BEST-OIRSCHOT

Oktober

woonmaand

Breng sfeer
in huis met
de juiste
lamp

OKTOBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.BEST-OIRSCHOTBRUIST.NL

Tussen de
schuifdeuren

RN

MODE

Ook interesse in
een schuifdeur
Maak dan zeker eens
een afspraak!

“KAMER ENSUITE
IN EEN MODERNER
JASJE GEGOTEN”

DEEL JE WOONKAMER
IN TWEEËN
Met een Ensuite, de
separatiewand in de
woonkamer, deel je een
woonkamer in tweeën. De
Ensuites zijn verkrijgbaar in
vier verschillende varianten
zoals deze MODERN
UITVOERING.

INTERESSE?
Neem contact met ons op
of vraag een prijsindicatie
op via de site!
Paul helpt je graag!
Eigenaar: Paul Ligtvoet
Nijverheidsweg 8 Oisterwijk
013 – 521 06 33
info@ensuite.nl
www.ensuite.nl

BRUISENDE/ZAKEN
CONCEPT
Het winkelconcept in Oirschot bestaat uit één van de
grootste vestigingen van Hubo XL, Decorette, Top 1
Toys, Big Party Shop, Weber BBQ’s en BPG. Woonplaza
Oirschot is zodoende een uniek winkelconcept van zes
winkels die elkaar niet alleen aanvullen, maar elkaar ook
versterken. Het is een dagje uit voor het gehele gezin
met maar liefst 7.000 vierkante meter aan klusen woonplezier!

Compleet winkelplezier!
UNIEK
WINKELCONCEPT
IN OIRSCHOT!

Woonplaza Oirschot biedt
klus- en woonplezier onder
één dak. Het is een bouwmarkt,
woninginrichter, verfwinkel, sanitairzaak,
speelgoedwinkel, feestwinkel,
tuinmeubelwinkel en een Weber
BBQ-specialist in één.
Kortom, alles wat u nodig
heeft voor de inrichting van
uw huis en tuin!

FAMILIEBEDRIJF
Woonplaza Oirschot wordt gerund door algemeen
directeur Piet van de Wal en zijn zoon Tim (32) die
commercieel directeur is. Met het aantreden van Tim is
het familiebedrijf toe aan al weer de vijfde generatie in
de 200-jarige geschiedenis.

Tim vertelt: “Veel mensen zeggen nog dat ze ‘even naar
Pietje Wal gaan’ als ze onze winkel gaan bezoeken. Dat
stamt uit de tijd van mijn overgrootvader die ook Piet
heette. Het begon allemaal als kolen- en petroleumhandel
en later handel in ruwe bouwmaterialen. In de loop der
tijd is dat uitgegroeid tot het huidige heel diverse onestop-shopping-concept op het gebied van verbouwen,
wonen, tuin en lifestyle. We zijn er voor de handige
doe-het-zelver, aannemers en zzp-ers, maar kunnen
alle werkzaamheden desgewenst ook bij de klant thuis
uitvoeren. Dat spreekt onze klanten erg aan. Het is een
bijzondere formule waar we erg trots op zijn.”

WOONPLAZA OIRSCHOT
HEEFT EEN GROOT ASSORTIMENT
DUS U VINDT ALTIJD
WAT U NODIG HEEFT

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m Vrij: 09.00 uur - 20.00 uur
Zaterdag: 09.00 uur - 17.00 uur

BIJ WOONPLAZA OIRSCHOT
KUNT U ALTIJD GRATIS PARKEREN
Haven 3 - 5 - 7 Oirschot | 0499 - 571339
info@woonplazaoirschot.nl
www.woonplazaoirschot.nl
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Voel je
goed bij
Feel Best!

win
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

In de bossen van natuurgebied De Vleut in
Best vind je de boerderij waar Feel Best is
gevestigd. Hier train je buiten in de natuur met
Bootcamp en Outdoor trainingen en ontspan je
tijdens de yogalessen en verschillende soorten
workshops. Bewegen op je eigen niveau,
gezellig sporten met een groep en persoonlijke
aandacht van de docent staan bij ons centraal.

