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Voor een stralend, 
gezond gebit

Omdat het zo goed gaat, is Carlijn in mei 2020 
verhuisd naar een nieuwe locatie aan Pochelarij 23 
te Oirschot. “Hier heb ik meer uitbreidings-
mogelijkheden om het groeiend aantal patiënten te 
kunnen bedienen.”

Zo pijnloos mogelijk
“Mijn doel is om jouw gebit gezonder te krijgen en 
dan wel op een manier die jij aangenaam vindt. Ik 
doe dan ook mijn uiterste best om ervoor te 
zorgen dat mijn behandelingen zo pijnloos 
mogelijk zijn. Daarnaast leg ik voortdurend uit 
waarom ik bepaalde dingen doe. Om je gerust te 
stellen én om je te laten begrijpen wat er tijdens 
de behandeling in je mond gebeurt.

Teamwork
“Door enthousiast te vertellen over mijn vak wil ik 
meer mensen bewust maken van het feit dat een 
mondhygiënist iets kan toevoegen aan datgene 
wat de tandarts doet. Waar de laatste vaak 
problemen oplost, kan ik juist een bijdrage leveren 
aan het voorkomen van o.a. tandvlees-
aandoeningen en gaatjes. Ik neem echt de tijd om 
je te voorzien van een persoonlijk advies en ik geef 
je de nodige instructies. Daarbij kijk ik niet alleen 
naar de tanden maar ook naar de persoon die ik 
voor me heb. Je zult immers ook zelf iets moeten 
doen in het onderhoud. Uiteindelijk is er teamwork 
nodig om dat stralende, gezonde gebit te 
realiseren.”

Ze begon ooit als kapster, maar toen Carlijn Scheepens noodgedwongen moest stoppen 
met dit werk, was de keuze snel gemaakt. Geïnspireerd door haar zussen begon ze aan 
de Hbo-opleiding Bachelor of Health Mondzorgkunde. Na het behalen van haar diploma 

deed ze werkervaring op in een tandartspraktijk en een vrijgevestigde mondhygiëne- 
praktijk. In 2017 startte ze onder de naam PUUR Mondhygiënist haar eigen onderneming. 

“Ik zie het als een uitdaging om mijn beroep in Oirschot op de kaart te zetten.”

Pochelarij 23, Oirschot  |  06-82206285  |  carlijn@puurmondhygienist.nl  |  www.puurmondhygienist.nl

BRUISENDE/ZAKEN

‘MET GOED 
ONDERHOUD KUN 
JE VEEL PROBLEMEN 
VOORKOMEN’



Mensen helpen bij het herstellen of behouden van een goed gehoor: dat is de 
grote passie van audiciën Wendy van Genechten - Renders. Als eigenaresse van 
Hoorspecialist Oirschot werkt ze iedere dag met veel enthousiasme aan een 
passende oplossing voor ieder gehoorprobleem.

KENNIS EN KWALITEIT
Met 12 jaar ervaring in de gehoorbranche besloot 
Wendy van Genechten – Renders dit jaar haar grote 
wens te vervullen om een eigen zaak te openen. 
Bij Hoorspecialist Oirschot is iedereen welkom voor 
alles wat met oren te maken heeft: het aanmeten van 
hoortoestellen, het testen van het gehoor of het 
op-maat-maken van gehoorbescherming en 
zwemdoppen. En een gehoortest is altijd gratis!

KLANTGERICHTE SERVICE
Bij Hoorspecialist Oirschot is het belangrijk dat klanten 
zich gehoord voelen. Het is een klein bedrijf met veel 
persoonlijke aandacht en tijd voor de klant. Wendy legt 
uit: “Mijn dag is geslaagd als mensen met een goed 

gehoor de deur uitlopen!”. Ze neemt voor iedere 
hulpvraag alle tijd en rust, maar omdat het bedrijf 
kleinschalig werkt en niet gebonden is aan bepaalde 
merken, kan ze tegelijkertijd een snelle service bieden. 
“Tevredenheid bij de klant is bij mij het allerbelangrijkst, 
en met mijn kennis, geduld en enthousiasme doe ik er 
alles aan om dat voor elkaar te krijgen!”

BENIEUWD GEWORDEN?
Maak vrijblijvend en gratis een afspraak bij 
Hoorspecialist Oirschot. De praktijk is rolstoel-
toegankelijk en bevindt zich in Centrum De Enck. 
Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Uw gehoor is 
mijn passie!

‘TOT HORENS!’

Hoorspecialist Oirschot  |  De Loop 67, Oirschot
www.hoorspecialistoirschot.nl  |  info@hoorspecialistoirschot.nl  |  06 21807507

BRUISENDE/ZAKEN

“EEN PASSENDE OPLOSSING 
VOOR IEDER 

GEHOORPROBLEEM!”



VOORWOORD/SEPTEMBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

Bruisende lezer,

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer 
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen 
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent 
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt 
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben 
gewerkt om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, 
hebben wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe 
heerlijk te ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook 
klaar om te knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks 
weer van nieuwe, inspirerende magazines te voorzien. 

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie 
zal (wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal 
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers 
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in 
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat 
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Michael Thörig

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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 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 
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EINDHOVEN

We starten weer met 
      Peuterdanslessen!

DE EERSTVOLGENDE LES IS: 
ZATERDAG 19 SEP. 2020 

TIJD: 10.45 UUR
TICKET: € 4,50

MELD JE AAN VIA: 
INFO@FEEL-BEST.NL

Inhoud
14

Passie voor dans

Op 14-jarige leeftijd zei Ine Schroven al dat 
ze een eigen dansschool zou willen. Na het 

volgen van de dansacademie en het opdoen 
van voldoende ervaring, werd deze droom 
werkelijkheid. En hoe! Ze nam dansschool 

Batico over, veranderde de naam in 
‘In2Dance’ en maakt er samen met alle 

dansers een groot succes van. 

Ine Schroven 

"WE HEBBEN EEN PASSIE 
VOOR DANS EN BRENGEN 
DIE GRAAG OVER OP JOU"

50
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Bereik jouw
streefgewicht!
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ACCESSOIRES 
WEERSPIEGELEN 

WIE JIJ BENT

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te 
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij 
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote 
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand 
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in 
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw 
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel 
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen, 
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegen-
woordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of 
je  kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur. 
Zo  zie je in heel veel huiskamers de meest 
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie. 
Soms heb je niet eens een idee wat je nu 
precies  gekocht of gevonden  hebt, maar jij vindt 
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus 

Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

Maak van 
jouw huis een thuis

Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het 
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht 

en die weerspiegelen wie jij bent.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst 
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je 
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten 
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten 
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel 
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis 
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’ 
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus 
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat 
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou 
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht 
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán 
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken. 
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech 
gehad! Dit is wie jij bent.

BRUIST/WONEN
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“Ik wil mijn klanten een complete beleving bieden.”

Een bezoek aan Glow en 
Wow Skincare & Beauty 

moet volgens eigenaresse 
Nienke Manger veel 
meer zijn dan alleen 

het ondergaan van een 
behandeling. “Ik wil mijn 

klanten een complete 
beleving bieden en de 
kans om zich bij mij in 
de salon even volledig 

te ontspannen.”

Ervaar je eigen

Vanuit haar passie voor beauty én het werken met mensen opende Nienke ruim anderhalf jaar geleden 
haar eigen salon. “Ik vind het heerlijk om mensen in de watten te mogen leggen en dat is dan ook precies 
wat ik doe via de behandelingen die ik bied.” Zo ben je bij Glow en Wow onder andere aan het juiste adres 
voor diverse huidverbeterende (gezichts)behandelingen, (bruids)make-up, gelpolish, wenkbrauwstyling, 
manicure en beautykuren. 

