maandag vol goede moed met een dieet om 
vervolgens vrijdag met pizza en chips te eindigen op de bank?
Dan kunnen wij jou daarbij helpen.

Mijn eigen lijn is geen dieet maar een eetprogramma waarbij je 
de overtollige kilo’s verliest en een gezonde levensstijl aanleert 
zodat je niet het jo-jo effect krijgt. Dus... heb jij er al zin in?

Neem dan contact met ons op en wij gaan vol 
goede moed samen aan de slag. 

Word jij al te lang  
verdrietig van 
de weegschaal? 

KOM DAN 
NU IN 
ACTIE!

Bestel je 
producten 
online!

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  
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Van Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nl

Inire 
no?

Kom  en n!

Van Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.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

Ram 21-03/20-04
In deze zomermaand zit je vol met fysieke en 
psychische energie. Hierdoor kan je elk 
obstakel op je weg aan. Maar je moet je 
blijven concentreren en tweemaal nadenken.

Stier 21-04/20-05
Gedurende augustus zal jouw energie veel 
mensen aantrekken, maar pas op. Het lijkt 
erop dat ze goede bedoelingen hebben, maar 
houd je ogen en oren goed open. 

Tweelingen 21-05/20-06
De Tweeling kan verwachten dat zijn relaties 
met familie en partner harmonieus zullen zijn 
tijdens de maand augustus. Het enige dat je 
geluk kan verstoren, is extreme jaloezie.

Kreeft 21-06/22-07
Als je gebruikmaakt van de vaardigheid om 
op je werk de taken toe te wijzen, zal het 
vruchten afwerpen. De weg naar je doel is op 
deze manier misschien korter dan je denkt. 

Leeuw 23-07/22-08
Experimenteren in bed is niet erg, maar het 
is belangrijk dat je bedpartner het daarmee 
eens is. Je voelt een diep verlangen om 
taboepraktijken uit te proberen.  

Maagd 23-08/22-09
In augustus moet je leren eerst na te denken 
voor je je mond opendoet. De wens om 
waardering motiveert je om je prestaties te 
verbeteren. Maar dit kán een confl ict brengen.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult het geweldig doen op het werk, je 
aanpak zal snel en nuttig zijn, dus je zult geen 
problemen hebben om in een team te werken. 
Ook alleen komt er veel uit je handen. 

Schorpioen 23-10/22-11
De laatste tijd ben je alleen maar met werk 
bezig en heb je nogal kil gereageerd op je 
partner, wat tot ruzies kan leiden. Het is tijd om 
open kaart te spelen en je gevoelens te uiten. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je hebt het hele jaar hard gewerkt, dus je 
verdient het om ergens heen te gaan en een 
beetje te ontspannen. Bespreek je relatie en 
de toekomst met je partner. 

Steenbok 22-12/20-01
Wat waren je talenten als kind? Muziek 
maken? Tekenen? Of sporten? Augustus zal je 
aanmoedigen om terug te pakken naar je 
favoriete activiteiten.

Waterman 21-01/19-02
Je zult de behoefte voelen om iets te creëren 
en daarom je innerlijke gedachten ventileren. 
Ga ervoor, je zult het geweldig doen, of het 
nu gaat om tekenen of muziek maken. 

Vissen 20-02/20-03 
Voor Vissen zal het een periode zijn van 
grote persoonlijkheidsgroei en opvoeding. 
Psychologische en fi losofi sche vragen 
worden nu belangrijker dan ooit.

HOROSCOOP

Augustus zal ons creatief maken

Leeuw
Je voelt een 

diep verlangen 
om taboe-

praktijken uit 
te proberen

5352



• 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 
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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 
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Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  

J.Nooijens

Klokkenkamer
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

Brakel 4, Riel  |  013-5182955
www.nooijens-klokken.nl

Nooijens Antieke Uurwerken

Alles op het gebied van sleutels!

Piusstraat 313, Tilburg  |  013-5430579  |  info@moonensleutelservice.nl  |  www.moonensleutelservice.nl

HET JUISTE 
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certifi caatsleutels

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

Wij hebben een enorme voorraad aan 
sleutels en cilinders in vele merken en 
vormen. Ook staan wij ons mannetje als 
het om sloten gaat. Ook hierin hebben wij 
een groot scala modellen op voorraad!