Ervaar het zelf en doe mee
met een van onze lessen.

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die
in de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie
te verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met
negatief nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook/Best-OirschotBruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
Lage Vleutweg 1 Best | 06 - 42064003
info@feel-best.nl | www.feel-best.nl

bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen.
Nee, wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer
voor de deur staat en die de natuur verandert in een prachtig
schilderij. En op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio,
die stuk voor stuk positief blijven en er alles aan doen om hun
klanten, juist nu, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Hoe ze dat doen, lees je in deze nieuwste editie van Bruist.

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. BestOirschot Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het
ultieme cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook
steeds dichterbij. Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje
of onder een dekentje, we wensen je in ieder geval heel veel
leesplezier. Tot volgende maand!

Michael Thörig

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Inhoud

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kastoplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast,
een luxe inloopkast, een boekenkast of een tv-meubel. In
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van

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

BRUIST/WONEN

De juiste lamp op de
juiste plek

GA JE
VOOR LED
OF NIET?

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter,
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je
allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?
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Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer- en accentverlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp.
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen,
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wandlampen, et cetera. Er komen dus nog best wel
wat keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet?
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis?
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.
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Zorg goed voor

jezelf!

Al 34 jaar is Nicky Beltz met
haar salon Chapeau Rouge
een begrip in Oirschot.
Je kunt in de salon terecht
voor een volledige
basisverzorging van de huid.
Daarnaast kun je er terecht
voor nagelverzorging,
gelnagels, kleurgel,
massages en ontharen.
Sinds vorig jaar is aan dat
lijstje ook Cryolipolyse, ofwel
vetbevriezing toegevoegd.

‘HET BELANGRIJKSTE
IS DAT DE KLANT MET
EEN GOED GEVOEL
WEGGAAT’

Bel 0499 – 572795 en plan
een gratis informatiegesprek!

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.
PERSOONLIJKE BEHANDELING
Sinds ze haar salon startte werkt Nicky
met het merk Les Complexes

BRUISENDE/ZAKEN

Biotechnique. Dit merk heeft een brede
productlijn, waardoor Nicky je kan
helpen bij verschillende huidproblemen.
Elke behandeling wordt volledig op
jouw huid en wensen aangepast. Zo
krijg je steeds weer maatwerk.
VOEL JE HAPPY
Het belangrijkste vindt Nicky dat
mensen zich happy voelen in haar salon.
Er hangt een ontspannen sfeer en je
komt er helemaal tot rust. Voor de
cryolipolyse behandeling vindt altijd
eerst een gratis informatiegesprek
plaats. Tijdens dit gesprek geeft Nicky
advies over welke resultaten voor jou
haalbaar zijn met de behandeling.
Nieuwsgierig geworden? Neem
contact op en maak een afspraak!

Chapeau Rouge | Eigenaresse: Nicky Beltz | Leeuwerikstraat 9 Oirschot
0499 572795 | info@chapeaurouge.nl | www.chapeaurouge.nl
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SHOPPING/NEWS

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen
glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifieke
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of
juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.
De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

NIEUW!
CYPRIUM
geurkaarsen
en huisparfums
van Baobab

LEZERSACTIE

LEZERSACTIE

DE WILDE BAARD ZACHT
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Deze baardolie maakt jouw snoren baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure
herfstwind. Tot ziens vervelende
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik
je de olie in combinatie met de
2 in 1 Beard Shampoo &
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

me
r
a
W
win must haves
Y

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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

WARME SMAKEN

Maak kans op een uniek
en stijlvol koffietafelboek
t.w.v. € 40,-

Lovechock lanceert twee nieuwe
chocoladerepen met de smaken
speculaas & mandarijn en abrikoos
& gember. Heerlijke winterse varianten
die enkel biologische ingrediënten en
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze
limited edition wintersmaken zijn
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

ondere
FRAME/WORK gaat over bijz
.
mensen en hun urban habitat
die
den
khe
nlij
soo
per
Markante
het best gedijen bij de energie
op
die de stad hen geeft en die
en.
gev
er
akt
kar
d
sta
de
hun beurt
Wil jij kans maken op dit
prachtige boek?