“Een compleet overzicht is te vinden op mijn website. Klanten kunnen bij mij een losse behandeling 
boeken, maar ook kiezen voor een van de pakketten die ik aanbied, zoals het bruidsarrangement.”

Cenzaa
Om haar klanten de best mogelijke behandelingen te kunnen bieden, heeft Nienke heel bewust de keuze 
gemaakt om te gaan werken met de producten van het merk Cenzaa, op basis van honderd procent 
natuurlijke ingrediënten. “Een geweldig merk met een prachtige fi losofi e die verder kijkt dan alleen de 
buitenkant. Vanuit deze Oosterse denkwijze krijg je altijd een East-meets-West huidanalyse. Daarnaast 
krijg je een intake met huidgerichte vragen maar ook met lifestyle vragen waardoor ik uiteindelijk een 
behandelplan op maat samen kan stellen voor het beste resultaat en een mooie, gezond uitziende huid.”

Blijven ontwikkelen
Als ander groot voordeel van haar keuze voor Cenzaa noemt Nienke dat het merk haar telkens uit blijft 
dagen met nieuwe trainingen en ontwikkelingen. “Zo blijf ik continu verder groeien in mijn vakgebied. Dit, in 
combinatie met mijn passie, enthousiasme, mijn aandacht voor de klant en persoonlijke werkwijze, maakt 
dat klanten na een behandeling volledig ontspannen en met een stralende huid weer naar huis gaan.”

BRUISENDE/ZAKEN

Glow en Wow Skincare & Beauty  |  Castaert 48, Oirschot  |  06-28415221  |  www.glowenwow.nl

Ervaar je eigen
schoonheid!

11



Heerlijk
nazomeren

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers 
die al je gerechten pimpen. Een verrassende fi nal touch 
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker 

in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades... 
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.

www.limafood.com

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan 

onder de bierliefhebbers bekend als 
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje 

van Scheldebrouwerij heeft een complex 
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel, 

toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het 
herinnert je aan smaken zoals Haagse 

Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,- 

Pimp je interieur met deze

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Aangeboden door 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

www.livinroom121.be

win

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. #LIVINROOM121 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

win

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef

jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit 
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed. 

Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.

Kussen Rimago, € 39,- 
www.livinroom121.be

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFDCBA

Heerlijk
nazomeren

SHOPPING/NEWSSHOPPING/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:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en 

Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten. 
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s 

appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij 
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef 

Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 
Deze stevige rugzak van 
duurzaam materiaal heeft 
een ritsvak aan de voorkant 
en stabiele draaghengsels.

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi 
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi. 

Deze ‘heilige basilicum’ is al meer 
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 

geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 
vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 

kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl
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We starten weer met 
      Peuterdanslessen!

DE EERSTVOLGENDE LES IS: 
ZATERDAG 19 SEP. 2020 

TIJD: 10.45 UUR
TICKET: € 4,50

MELD JE AAN VIA: 
INFO@FEEL-BEST.NL

Vanaf september starten we weer met Peuterdans lessen bij Feel Best!

Bij peuterdans leert je kindje bewegen op verschillende soorten muziek. Door eenvoudige en herkenbare bewegingen 
te doen zoals rennen, springen, rondjes draaien, zwaaien, kruipen en ga zo maar door.  De kinderen kunnen zich 
helemaal inleven en uitleven met als doel om de fantasie te prikkelen en ze bewust te maken van hun eigen 
bewegingsmogelijkheden. Een leuke manier voor peuters om zich fysiek en muzikaal te ontwikkelen. De peuterdans 
lessen worden een keer in de maand gegeven.

De eerst volgende les is: 

Zaterdag 19 sep. 2020 
Tijd: 10:45 uur
Ticket: €4,50

Meld je aan via: info@feel-best.nl

Bij peuterdans leert je kindje 
bewegen op verschillende soorten 
muziek. Door eenvoudige en 
herkenbare bewegingen te doen 
zoals rennen, springen, rondjes 
draaien, zwaaien, kruipen en ga 
zo maar door.  De kinderen 
kunnen zich helemaal inleven en 
uitleven met als doel om de 
fantasie te prikkelen en ze bewust 
te maken van hun eigen 
bewegingsmogelijkheden. 
Een leuke manier voor peuters om 
zich fysiek en muzikaal te 
ontwikkelen. De peuterdanslessen 
worden een keer in de maand 
gegeven.

Feel Best staat garant voor yoga 
en outdoor. Roselin Westerlaken is 

de drijvende kracht achter het 
sportieve bedrijf uit Best dat 

diverse yoga- en outdoortrainingen 
aanbiedt. 

De kwalitatief hoogwaardige lessen 
zijn geschikt voor sportievelingen 

van alle niveaus die van een 
uitdaging houden.

We starten weer met 
      Peuterdanslessen!

Lage Vleutweg 1 Best  |  06 - 42064003  |  info@feel-best.nl   |  www.feel-best.nl
14



DITJES/DATJES

21 september luidt offi cieel het einde van de zomer in.
 September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika 
 trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’ 
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
 Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je 
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
  27 september is Werelddovendag.
 Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in   
september zijn geboren wegen meestal minder dan   
  mensen die in andere maanden zijn geboren.
 Accessoires maken van jouw huis een thuis.
Wist je dat september ook wel de herfstmaand of de    
   fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere  
 kans om ooit in de gevangenis te belanden.

ZYXWV
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NMLKJIH

GFEDCBA

Vet bevriezen = 
vet verliezen!

Afvallen op een pijnloze, veilige en tevens snelle manier zonder 
naalden, speciaal dieet, operatie of hersteltijd? Dat klinkt bijna te 
mooi om waar te zijn. Toch is het mogelijk dankzij de Body-wizard 
cryolipolyse-behandeling oftewel een Freezesculpting-behandeling, 
om op een innovatieve manier vet te verliezen. 

VETBEVRIEZING, ZO WERKT HET
Vetbevriezing kan een ware uitkomst zijn wanneer je last hebt van hardnekkige 
vetrolletjes of vervelende lovehandles. Tijdens de behandeling worden vetcellen 
plaatselijk gekoeld tot ongeveer 2 °C. Het vet kristalliseert en valt vervolgens 
uiteen. Via de natuurlijke weg verdwijnt het uit het lichaam. Dit hele 
proces neemt een aantal maanden in beslag. De behandeling kan 
na 10 weken worden herhaald. Het lichaam heeft de 
tussenliggende tijd nodig om de behandelde vetcellen op te 
ruimen. Na 4 tot 6 maanden zie je al duidelijk zichtbaar resultaat. 

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

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

NEEM VANDAAG NOG 
AFSCHEID VAN DIE 
HARDNEKKIGE 
VETROLLETJES OF 
VERVELENDE LOVEHANDLES!

Start nu en 
je hebt met 

kerst een mooi 
resultaat!
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Afslanken met PowerSlim
Onder Monique’s deskundige begeleiding leer je afvallen op 
de juiste manier, door het vinden en in stand houden van een 
gezond voedingspatroon. Als PowerSlim-voedingscoach 
werkt ze met eiwitrijke, koolhydraatarme varianten van 
bekende producten zoals rijst, brood, crackers en repen. Ze 
biedt een groot assortiment producten met veel ruimte voor 
persoonlijke voorkeur en variatie. Zo val je op een gezonde 
manier af zonder minder te eten. Monique legt uit: “Het 
PowerSlim afslankconcept houdt in dat je wél lekker kunt 
eten, maar toch gemiddeld 1 tot 1,5 kg per week afvalt. 
Hoe? Door niet minder te eten, maar ánders te eten!”.  

Word jij ook gek van het altijd maar bezig zijn met je gewicht? Zie je door de 
bomen het bos niet meer met alle hypediëten? Afslankcoach Monique van Wessum 

helpt mensen al jaren bij het bereiken én behouden van hun streefgewicht. 
Met haar begeleiding ligt een gezonde levensstijl binnen handbereik!