Bel ons 
voor informatie: 
013-5430579

De Energetische tuin?
Natuurlijk groen maakt gelukkig. Een opmerking die je steeds vaker 
hoort. In de loop der jaren heeft men ontdekt dat de tuin een rustpunt 
kan zijn. Het is een verlengstuk van de woning. En daarom wil men ook 
in de tuin leven, zitten, rusten. Vaak ervaart men dat het werken in de 
tuin geen energie ontneemt, maar juist energie geeft!

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 in:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

 Hoe ontstaat een Energetische tuin en wat is het doel? 
 Het uitgangspunt is dat alles energie is. Energieën komen voor in positieve en negatieve 
vormen. Alle aanwezige energieën worden in kaart gebracht. Vanwege hun negatieve 
energie dienen aanwezige aardstralen vermeden of geneutraliseerd te worden. 

  Het doel :  Het realiseren van een zo’n optimaal mogelijke leefomgeving voor 
mineralen, planten, dieren en mensen.
 
Bij het ontwerpen van een energetische tuin gaan we 
uit van elementen. Dit zijn stoffen of krachten waartoe 
volgens oude fi losofi sche concepten alles op aarde te 
herleiden is. De vier elementen, water, aarde, vuur en 
lucht, zijn de oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. 
Mensen hebben de vier elementen in zich en zij zijn 
nodig om te overleven, vervullen de basisbehoeftes 
van ieder levend wezen. 
Het ontwerpen van een energetische tuin is vooral 
een gevoelskwestie. Daarom is het erg belangrijk 
een open en eerlijk contact te hebben met de 
beheerders van de tuin. Alleen dan is het mogelijk 
een tuin te ontwerpen en aan te leggen die qua 
energie optimaal aansluit bij de beheerders. 

Dit alles zorgt ervoor dat u een gezonde leefomgeving heeft waarin u automatisch 
ontspant en energie opdoet door simpelweg in uw eigen tuin te zijn!
 

Wilt u meer 
weten? 

Kijk dan op onze 

website!
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WOENSDAG
Filmplein
Alle woensdagen vanaf ongeveer 
21.00 uur is er op het Lindeplein in 
Oisterwijk een openluchtbioscoop, 
gratis toegang.

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.

2 AUGUSTUS
Koopzondag
In het centrum van Oisterwijk, 
winkels geopend van 12.00 uur - 
17.00 uur.

8 AUGUSTUS
OERRR wildplukker
Om 13.30 uur vanaf Bezoekers-
centrum Oisterwijk op pad met 
kinderen van 6 t/m 8 jaar. 

OERRR wildplukker

Filmplein

EV
EN

EM
EN

TE
N 

AUGUSTUS 2020

2 AUGUSTUS
Koopzondag
In het centrum van Oisterwijk, 
winkels geopend van 12.00 uur - 
17.00 uur.

8 AUGUSTUS
OERRR wildplukker
Om 13.30 uur vanaf Bezoekers-
centrum Oisterwijk op pad met 
kinderen van 6 t/m 8 jaar. 

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

16 AUGUSTUS
Vennentocht
Om 10.00 uur start vanaf het 
Bezoekerscentrum in Oisterwijk 
een tocht door de prachtige oude 
bossen met haar spiegelende 
vennen.

23 AUGUSTUS
Acoustic 4
Om 15.00 uur start bij Mie Pieters 
in Heukelom live akoestische 
muziek op het terras, entree gratis.  

T/M 20 AUGUSTUS
Poppentheater
Iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag voorstellingen voor jong 
en oud in Natuurtheater Oisterwijk. 
Entree € 5,-.

30 AUGUSTUS
Joodse Begraafplaats
Om 11.00 uur neemt een gids u 
mee en vertelt over de Joodse 
Begraafplaats in Oisterwijk. Vooraf 
aanmelden via 013-5288352.