glossy uit jouw regio.
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
van deze leuke actie!
zijn
gte
hoo
de
op
ook
zij
t
zoda
Tag je vrienden in dit bericht,
nederlandbruist.nl.
ag@
svra
prij
r
#FRAME/WORK naa
Of stuur je gegevens o.v.v.
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LEKKER VOOR HET MILIEU
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse
koffie-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende
verpakking. De plant-based en composteerbare koffiecapsules
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden.
Ga voor jouw proefpakket
composteerbare koffiecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek,
respectievelijk het eerste en tweede deel van
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster
Elfleda, liggen nu in de boekwinkels. Het
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in
januari 2021. Chris Houtman schreef en
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst
Houtman zich nu ook in historische fictie.
www.xanderuitgevers.nl
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Niet minder eten, maar
PERSOONLIJKE BEGELEIDING RAAK DIE OVERTOLLIGE
KILO'S NU KWIJT!

anders eten!

Monique van Wessum is een absolute expert op het gebied van gezonde
voeding en lekker eten. Door haar jarenlange ervaring in het restaurantwezen
en persoonlijke begeleiding, weet zij precies hoe je op juiste gewicht komt en
dat vervolgens ook kunt vasthouden.
In haar afslankstudio vertelt Monique
waarom het belangrijk is dat je er eerst
voor zorgt dat je een jaar lang op je
streefgewicht blijft: “Dat zorgt namelijk
voor stabiliteit in gewicht voor de rest van
je leven. Hoe? Door de juiste combinatie
van koolhydraten, vetten en eiwitten. Door
individueel advies en het organiseren van
kookworkshops help ik je om op gewicht
te blijven en toch lekker te eten.”

“Maak nu
een afspraak
voor een
vrijblijvend
kennismakings
gesprek”

BRUISENDE/ZAKEN

heb je geen hongergevoel. In drie fasen coach
ik jou naar je streefgewicht en je blijft bij mij
komen tot het moment dat je gewicht stabiel is.
Sinds kort beschik ik ook over een geavanceerde
weegschaal die garant staat voor een totale
lichaamsanalyse.”

Gewichtsbehoud

PowerSlim

“Ik blijf je na het behalen van
je streefgewicht een jaar lang
begeleiden en adviseren. Daarna
weet je hoe je op gewicht kunt blijven.

“Met behulp van het PowerSlim
afslankconcept behaal je gemiddeld 1,5 kg
gewichtsverlies per week. De resultaten
zijn al binnen een week zichtbaar.
Wekelijks kom je bij mij om te wegen en te
bespreken hoe het gaat en waar je tegen
aan loopt. Met zes eetmomenten per dag

Bovendien ontvang je gratis het
PowerSlim kookboek 'heerlijk in balans'
zodat je thuis de lekkerste gerechten
kunt bereiden. En natuurlijk zijn er ook
de maandelijkse kookworkshops voor
nieuwe starters in mijn eigen keuken.”

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

Ons
zal je verrassen!
Zomaar een greep uit wat je
allemaal aantreft in de winkel:
prachtige woonaccessoires, damesen kinderkleding, sieraden, originele
food-cadeauproducten, tekstborden,
(gepersonaliseerde) kraamkado’s,
beautyartikelen, leren tassen, verse
bloemstukken en nog veel meer!
Loop gewoon eens binnen,
dan zie je vast iets dat jij cadeau
kunt geven of gewoon zelf wilt
houden. Tot ziens bij de Tantes!

DHL-servicepunt - Gratis parkeren voor de deur - Winkelcentrum Heivelden
Rendierhei 15 Best |

bijdetantesbest |

DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk
iets sportiever dan mensen die
in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
de juiste verlichting te kiezen.
A B C
H I J
Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
O P Q
.
de zomertijd omgeruild voor de wintertijd
V W X
De klok gaat dus een uur terug.

bijdetantesbest | 0499 325295 | info@bijdetantesbest.nl
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Yogastudio Batico is vernieuwd!

COLUMN/ELS BARNHOORN

ROZE WOLK!