Bereik jouw
streefgewicht!

‘SAMEN 
BEREIKEN EN 

BEHOUDEN
WE JOUW 

STREEFGEWICHT!’

BRUISENDE/TOPPER

Bereik jouw
streefgewicht!

18



Een gezond voedingspatroon
Met zes eetmomenten per dag en de 
juiste combinatie van koolhydraten, 
vetten en eiwitten val je op een gezonde 
manier af en creëer je een gezondere 
levensstijl. Volgens Monique ligt de 
sleutel tot het bereiken van je 
streefgewicht in je voeding. “Afvallen 
bestaat voor 80% uit verandering van 
voeding en maar voor 20% uit beweging. 
Beweging juich ik natuurlijk toe, maar 
het eetpatroon is het belangrijkst”, 
benadrukt Monique.

Koolhydraatarme voeding
Ze begon haar afslankstudio in 2013 na 
jarenlang te hebben gewerkt in de 
horeca. Haar ervaring met recepturen en 
lekker eten komt goed van pas bij haar 
werk als afvalcoach: niet alleen heeft ze 
veel kennis van voeding, maar ook 
schreef ze een PowerSlim-kookboek met 
52 koolhydraatarme recepten. Als 
mensen bij haar starten, ontvangen ze 
dat boek om inspiratie op te doen. 
“Koolhydraatarm eten is makkelijk om te 
maken en bovendien hartstikke lekker! 
In het najaar komt er zelfs een kookboek 
uit waarbij ik samen met vijftig bekende 
Nederlandse en Belgische sterrenchefs 
koolhydraat arme gerechten presenteer.” 

BRUISENDE/TOPPER

Monique biedt haar cliënten bovendien iedere 
maand kookworkshops aan met een professionele 
kok. Zo kun je naast je traject op gezellige wijze 
extra inspiratie over gezonde voeding opdoen.

Behouden van het streefgewicht
Als je eenmaal je streefgewicht hebt bereikt, is 
het van belang om dat te behouden. Ook hier 
helpt Monique je bij. Na het behalen van je 
gewenste gewicht blijft ze je een jaar lang 
begeleiden en adviseren. Met een maandelijks 
weegmoment houd je een stok achter de deur en 
vermijd je een jojo-effect. Je leert om écht op 
gewicht te blijven. Onder Monique’s deskundige 
begeleiding vind je een gezond voedingspatroon 
dat bij jou past en creëer je stabiliteit in je 
gewicht voor de rest van je leven.

Gratis intake
Benieuwd naar wat Monique voor jou kan 
betekenen? Bij de gratis intake krijg je met behulp 
van een InBody-weegschaal een totale lichaams-
analyse ter waarde van € 49,- en bespreek je de 
mogelijkheden voor jouw persoonlijke traject.

Maak een afspraak en start met het 
verbeteren van jouw eetpatroon!

Oirschotseweg 107a, Best  |  06 54900412  |  info@moniquevanwessum.nl  |  www.moniquevanwessum.nl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat 
de man die haar heeft opgevoed niet haar 
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze 
gaat op zoek naar haar andere familie en 
vindt haar tante die moeder-overste is van 
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar 
toe en er groeit al snel een band tussen de 
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar 
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar 
tante en enkele andere nonnen probeert ze 
zo veel mogelijk mensen te redden van de 
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en 
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney 
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.

Binnenkijken in bijzondere 
gebouwen waar je normaal nooit 
komt, dat is wat je ook dit jaar weer 
tijdens de Open Monumentendag 
kunt doen. Weliswaar op veel plekken 
in een aangepaste vorm vanwege 
het coronavirus. Het aanbod en 
aantal activiteiten is anders dan 
anders. Soms gaan monumenten 
fysiek open, andere openen digitaal 
speciaal voor deze gelegenheid 
hun deuren. Ga niet zomaar op 
pad, plan en reserveer je bezoek 
of maak een virtuele reis door 
monumentenland met dit jaar als 
thema: Leermonument. Benieuwd 
naar wat er dit jaar precies wordt 
georganiseerd en waar? 
Check www.monumenten.nl 
voor meer informatie over de 
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

D AGJE UIT
OPEN 
MONUMENTENDAG

Vastbesloten om de droom van haar overleden 
moeder, het openen van een eigen bakkers-
winkel in het Londense Notting Hill, uit te laten 
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de 
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella 
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in 
te schakelen. De drie generaties vrouwen 
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge 
verschillen moeten zien te overwinnen om de 
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah 
levend te houden. Dit alles doen ze door hun 
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk 
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te 
zien in de bioscoop.

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

B LO N D E S  H AV E  N E V E R 
LO O K E D  S O  G O O D !
BHAVE INTENSE TONING MASQUE

Dit unieke verzorgende masker neutraliseert 
gele en oranje tonen in het haar.

How to use:
1. Was het haar (met bhave bombshell 

blonde shampoo)

2. Maak je haar handdoek-droog en breng
 het bhave intense toning masque aan.

3. Kam je haar door om ervoor te zorgen
 dat het masker gelijkmatig word verdeeld.

4. Laat het 5-30 min inwerken, afhankelijk
 van het gewenste resultaat! Spoel het 

grondig uit en sluit het haar af met een 
conditioner (bhave bombshell blond 
conditioner)
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Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk. Een begrip als het gaat 

om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
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

We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!

Plastisch chirurg Frans Straten

 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.

Klantervaring
Ik ben heel erg tevreden met 
mijn borstvergroting, het is 
nog mooier geworden dan 
mijn verwachtingen! De 
service heb ik ook als 
heel goed ervaren. 
Minerva

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  

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!
Op zoek naar meer zelfvertrouwen?

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

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

 Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw 
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende. 
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een 
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende 
mogelijkheden. 

 Neuscorrectie behandeling
  Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische 
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen 
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de 
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht. 

 Overweeg je een neuscorrectie?
  De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden 
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat 
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose 
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat 
je mee kunt beslissen in de planning.

Klantervaring
Ik raad deze kliniek zeker aan anderen aan. Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is precies naar mijn verwachtingen.  Sadaf

 

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit 
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder 
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor 
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

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

Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
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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 

Heeft u verkoopplannen? dan maken wij graag een afspraak met u voor een gratis waardebepaling. 
Wij staan u graag 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

WERKEN BIJ 
CSS-SCHOON-

MAAKDIENSTEN
GA JIJ DE 

UITDAGING AAN?
KIJK OP 

WWW.CSS-SCHOONMAAK.NL

CSS OMDAT 
SCHOONMAKEN 

EEN VAK IS

U KRIJGT 
IMMERS 

NOOIT EEN 
TWEEDE 

KANS OM 
EEN EERSTE 

INDRUK TE 
MAKEN

Schijfstraat 25, Oisterwijk  |  013-5331985  |  info@css-schoonmaak.nl  |  www.css-schoonmaak.nl
26
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1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99  www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95  www.thelittlegreenbag.nl

3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,-  www.guerlain.nl 
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95  www.pupa.nl

5. New Glow van Payot, € 36,-  www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39  www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 
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 The best of…
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7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 

BEAUTY/NEWS
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...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel  
‘September’. De R mag dan wel weer in de 
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds 
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

ZYXWV
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

1902

2003

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl
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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    medicijn

magische 

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. 
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WAT TE DOEN 
MET DE SOCIAL 
MEDIA VAN EEN 
OVERLEDENE?

Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te 
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de 
orde van de dag is, is: wat te doen met de social 
media accounts van de overledene? Deel je daarop 
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja, 
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat 
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang 
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na 
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een 
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en 
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het 
een goed idee zijn om de social media accounts (in 
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel 
mensen vormen social media kanalen als Facebook 
na iemands overlijden namelijk een middel om 
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en 
een mooie boodschap achter te laten voor de 

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. 
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet 

kan hierbij een belangrijke rol spelen.

overledene. Dit kan helpen bij de rouw verwerking en 
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het 
lezen veel steun kan bieden aan de directe 
nabestaanden. De stap om het account na verloop 
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien 
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun 
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving 
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je 
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden, 
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun 
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even 
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig 
heel wat online groepen (onder andere via 
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt 
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu 
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’ 
met een onbekende...

BRUIST/LIFESTYLE

Online
rouwverwerking
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Er kan zo veel 
       ...maar wat wil jij?

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

Graag wil ik iets voor mensen betekenen 
op een belangrijk moment in het leven, 

als de dood heel dichtbij is.

Door goed te luisteren, mee te denken en 
te adviseren over de vele mogelijkheden, 

vertaal ik deze uitvaartwensen tot een 
liefdevol en persoonlijk afscheid waar 

iedereen aan kan bijdragen.

Hoe wilt u uw afscheid?

Lieve groet,

Berdien

Er kan zo veel 
       ...maar wat wil jij?

Wanneer er een dierbare 
overlijdt, staat uw wereld 

op zijn kop. Bij het 
afscheid is het belangrijk 

dat de wensen van de 
overledene en van de 
nabestaanden op de 

eerste plaats komen en zij 
zo op hun eigen manier 

afscheid kunnen nemen. 
Vanuit deze gedachte is 

Berdien begonnen 
met Berdien 

Uitvaartbegeleiding.  

ONTZORGING IN EEN HEFTIGE PERIODE
Na het overlijden van een dierbare, komt u in een emotioneel heftige periode 
terecht. Tijdens de eerste dagen moet er ontzettend veel geregeld worden. 
Berdien Uitvaartbegeleiding ondersteunt en begeleidt u tijdens deze moeilijke 
dagen. Van het verzorgen van de overledene en het schrijven van de rouwkaart tot 
aan het plannen en organiseren van de uitvaart. Tijdens de hele dienstverlening 
luistert Berdien aandachtig naar uw wensen, zodat u op een waardige manier 
afscheid kunt nemen. 

EEN PERSOONLIJK AFSCHEID
Berdien helpt om op een persoonlijke manier afscheid te nemen. Ze gaat met 
nabestaanden in gesprek om te achterhalen wat zij zélf willen. Nabestaanden 
hebben de vrijheid om te kiezen wat bij hen en de overleden dierbare past en op 
deze manier een persoonlijke uitvaart te organiseren. Ook aan jonge kinderen die 
een dierbare zijn verloren wordt gedacht. In een knuffelmand heeft Berdien steeds 
twee dezelfde knuffeltjes. Tijdens de week voor de uitvaart kunnen kinderen de 
knuffeltjes bij zich houden. Uiteindelijk kunnen kinderen één knuffeltje in de kist 
leggen en er één zelf houden.  

ZELF UW EIGEN AFSCHEID VORMGEVEN
Als u zich bij leven wilt oriënteren op uw eigen uitvaart of voorbereidingen wilt 
treffen, dan kunt u met haar een afspraak maken.
Ook geeft zij een gratis boekje uit: ‘Zo zou ik het willen...’
Dit boekje stimuleert mensen om na te denken over hun eigen afscheid. 
Het kan rust, duidelijkheid en houvast bieden voor uw nabestaanden. 
Bel of mail naar contact@berdienuitvaart.nl voor zo’n gratis boekje.

Harnasweg 1 Oirschot  |  06 - 42480826  |  www.berdienuitvaart.nl
Wilt u een gratis wensenboekje of een vrijblijvende 

afspraak met Berdien bel 06-424 808 26

BRUISENDE/ZAKEN
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Doortje Dekkers - Putmans is het gezicht van 
Huidtherapie Boxtel & Best en zorgt er samen 
met haar team voor dat patiënten zich lekkerder 
in hun vel voelen. Met diverse behandelingen 
als peelings, oedeemtherapie en lasertherapie 
helpen Doortje en haar team mensen met allerlei 
klachten. ,,Iemand blijer en positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doe ik het voor.”

,,Ik kwam in dienst bij het Regionaal 
Huidcentrum en kreeg in 2015 de kans hun 

Waarvoor kunt 
u onder andere 
bij ons terecht?

06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nlNieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best | Nieuwstraat 8 - ruimte 4, 5298 CL Liempde

 Oedeem

 Littekens

 Acne

 Overbeharing

 Couperose 

 Pigmentvlekken

  Huidverbeterende 
behandelingen

Mensen weer 
even écht zien 
lachen, dat is 
zo mooi!

jaar
helpen wij onze 
klanten aan een 
stralende huid!Huidtherapie Boxtel & Best zorgt ervoor 

dat patiënten zich lekkerder in hun 
vel voelen. Met diverse behandelingen 
als peelings, oedeemtherapie en 
lasertherapie laten we mensen (weer) 
meer houden van hun huid!

vestiging in Boxtel over te nemen. Medio 2017 vestiging in Boxtel over te nemen. Medio 2017 
volgde de volgde de nieuwe praktijk in Best..” Met trots kan nieuwe praktijk in Best..” Met trots kan 
Doortje zeggen dat haar eerste Doortje zeggen dat haar eerste praktijk inmiddels 
alweer 5 jaar bestaat en dat mag gevierd worden!

Doortje moet vaak aan mensen uitleggen wat 
voor werk ze nou precies doet. De vergelijking 
met een schoonheidsspecialiste wordt regelmatig 
gemaakt, toch is er volgens de huidtherapeute 
wel degelijk een groot verschil. ,,Ik voer inderdaad 
cosmetische behandelingen uit, maar meestal 
gaat het om medische behandelingen”, legt ze 
uit. ,,Iemand die overmatige acné of overbeharing 
heeft, wil dat graag weg hebben. Dat is deels 
omdat het er mooier uitziet, maar iemand kan 
er ook psychische én lichamelijke klachten 
door hebben.” Dat is ook de reden dat de 
meeste behandelingen worden vergoed door 
zorgverzekeraars.

5
Waarvoor kunt 
u onder andere 
bij ons terecht?

06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nlNieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best | Nieuwstraat 8 - ruimte 4, 5298 CL Liempde

 Oedeem

 Littekens

 Acne

 Overbeharing

 Couperose 

 Pigmentvlekken

  Huidverbeterende 
behandelingen

Mensen weer 
even écht zien 
lachen, dat is 
zo mooi!

jaar
helpen wij onze 
klanten aan een 
stralende huid!Huidtherapie Boxtel & Best zorgt ervoor 

dat patiënten zich lekkerder in hun 
vel voelen. Met diverse behandelingen 
als peelings, oedeemtherapie en 
lasertherapie laten we mensen (weer) 
meer houden van hun huid!

5
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06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nl

Dankbaar werk
Een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
bestaat uit oedeemtherapie. Mensen met 
lymfoedeem - ongewenste ophoping van vocht -  
worden behandeld met een speciaal apparaat dat 
het vocht wegmasseert uit het lichaam. Doortje: 
,,Lymfoedeem ontstaat vaak bij kankerpatiënten. 
Zo heb ik veel vrouwen onder behandeling die 
borstkanker hebben of hebben gehad. Maar 
ook mensen die terminaal zijn, kunnen door mij 
behandeld worden. Ze worden niet beter, maar 
voelen zich wel even wat fijner. Natuurlijk zijn dit 
ook voor mij heftige gevallen, maar het is zo’n 
dankbaar werk.”