30 AUGUSTUS
Dikke pret!
Niet alleen het boek, maar ook de 
muziek en verhalen zijn Dikke 
Pret Bonanza! Om 14.30 uur vindt 
deze muzikale boekpresentatie plaats 
in Boschoord Oisterwijk. Entree gratis. 

Koopzondag

Heel Holland Lacht

Acoustic 4
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Pel en snipper de uien en de knofl ook. Was de 
spinazie en laat deze uitlekken in een vergiet. Smelt een fl inke klont boter in een 
pan. Stoof hierin de uien en doe er de knofl ook bij. Voeg de spinazie toe en laat 
deze slinken. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet en goed afkoelen. Beboter 
een ronde taartvorm en bestuif met wat bloem. Vul de taartvorm met het bladerdeeg 
en prik er met een vork gaatjes in. Dat zorgt ervoor dat het bladerdeeg goed omhoog 
komt. Bewaar wat bladerdeeg om later bovenop de taart te leggen.

Doe de afgekoelde spinazie in een kom. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 
Roer er vier eieren en de verbrokkelde fetakaas doorheen. Stort het spinaziemengsel 
in de taartvorm. Leg het achtergehouden bladerdeeg als een dakje over de spinazie. 

Splits een ei en klop de eierdooier los met een scheutje water. Bestrijk de bovenkant 
van de taart met de eierdooier. Rol een schoorsteentje van aluminiumfolie en zet het 
rechtop in het midden van de taart. Zo kan het vocht ontsnappen en blijft het deeg 
krokant. Bak 50 minuten in de voorverwarmde oven.

Maak de babyspinazie schoon. Halveer de tomaatjes. Breng op smaak met een 
scheutje olijfolie, peper en zout. Haal het schoorsteentje uit de taart. Serveer een 
punt van de spinazietaart met de salade.

INGREDIËNTEN
2 uien

2 teentjes knofl ook
600 g jonge spinazie

boter
bloem

2 vellen bladerdeeg
peper

zout
nootmuskaat

5 eieren
350 g fetakaas

100 g babyspinazie
1 tros tomaten

olijfolie

4 PERSONEN - 80 MINUTEN

Ron, creative manager bij Bruist
Er zijn van die gerechten waar je me ‘s nachts voor wakker kunt maken en dit is er 
een van. De combinatie van gehakt, feta en spinazie is een heerlijke smaakbeleving 
in je mond. Het krokante bladerdeegdakje is mijn favoriete stukje van deze taart. 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten!
Tip: zorg dat de spinazie goed afgekoeld is, anders bakt het deeg onder de spinazie 
niet mooi krokant.

met feta
Spinazietaart
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Het is vakantie! Zeeën van tijd om lekker te
puzzelen. Deze maand geven we een uniek

Bruist Zomerpakket weg. Puzzel jij weer mee?

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

9  6  8  7  4  5  3  2  1
4  1  7  2  3  8  5  6  9
2  5  3  1  6  9  7  4  8
5  4  2  9  1  7  8  3  6
8  9  6  4  5  3  1  7  2
7  3  1  6  8  2  4  9  5
3  7  5  8  9  6  2  1  4
6  2  4  5  7  1  9  8  3
1  8  9  3  2  4  6  5  7

BRUIST

wenst iedereen 

een heerlijke

en zonnige
zomer!

PUZZELPAGINA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

thriller 
familie 
film 
bioscoop 

genieten 
relaxen 
popcorn 
misdaad

w i p o p c o r n u i 
u t h r i l l e r f g 
b g f r a p s e q w p 
i m e f e s m p q v g 
o i f n i l j d b q k 
s s e c i l a q s c t 
c d r c s e m x s x j 
o a e t r c t s e c n 
o a r o q m j e u n n 
p d c i o c m f n u p 
t v u e r j x c s g n

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller 
en Pros and Cons is een Deense misdaadkomedie.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

€999.-
Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. De aanbieding is geldig in de maanden juli en augustus 2020.
Zolang de voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x 
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5 
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als 
1-persoons ligbed.
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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

€999.-
Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. De aanbieding is geldig in de maanden juli en augustus 2020.
Zolang de voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x 
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5 
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als 
1-persoons ligbed.
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