Judith Postuma kwam in 2012 in aanraking met yoga en wilde zich hier
verder in specialiseren. In 2016 startte ze daarom de 4 jarige yoga opleiding.
Afgelopen juni studeerde ze af als yogadocent en nu staat ze te popelen om
haar kennis te gaan delen. Judith deed veel ervaring en kennis op vanuit de
Tibetaanse yoga, de Hatha yoga en de oosterse filosofie.
Specialisatie: pijnklachten en yoga
Na veel onderzoek ontdekte Judith dat yoga kan helpen bij het
verminderen van pijnklachten. Veel mensen hebben pijnklachten die ineens ontstaan, zonder val of stoot. Vaak lopen ze dan
van de ene naar de andere dokter en niks blijkt te helpen. De
volgende stap is dan een foto of scan, maar ook daar is vaak
niets te zien. Op de een of andere manier blijft de pijn instant.
Met yoga kun je deze vorm van pijn verminderen en in sommige
gevallen verdwijnt zelfs de klacht.

Yogastudio Batico
waar persoonlijke aandacht
centraal staat
Diverse Yogalessen bij Batico
Zoek je meer power? Kom dan eens naar de Yoga mix les.
Zoek je meer balans of heb je klachten of loop je steeds tegen
dezelfde problemen aan? Dan is de Hatha Yogales meer iets
voor jou.Wil je meer souplesse en vrijer bewegen? Kom dan
eens een Flow yogales proberen. Bij deze les combineert Judith
haar dansachtergrond met de oosterse wijsheid. Voel je vaak
veel spanning of stijfheid in je lichaam? Met Yin Yoga leer je de
bindweefselstructuren in je lichaam meer ontspannen waardoor je
lijf soepeler wordt en je een diepere ontspanning ervaart, wat ook
helpt om beter te kunnen slapen. Tot slot de Zwangerschapsyoga.
Een heerlijk moment voor jou als moeder en je kind met daarbij
een goede voorbereiding op alles wat komen gaat.

Omdat we alsmaar door
gaan, en niet stil staan
voelen we niet meer
Bewust worden
Met yoga leer je je bewustzijn vergroten. Omdat we alsmaar
blijven doorgaan, en niet stil staan, voelen we niet meer. En
zoals Judith dan zegt: Je voelt het ook écht niet meer. Dat
ervaarde ze zelf met haar eigen pijnklachten die zij, voordat zij
aan yoga begon, al ruim 6 jaar had. Yoga leerde haar stil te staan
en bewust worden van haar lichaam.

Enthousiast geworden? Of juist nieuwsgierig?
Een gratis proefles kan altijd.

Dit gaf Judith steeds meer inzichten in haar leefpatronen en
ontdekte zij wat dat deed met haar lichaam. Na verloop tijd
veranderde bepaalde patronen en gingen ook haar klachten
weg. Zo mooi hoe je lichaam werkt!

Meld je aan: yogastudio@batico.nl
Meer info: www.batico.nl
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Een afspraak voor een laatste wensengesprek stond op het programma.
Een ongeneeslijke zieke man wilde kenbaar maken hoe hij zijn uitvaart
vorm wenste te geven. De werkelijkheid achterhaalde deze afspraak
echter; een uur van te voren werd ik gebeld door de zoon. Vader was
overleden; of ik kon komen om de uitvaart in gang te zetten.

Els Barnhoorn
Ik vind het een eerzame taak
om nabestaanden te mogen
bijstaan. Om hun dierbare
overledene te gedenken en
het middelpunt te laten zijn.
En ook mensen die zélf de
invulling van hun uitvaart in
handen willen nemen,
begeleid ik met hart en ziel.
Bij een uitvaart gaat het immers
om de weergave van een
waardevol leven in één dag.