En dat is precies wat Doortje zo aantrekt in het 
werk. Mensen zichzelf even wat beter laten 
voelen en weer écht zien lachen. Zoals de jonge 
vrouw met fikse overbeharing. Of de moeder die 
na een behandeling tegen striae weer een bikini 
aan durft te trekken. ,,Als een patiënt weer met 
een lach weggaat, dan ben ik tevreden.”

“Iemand blijer en 
positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doen 
wij het voor.”

Doortje Dekkers - Putmans
h u i d t h e r a p e u t

Wie jarig is 
trakteert!

Kom langs vóór 31 december 2020 en  
ontvang twee kortingsvouchers per persoon. 

10% korting voor jou én je vriend(in)!

Nieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best | Nieuwstraat 8 - ruimte 4, 5298 CL Liempde 06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nl

Dankbaar werk

“Iemand blijer en 
positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doen 
wij het voor.”

Doortje Dekkers - Putmans
h u i d t h e r a p e u t

Wie jarig is 
trakteert!

Kom langs vóór 31 december 2020 en  
ontvang twee kortingsvouchers per persoon. 

Bij inlevering van de voucher krijgen jij én een vriend(in) 
10% korting op een laserontharingsbehandeling en op onze 
huidproducten. De voucher is t/m eind juni 2021 in te leveren.

10% korting voor jou én je vriend(in)!

Nieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best | Nieuwstraat 8 - ruimte 4, 5298 CL Liempde
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Sport
in beeld

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere 
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen 

(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!

MAN/CAVE

Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet 
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer 
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste 
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de 
oude  naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel 
wat  kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral 
op  zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisie-
voetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook 
meer dan die ene uitzending op zondag. Het 
programma doet de hele week verslag van de grote 
sportevenementen. Helemaal in de periode van 
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard 
de Olympische Spelen is het programma nog altijd 
een  kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op 
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de 
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de 
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is, 
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus 
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

De actie geldt voor iedereen die aan HuisMarct Makelaars een 
opdracht tot verkoop van zijn huis verstrekt in de actieperiode.
Dus het moment van tekenen van de opdracht is bepalend.

Inhoud Premium Presentatie Pakket:
• Professionele HIGH-END fotoshoot
• Video
• 3D-virtuele Matterport-tour: virtueel bezichtigen!
• Inmeten conform de meetinstructie
 met digitale scanner, inclusief meetstaat
• Digitale plattegronden in 2D en 3D
• 360 graden hoge resolutie foto’s inclusief tour voor Funda
• Gedrukt ‘THUIS BIJ’-woonmagazine
• Presentatie-pakket voor Funda
• Eigen website voor de woning
• Visitekaartjes voor de woning
• Social media-promotie incl. gesponsorde content
• Schrijven verkoopteksten

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

M a k e l a a r s

Zomeractie
ACTIE LOOPT TOT 22 SEPT 2020

LIJKT DIT JE WAT?
Wij komen graag bij jou op bezoek voor 
het maken van een waardebepaling. 
We bespreken de verkoopstrategie en 
het huis kan dan snel online.

Gratis Premium Presentatie Pakket 
t.w.v. € 695,- (incl. BTW) bij elke nieuwe 
opdracht voor de verkoop van een huis.
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Frans Luxury Casuals
Rijkesluisstraat 46, Oirschot

0499-848 470  |  fransluxurycasuals.nl
info@fransluxurycasuals.nl

FFFFFFFFFFFFFrans Luxury Casuals

In een stijlvol pand aan de Rijkesluisstraat 
in Oirschot vind je herenmode Frans Luxury 
Casuals. Deze boetiek, ingericht in huiselijke 
sfeer, biedt mode en accessoires voor elke man. 
Zowel voor een casual als zakelijke outfi t kun je 
er prima slagen. Eigenaar Frans staat klaar om je 
te adviseren bij je kledingkeuze, onder het genot 
van een drankje. Onder meer de labels Gran 
Sasso, Re-HasH, Mazzarelli, Diadora Heritage, 
Desoto, JOTT en Lavendi zijn er verkrijgbaar.

Doelgroep
Heren

Openingstijden
Zondag & maandag gesloten
Dinsdag 10.00 - 13.00 uur
Woensdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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Kim vond haar geluk veertien jaar geleden in het kappersvak. Ze 
opende vol liefde en passie een eigen kapsalon. Om deze salon 
uit te breiden volgde ze ook een opleiding tot lash styliste en 
nagelstyliste. Dit vormde het succes achter Kim’s Salon. Beauty 
Education is een nieuwe uitdaging voor Kim. Hier wil ze alle tips 
en tricks aan jou overbrengen, zodat ook jij je passie achterna 
kunt gaan.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
Daarom verwelkomt Kim je graag bij haar opleidingsinstituut. 
Hier wordt vol enthousiasme gestreefd naar de perfecte 
lesmethodes. Om dit te bewerkstelligen volgde ze een opleiding 
in Denemarken om vervolgens les te geven in een nieuwe salon. 
Hier heeft Kim alle ruimte, benodigdheden en producten om jou 
goed op te leiden. Een voorbeeld hiervan zijn de nagelproducten 
van CND. Dit merk is marktleider in innovatieve producten om 
jouw opleiding een stuk prettiger te maken.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kun je 
met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld als 
kapper, lash stylist en/of nagelstylist, maar ook op het gebied van 
make-up. Het levert je zelfs een certifi caat of diploma op. Wacht 
daarom niet langer en neem vandaag nog contact op met Kim. 
Wie weet ga jij dan binnen enige tijd door het leven als topstylist!

Les krijgen van een 
Nederlands kampioen? 

Het klinkt als een 
droom, maar het kan 
werkelijkheid worden. 

Kim van Grinsven heeft 
als kapster, lash styliste 

en nagelstyliste 
meerdere prijzen in de 

wacht gesleept en staat 
bij Beauty Education 
klaar om haar passie 

over te brengen op jou. 

Word een topstylist
Beauty Education
Ruijschenberghstraat 2a, Gemert  |  06-28555617  |  Info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een topstylist

BRUISENDE/ZAKEN

Wacht niet 
langer en 
bel nu!

‘Het is geweldig om 
mensen de mooiste 
versie van zichzelf 
te laten worden.’

Ondernemer: Kim van Grinsven
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HOOGSENSITIVITEIT, 
EEN LAST OF EEN TALENT?

Iemand die hoogsensitief (of hooggevoelig) is, is 
meer dan andere mensen gevoelig voor prikkels 
zoals geluiden, bewegingen, aanraking en licht. 
Dankzij hun sensitiviteit hebben HSP’ers (hoog-
sensitieve personen) vaak ook een hoog ontwikkeld 
inlevingsvermogen en kunnen ze de emoties van 
anderen goed inschatten. Al die prikkels bij elkaar 
kunnen echter soms wat overweldigend werken 
waardoor HSP vaak wordt ervaren als een last. Dat 
terwijl anderen het juist zien als een talent.

Jij ook?
Maar hoe weet jij of jij zelf ook een HSP’er bent? 
Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar toch 
is vijftien tot twintig procent van de mensen 
hoogsensitief. Hoe gevoelig je voor prikkels bent, 
verschilt van persoon tot persoon, maar als jij het 
idee hebt dat ook jij heftiger dan anderen reageert 
op  prikkels van buitenaf, dan zou het dus zomaar 
kunnen dat jij een HSP’er bent. Online zijn er heel 
wat testen te vinden om dit te checken, hoewel die 

HSP, 
wat moet je ermee?

Hoogsensitief, je hebt de term ongetwijfeld weleens horen vallen. Maar wat is dat nu 
eigenlijk precies, hoogsensitief zijn? Wat moet je ermee? En hoe weet je of jij dat ook bent?

lang niet allemaal even betrouwbaar zijn. Je zou ze 
kunnen gebruiken als eerste indicatie en mocht je 
het vervolgens echt zeker willen weten, dan kun 
je  altijd nog een afspraak maken bij een HSP-
professional.