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

Een warm gezin; moeder, twee zoons en een dochter, wachtte me op. Vader
had eerder te horen gekregen dat zijn aanhoudende griepklachten veroorzaakt
werden door een ongeneeslijke kanker. Hij had zich geschikt in zijn lot en
overleed vier weken na het aanhoren van de diagnose.
Het gezin woonde prachtig, aan het water. Een diepe, brede tuin maakte dat
vanuit het huis een prachtig vergezicht te zien was. Daar had vader zo graag
gewoond, daar moest hij opgebaard worden. En zo maakten we een prachtig
plaatsje voor meneer in de serre, met uitzicht op het water.
Bij het regelen van de uitvaart was het als vanzelfsprekend dat na de
crematieplechtigheid de gasten in het woonhuis samen moesten komen. De
enige reden om daarover te twijfelen was het werk dat daaruit voortvloeide.
Ook al zou het door een cateraar verzorgd kunnen worden, mevrouw zag er
tegen op om al die gasten in huis te ontvangen.
Uit de verhalen die aan de orde kwamen, werd duidelijk dat meneer een echt
buitenmens was. En zo inspireerde ik het gezin om de ontmoeting na de
plechtigheid in de tuin te organiseren. Vuurkorven en vuurschalen werden
gehuurd, chocolademelk en glühwein werden ingekocht. En voor wie wilde,
een kopje erwtensoep, met roggebrood en spek. Voor de kleinkinderen werden
marshmallows aan stokjes geprikt.
Op de rouwkaart werden de genodigden geïnformeerd over de bijzondere
bijeenkomst in de eigen tuin. Op een frisse, zonnige wintermiddag vond het
afscheid plaats in het crematorium. Enkele uren later stond het gezelschap,
bestaande uit vijftig mensen, in de achtertuin van het gezin herinneringen op
te halen aan een bijzonder mens.
De volgende dag ging ik terug naar de familie, en de weduwe was erg onder
de indruk. Ze zei letterlijk: “Ik ben me er van bewust hoe raar het klinkt, maar
ik zit op een roze wolk. Het afscheid had niet mooier ingevuld kunnen worden.
Wat zou mijn man hiervan genoten hebben”.

Uw woonstijl, uw droomstijl
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.

1902
2003

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat
uw Leolux-designmeubel een heel
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het
aan de verfijnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!
We zijn er dan ook trots op dat we ons
een ‘Leolux Select Store’ mogen noemen.
Wij tonen u een ruime collectie in een
herkenbare Leolux-studio. U bent hier
beland bij een specialist, met de
nieuwste modellen en actuele kennis
van zaken.

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk | info@kooskluytmans.nl | www.kooskluytmans.nl | 013 - 5284815
20

21

D

Voel je
goed bij
Feel Best!

AGJE UIT

DUTCH DESIGN
WEEK

In de bossen van natuurgebied De Vleut in
Best vind je de boerderij waar Feel Best is
gevestigd. Hier train je buiten in de natuur met
Bootcamp en Outdoor trainingen en ontspan je
tijdens de yogalessen en verschillende soorten
workshops. Bewegen op je eigen niveau,
gezellig sporten met een groep en persoonlijke
aandacht van de docent staan bij ons centraal.

Ervaar het zelf en doe mee
met een van onze lessen.

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

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de
negendaagse Dutch Design Week
(DDW) plaats. En wel van 17 tot
25 oktober. Het grootste designevenement van Noord-Europa
presenteert werk en concepten van
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid
over zo’n 120 locaties door de hele
stad organiseert en faciliteert DDW
onder andere tentoonstellingen,
lezingen, prijsuitreikingen,
netwerkbijeenkomsten, debatten
en festiviteiten. Hoewel tijdens
het evenement alle denkbare
disciplines en aspecten van design
aan bod komen, ligt de nadruk
op experiment, vernieuwing en
cross-overs. Bijzondere aandacht
gaat jaarlijks uit naar werk en
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op
www.ddw.nl.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE
SINTERKLAAS FILM A
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Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat O P Q
namelijk op instorten en moet gesloopt
V W X
worden. Geen kasteel betekent geen
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen.
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinterklaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op
instorten of is het een sluw plan van Stan en
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf
7 oktober te zien in de bioscoop.
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BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY
Met zijn bestsellers Mythos en Helden
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich
met zijn derde mytheboek aan het verhaal
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de
beeldschone Helena heeft weggekaapt
naar Troje, trekken de Grieken met een
vloot van duizend schepen ten strijde tegen
de Trojanen. Het is het begin van een
huiveringwekkende strijd die maar liefst
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke
verhaal waarin heldendom en haat, liefde
en verdriet, wraak en spijt, hoop en
wanhoop samenkomen.
TROJE van Stephen Fry is vanaf
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.
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JE BENT ERUIT

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

Wij zijn
er klaar
voor!