Voordelen
En wat dan, als je weet dat je inderdaad een HSP’er 
bent, wat moet of kan je daar dan mee? Wat jij zelf 
wil! Je weet nu in ieder geval waardoor het komt 
dat  je wat sneller overprikkeld raakt en kunt daar 
eventueel rekening mee houden mocht je er te veel 
last van hebben. Maar onthoud: hoogsensitief zijn 
hoeft geen last te zijn als je er goed mee om weet 
te  gaan, het heeft zelfs de nodige voordelen. Zo 
hebben HSP’ers een enorm inlevingsvermogen 
waardoor ze goed kunnen inschatten wat anderen 
nodig hebben. Daarnaast beschikken ze over een 
groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze bovendien 
vaak creatief onderlegd. Je zou het dus inderdaad 
ook kunnen zien als een talent!

BRUIST/BODY&MIND

Denk je dat jij (of iemand in je omgeving) ook hoogsensitief bent? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse HSP-specialisten die je hier meer over kunnen vertellen.
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Passie voor dans

Op 14-jarige leeftijd zei Ine Schroven al dat 
ze een eigen dansschool zou willen. Na het 

volgen van de dansacademie en het opdoen 
van voldoende ervaring, werd deze droom 
werkelijkheid. En hoe! Ze nam dansschool 

Batico over, veranderde de naam in 
‘In2Dance’ en maakt er samen met alle 

dansers een groot succes van. 

Ine Schroven 

"WE HEBBEN EEN PASSIE 
VOOR DANS EN BRENGEN 
DIE GRAAG OVER OP JOU"

 Voor ieder wat wils
  Bij In2dance is iedereen welkom. Er is een ruim aanbod aan 
dansstijlen voor jong en oud, jongens en meisjes. Door de 
verschillende niveaus, kun je op een passende manier werken aan 
je eigen ambities. De ervaren docenten helpen je hierbij. Ze geven 
vol passie en enthousiasme les in een specifi eke dansstijl.

  Ontwikkel jezelf
  Toen Ine dansschool Batico overnam mochten de leden meedenken 
over een nieuwe naam. Lieke van Lieshout, een trouwe leerling van 
de dansschool, bedacht In2Dance. Er kan gerust gesproken over 
een dubbelzinnige naam die goed past. De 2 in de naam staat voor 
de 2-voudige ontwikkeling van kinderen, namelijk fysiek en 
emotioneel. Daarnaast wordt er in 2 dansstijlen lesgegeven op hoog 
niveau. Dit zijn moderne dans en HipHop. Vorig jaar wonnen de 
dansers van In2Dance met deze dansstijlen meerdere trofeeën. Het 
hiphop-wedstrijdteam 'Iconic' is zelfs 3de geworden in de 
landelijke dansfi nale.

Max de Bossustraat 1 Best  |  06-26077999  |  info.in2dance@gmail.com  |  www.in2dancebest.nl

  Hét hoogtepunt
  Heb jij zin om op een podium te staan? 
In2Dance heeft regelmatig uitvoeringen en 
wedstrijden, maar organiseert vaak ook zelf 
evenementen om de geleerde dansen te laten 
zien. Zo kun je de passie voor dans delen met 
de buitenwereld. Vaak levert dit veel 
enthousiasme op bij het publiek. Een daverend 
applaus klinkt als muziek in de oren, toch?!

In2Dance heeft je veel te bieden en laat dat 
graag zien tijdens een gratis proefl es. Wacht 
daarom niet langer en trek je dansschoenen 
aan!

 
Neem contact met 

ons op en dans!

Passie voor dans
BRUISENDE/ZAKEN
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Voor het gezin van nU

Het TalentCompass 

is als het ware een 

'handleiding' voor je 

kind en jezelf als ouder.

WIL JE ADVIES? 
NEEM EENS EEN KIJKJE 

OP ONZE WEBSITE EN NEEM 
VRIJBLIJVEND CONTACT OP!

Oudergesprekken
Bij elke training worden tenminste 
drie oudergesprekken gevoerd. Ellen 
daarover: “Wij vinden het belangrijk 
dat ouders betrokken worden in het 
ontwikkelingsproces van hun kind. 
Op deze manier kan het geleerde 
verankeren bij uw kind en u als ouder.”

"Wij handelen preventief en vroeg 
interventie-gericht. We maken de 
verbinding tussen het kind, ouders 
en desgewenst met school en diverse 
hulpverleners,” aldus Ellen.

Uniek
De begeleidingsmethode van 
Talent & CO is uniek. Ellen vertelt: 
“Wij brengen talenten in beeld van 
waaruit wij begeleiding op maat 
aanbieden voor diverse hulpvragen. 
Het TalentCompass is daar een 
prachtig instrument voor. Deze 
maakt de talenten en de innerlijke 
motivatie inzichtelijk, waarbij 
we een verbinding maken naar 
een passende vertaling voor een 
specifi eke begeleiding/training.

Voor het gezin van nU

Het werken vanuit Talent betekent 
dat je begint bij iemands kracht 
in plaats van het inzetten van 
standaard oplossingen, zo zet je 
stappen naar een eigen oplossing. 
Zo leren kinderen problemen 
oplossen op een manier die echt 
bij hen past. Het helpt hun 
zelfvertrouwen te vergroten en 
passende keuzes te maken.”

Doelgroep
Talent & CO richt zich op kinderen/
jongeren van 5 tot en met 22 jaar. 
Het kan gaan om individuele 
begeleiding maar ook diverse 
trainingen en gezinsbegeleiding 
aan huis zijn mogelijk.

Bij Gezondheidspunt Best is Ellen Saris actief 
binnen Praktijk Talent & CO. Binnen de praktijk 
staat het geven van een positieve oplossingsgerichte 
ondersteuning rond opgroeien en opvoedvragen 
centraal. “De focus ligt vooral op talent. Wij versterken 
en verbinden talent, waardoor kinderen en ouders in 
hun kracht worden gezet.”

BRUISENDE/ZAKEN

De Ronde 12-14 Best  |  06-23 99 33 03  |  ellen@praktijktalent-co.nl  |  www.praktijktalent-co.nl 
5352



Ram 21-03/20-04
In de herfst kan je een hoop werk 
verwachten. Er kan iemand in je weg 
komen te staan maar dat los je op.

Stier 21-04/20-05
Een verandering van seizoen verscherpt 
je zintuigen. Op het gebied van relaties 
hoef je je geen zorgen te maken.

Tweelingen 21-05/20-06
Als je al een tijdje van iemand houdt, is 
september een ideaal moment om de 
eerste stap te zetten.

Kreeft 21-06/22-07
September brengt je veel productiviteit. 
De Kreeft geeft niet veel om relaties 
tijdens deze periode. Je werk wordt je 
vluchthaven, maar tot op zekere hoogte.

Leeuw 23-07/22-08
In september zakken relaties wat weg 
omdat de Leeuw tijd nodig heeft om 
alles bij te werken wat hij gemist heeft.

Maagd 23-08/22-09
In de herfst kan de Maagd uitzien naar 
verantwoordelijkheid. Het is makkelijk 
voor je om al je problemen op te lossen.

Weegschaal 23-09/22-10
September brengt je de moed om te 
zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen. 

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in 
kalmer vaarwater, wat de Schorpioen 
de hele maand september zal blijven 
voelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Pas in september op jezelf, want in 
deze periode voel je je misschien niet 
zo goed als het om gezondheid gaat.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties 
de moeite waard zijn en welke niet. 
Wees voorbereid op alles.

Waterman 21-01/19-02
In september moet de Waterman weer 
terug in het werkregime. Je gevoelens 
staan op een laag pitje.

Vissen 20-02/20-03 
In september moet je oppassen met 
je fysieke kracht - overschat deze niet. 
Vissen zijn van nature erg gevoelig. 
Wees matig met sporten en ontspan.

HOROSCOOP

September zet ons aan het werk

alles bij te werken wat hij gemist heeft.

In de herfst kan de Maagd uitzien naar 
verantwoordelijkheid. Het is makkelijk 
voor je om al je problemen op te lossen.

donna kapper
Wij zijn een Kevin Murphy session-salon, staan in voor

kwaliteit en goed advies is een pre. Kleuring zonder
ammonia en producten met natuurlijke ingrediënten. Kevin 

Murphy heeft het geweldige initiatief genomen, verpakkingen 
voorhun producten te recyclen van het plastic uit de zee.

     Torenstraat 2 Oirschot  |  0499-577657  |  donnakapper@gmail.com  |  www.donnakapper.nl     Torenstraat 2 Oirschot  |  0499-577657  |  donnakapper@gmail.com  |  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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MET OF ZONDER 
RIETJE MAAKT

EEN GROOT 
VERSCHIL!

Maar waar komt de naam cocktail nu eigenlijk 
vandaan? Als je erover nadenkt is het immers best 
een vreemd woord... Daarover bestaan meerdere 
theorieën. De meest geloofwaardige theorie is dat 
het woord afstamt van cock-tailed. Deze term werd 
vroeger, in de achttiende eeuw, op de renbaan 
gebruikt om niet-zuivere renpaarden aan te duiden. 
Kennelijk vond men het vervolgens ook een 
geschikte  benaming voor een niet zuiver en dus 
gemixt drankje. De cocktail was geboren.

Refreshing Margarita?
En zo zijn er nog heel wat meer opvallende weetjes 
te vertellen over cocktails. Leuk om te delen tijdens 
een avondje uit onder het genot van een cocktail! 
Wist je bijvoorbeeld dat er in de Verenigde Staten 
elk  uur maar liefst 185.000 Margarita’s worden 
gedronken? En dat het daar verboden is om een 
nieuwe cocktail (of sterke drank) op de markt te 
brengen en die ‘refreshing’ (verfrissend) te noemen? 
Dat woord is namelijk verboden voor alles wat met 

Wist jij dit
over cocktails?

Een avondje uit vraagt om een goede cocktail! Of een middag op het terras. Of de 
verjaardag van je beste vriendin. Of... is er eigenlijk niet altijd wel een reden te 

verzinnen om een lekkere cocktail te drinken?!

alcohol te maken heeft. Hoe verfrissend de bewuste 
cocktail ook is...

Het probleem met een avondje cocktails drinken is 
dat je meestal meerdere cocktails wilt proeven. 
Constant maar dezelfde drinken wordt saai. Alleen… 
wordt er niet beweerd dat je sneller dronken wordt 
wanneer je verschillende drankjes door elkaar drinkt? 
Dat is nu ook weer niet de bedoeling! Gelukkig is 
dit  slechts een fabel. In principe bevatten alle 
alcoholische drankjes ongeveer dezelfde hoeveel-
heid alcohol per glas (tenzij je natuurlijk een cocktail 
bestelt die vrijwel geheel uit alcohol bestaat). Dat 
je  dus verschillende soorten drank binnenkrijgt, 
maakt  daardoor geen verschil. Wat wél een groot 
verschil maakt is of je je cocktails met of zonder 
rietje  drinkt.  Als je ze mét een rietje drinkt, wordt 
de  alcohol meteen opgenomen via je gehemelte. 
Bovendien drink je door een rietje ook vaak wat 
sneller dan zonder rietje. Dit samen zorgt ervoor dat 
je je eerder dronken voelt.

BRUIST/HORECA

Zin in een lekkere cocktail? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio heel wat leuke cocktailadresjes.
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"Ik ben nog elke dag dankbaar dat ik van 
mijn droom en passie mijn werk heb 
mogen maken", alsdus Marieke Klein. 

“BEKIJK DE 
WEBSITE OF STAP 
EENS BINNEN!”

Een passie voor mode

Met een mix van verschillende merken heeft Pure Femme 
voor iedereen wat leuks. Het is enkel nog aan jou om een 
keuze te maken tussen alle stukken die je mooi vindt. En 
dat is nog niet alles. Ook voor een cadeaubon, accessoires 
en prachtige sieraden ben je bij Pure Femme aan het juiste 
adres. Het maakt jouw outfi t compleet en is ook leuk om als 
cadeautje weg te geven. 

Het assortiment bij Pure Femme wordt elke week 
aangevuld. Het is dan ook erg leuk om vaker binnen te 
stappen. Eén ding is zeker: als vrouw verlaat je de 
winkel altijd met een glimlach van oor tot oor.

Hoofdstraat 32 R Best  |  06-46954288
info@purefemme.nl  |  www.purefemme.nl  

Bij Next Level Gym train je met maximaal 6 mensen 
tegelijkertijd. Is dat even relaxed!
De apparatuur staat ver uit elkaar, zodat je veel ruimte 
hebt voor jezelf.

Wil je veilig en 
rustig sporten?

Bosseweg 7C Best
0499-785341

info@nextlevelgym.nl
www.nextlevelgym.nl

SPECIALE 
OPSTART-

AANBIEDING 
VOOR JOU!

6 weken onbeperkte deelname 
aan eGym voor € 79,95
Dit is inclusief intake en 
eGym-polsbandje met chip 
voor jouw persoonlijke 
programma t.w.v. € 29,95

Aanmelden kan telefonisch op 
0499-785341 / 06-25590431 of 
e-mail: info@nextlevelgym.nl

Deze actie loopt tot 1 oktober 2020
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Een kavel, 
een woonwens? 
ROSCOBOUW

Oriëntatie
Samen alle wensen en 
mogelijkheden verkennen.1 Ontwerp

Met een architect je eigen 
unieke droomhuis creëren.2

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en ontdek wat er 

mogelijk is voor uw bouwplannen. Wij staan u graag te woord.

Papierwerk
Wij regelen alle rompslomp 
rondom je vergunningen.3 Bouw

Een duidelijke planning, 
en aan de slag!4 Sleuteloverdracht

Genieten: je nieuwe woning 
wordt je nieuwe thuis.5

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Gevestigd in het Brabantse Heesch is Roscobouw uw ideale partner voor het 
verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is hierbij het toverwoord. 
Van schets tot sleutel wordt u het hele traject begeleid, waarbij korte lijnen en een 
professionele maar zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan.

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

Laat je ontzorgen
Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, fi nanciën en uitvoering, waarbij 
het overzicht door Roscobouw bewaard blijft. 

Wij bouwen met 
aandacht alsof het 

onze eigen woning is

Geen vervelende verrassingen 
achteraf, u weet tijdens het gehele 
proces waar u aan toe bent.

Effi ciënte werkwijze
Onze korte lijnen zorgen voor 
een bijzonder effi ciënte en snelle 
werkwijze. Na het oriënterende 
gesprek, duurt het slechts vier tot 
zes weken totdat het defi nitieve 
ontwerp klaar is. Een team van 
betrokken medewerkers zorgt 
ervoor dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt.
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Rijkesluisstraat 10, Oirschot | 0499-574631 | info@weverkeoirschot.nl | www.weverkeoirschot.nl

   Jeanine 
Timisela-Smulders

LINGERIE najaar 2020

LUXE LINGERIE, BASIC 
ONDERGOED, NACHTMODE 
EN BADMODE.

September 2020 is de maand 

waarin wij zowat de gehele 

nieuwe najaarscollectie kunnen 

verwachten. Door de stagnaties 

rondom het coronavirus, wordt 

het deze keer later uitgeleverd 

dan normaal, maar niettemin 

hebben we er wederom enorm 

veel zin in. 

Laat je verrassen door deze 

nieuwe collectie en kom 

gezellig naar onze winkel om 

de sfeer te proeven. 

Bij een 
besteding 

vanaf € 75,- 
GRATIS 

fl acon (100ml) 
wasparfum! 
Geldig t/m 30 september

Welke vergoeding krijg 
je voor een kunstgebit?

Een kunstgebit is een grote verandering en zal een 
belangrijke rol gaan spelen bij het kauwen en spreken. Ook 
het uiterlijk speelt natuurlijk een rol. Voorafgaand aan het 
zetten van een kunstgebit moeten de tanden en kiezen 
worden getrokken. Het is uiteraard wel fi jn om te weten in 
hoeverre je vergoeding ontvangt van jouw zorgverzekering 
voor het zetten van een kunstgebit.

 Vergoeding basisverzekering
  Vanuit de basisverzekering heb je recht op 75 procent vergoeding van een 
volledig kunstgebit. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is dat eens per vijf jaar of 
acht jaar. Zorgverzekeraars mogen in dit kader zelf de termijn bepalen. Daarnaast 
ontvang je een vergoeding van 100 procent voor de nodige reparaties/rebasen die 
vereist zijn. 
 
 Let wel op de volgende voorwaarden
  75 procent van de kosten van een kunstgebit worden vergoed vanuit de 
basisverzekering, dat betekent echter wel dat je een kwart zelf bij moet leggen 
(eigen bijdrage). Normaliter komt dit neer op ongeveer 125 euro voor de boven- of 
onderprothese. Het eigen risico is van toepassing voor het kunstgebit. Reparaties 
worden 100 procent vergoed, maar zijn vaak verbonden aan een maximum 
bedrag. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
 

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 MEER INFORMATIE WAT WIJ VOOR U KUNNEN 
BETEKENEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.
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De Korenaar 49 | Oirschot | 0499-325322 | info@visitwieke.nl 
Kijk op onze nieuwe site www.visitwieke.nl voor Kijk op onze nieuwe site www.visitwieke.nl voor 
alle mogelijkheden en reservering

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

PICKNICK 
BORRELPLANKEN 
LUNCH EN DINER

 van 11 tot 15 u

 vanaf 15 u

 van 11 tot zonsondergang

Om de hoofdhuidproblemen goed te kunnen 
behandelen is het van groot belang om vast te 
stellen wat het precieze hoofdhuidprobleem is. 
Om dat te kunnen onderzoeken maken wij gebruik 
van de Mediscope. Dit is een apparaat waarmee 
de hoofdhuid van dichtbij bekeken kan worden 
doordat de Mediscope het beeld 200 keer vergroot. 
Hierdoor kan goed in kaart gebracht worden wat 
het probleem precies is en kan er een passend 
advies worden gegeven. We stellen dan samen 
een passend en effectief behandelplan op.

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

Mooi, gezond haar 
begint met een gezonde 
hoofdhuid
Dit is ook het motto en de kerngedachte achter de producten van Mediceuticals. Deze producten 
richten zich op hoofdhuidproblemen zoals bijvoorbeeld psoriasis, eczeem of roos. Daarnaast zijn 
er ook producten tegen haaruitval en tegen dunner wordend haar. Mediceuticals biedt zo een 
compleet assortiment aan producten aan dat geschikt is voor alle huid- en haartypes.

Tevens zijn wij al jaren gespecialiseerd in haarwerken. 
Soms kan een subtiel klein haarstukje al voldoen om je meer 
zekerheid en zelfvertrouwen te geven. Wij zijn aangesloten bij 
alle zorgverzekeraars.

Vraag gerust naar de mogelijkheden via 0499 - 37 42 71, 
een intake met scope-consult in een aparte ruimte met privacy 

is kosteloos en vrijblijvend.

AFTER
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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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“Onze missie is om samen met 
de klant te werken naar de 

perfecte, gezonde huidconditie.”

Jouw huid is onze passie

Rijkesluisstraat 7B, Oirschot  |  0499 323453  | info@taiger.nl  | www.taiger.nl

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

Bloemen en planten
    voor iedereen

Bestel via

telefoon of e-mail 

en Dick komt het 

boeket persoonlijk 

brengen!

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

September
Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

vroege vogels

In tijden van 
verandering,houd 
het hoofd koel 

en je hart warm



w
w

w
.le

uk
er

ec
ep

te
n.

nl

Kook de eieren circa 10 minuten. Snijd of trek 
ondertussen de carpaccio in kleine stukjes en rooster 
de sneetjes brood in de broodrooster. Snijd ook de 
zongedroogde tomaatjes en de eieren in kleinere 
stukken. Snijd vervolgens de sneetjes brood in kleine 
croutons of feestelijke sterren. 

Meng voor de dressing de truffelmayonaise met een 
klein scheutje citroensap.

Verdeel de sla over twee borden en leg de carpaccio, 
het ei en de zongedroogde tomaat er op. Maak het 
gerecht af met de broodcroutons en pijnboompitten. 
Besprenkel met wat truffeldressing.

INGREDIËNTEN
2 eieren

120 gr carpaccio
2 sneetjes (oud) brood

        120 gr zongedroogde 
tomaatjes

150 gr gemengde sla
            1 eetl pijnboompitten

(geroosterd)
Voor de dressing

    2 theel truffelmayonaise
    scheutje citroensap

    broodrooster

2 PERSONEN - 20 MINUTEN

met truffeldressing
Carpacciosalade

Carly, Junior dtp-er bij Bruist
Salades zijn gezond en deze heerlijke carpacciosalade (mijn favoriet!) is ook nog eens 
snel en makkelijk te bereiden. Binnen twintig minuten heb je een voorafje of een lunch 
voor de warme nazomerdagen. Dus of je nu stevige trek hebt of zin in iets fris, met dit 
recept tover je ongetwijfeld een glimlach op het gezicht van iedereen aan tafel.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voor de meesten van ons 
zit de vakantie er weer 
op en de scholen gaan 

weer beginnen. Probeer 
de relaxte sfeer vast te 
houden door op tijd te 

ontspannen, bijvoorbeeld 
met deze bruisende 

puzzels.

PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

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 wonen.
De oplossing van de vorige maand was zomers.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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4  6  2  5  9  1  3  8  7
1  3  9  6  8  7  4  2  5
7  5  8  3  4  2  1  9  6
6  9  1  7  3  8  2  5  4
5  2  3  9  6  4  7  1  8 
8  7  4  2  1  5  9  6  3 
9  8  7  4  2  6  5  3  1
3  1  5  8  7  9  6  4  2 
2  4  6  1  5  3  8  7  9

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

PUZZELPAGINA

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

duurzaam 
bruisend 
smaken 
koolzuur 

toestellen 
wegwerp 
milieu 
bubbels

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

Maak kans op 1 van de 5

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

Face to Face is een 
Deense psychologische 
thriller en Seizure 
een bovennatuurlijke 
Noorse thriller.

Maak van fris 
kraanwater zelf 
heerlijk bruiswater, 
in slechts enkele 
seconden.

Maak kans op een

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox-dealers
Informeer vrijblijvend naar de vele 

mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde 
Blox-verkooppunt.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

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.

In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin 
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste 
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

74



Vloeren / Vloerkleden / Gordijnen / Wandbekleding / Binnen- & buitenzonwering / Horren / Verf / Slapen

Haven 3-5-7  5688 DR Oirschot   0499 57 1339

*Geldt alleen op onze slaapafdeling op de 1e etage, de waardecheque zijn alleen in te wisselen bij Decorette Oirschot, actie loopt t/m 31-12-2020 

INTRO ACTIE HEAVEN COLLECTIE*

€1000 - €1999
€200
waardecheque

€2000 - €2999
€400
waardecheque

vanaf - €3000
€600
waardecheque
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