CARLIJN SCHEEPENS, UW
MONDHYGIËNIST IN OIRSCHOT
“Door persoonlijke aandacht, adviezen en instructies, zorg ik samen met u en
uw tandarts, voor een schoon en stralend gebit, een gezonde mond en een frisse
adem. U bent verzekerd van professionele zorg rondom uw gebit en mondhygiëne”
Wat is een mondhygiënist?
Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide
paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. De titel
Mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag
alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van
het diploma mondhygiënist.
Wat doet een mondhygiënist?
De behandeling van een mondhygiënist richt zich op het
voorkomen en genezen van mond- en tandproblematiek.
U kunt hierbij denken aan het voorkomen van
tandvleesontstekingen en cariës (gaatjes).
Daarnaast worden tandvleesaandoeningen behandeld,
tandsteen verwijderd, aanslag verwijderd en krijgt u
adviezen hoe u zelf uw mond het beste kunt onderhouden.

Makelaars

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

www.huismarct.nl

U HEEFT GEEN VERWIJZING VAN EEN TANDARTS NODIG,
U MAG OP EIGEN INITIATIEF EEN AFSPRAAK MAKEN.

AANGENAAM,
CARLIJN SCHEEPENS
Sinds 1 mei 2020 heb mijn
eigen praktijk geopend,
puur om u nog beter van
dienst te zijn.
De voornaamste reden dat
ik mijn onderneming ben
gestart is omdat ik graag de
mondgezondheid in mijn
woonplaats Oirschot wil
bevorderen.

VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR • ADVIES
De Moriaan 86, Oirschot | 0499-578214 | info@huismarct.nl

Pochelarij 23, Oirschot | 06-82206285 | carlijn@puurmondhygienist.nl | www.puurmondhygienist.nl
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Borstkankermaand
De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een
intake selecteert u samen met hen de behandeling
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten.

Ieder jaar in oktober vindt de borstkankermaand plaats. Deze
maand staan wij extra stil bij borstkankerpatiënten en hun naasten.
Borstkanker komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, één op
de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Borstkanker komt het meest
voor bij vrouwen tussen de 60 en 75 jaar. Ongeveer een kwart van
de vrouwen die borstkanker krijgt is jonger dan 50 jaar.

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

De gevolgen van borstkanker zijn lichamelijk en emotioneel ingrijpend, denk aan
het ontbreken van een borst of tepel, de bijverschijnselen van chemotherapie
en bestralingen, littekenweefsel en oedeem (ophoping van vocht) door een
beschadigd lymfestelsel. Behandelingen kunnen ertoe bijdragen dat pijn en
lichamelijk ongemak verminderen en de zichtbare gevolgen van de operatie
zoveel mogelijk weggenomen worden.

Onze
behandelingen
• Pigment
• Overbeharing
• Acne
• Oedeem
• Huidadvies
• Littekens
• Couperose/
Doortje Dekkers - Putmans

Eigenaresse & huid- en
oedeemtherapeut

vaatproblemen
• Nazorg kanker
• Huidverbeterende

Behandelmogelijkheden
Littekentherapie Littekens die verhard, verkleurd, verkleefd of verdikt
zijn, kunnen voor lichamelijke en psychische problemen zorgen. Met speciale
massagetechnieken zal de doorbloeding verbeteren, de huid weer soepel worden
en het cosmetisch ontsierende beeld van de littekens zal verminderen.

Oedeemtherapie Door beschadiging van het lymfestelsel of het weghalen
van de door kanker aangetaste lymfeklieren, wordt overtollig weefselvocht
onvoldoende afgevoerd. Deze vochtophoping in de huid en onderliggende
weefsels veroorzaakt (pijnlijke) zwellingen en stijfheid. Verschillende behandelmethodes zijn geschikt om het lichaam te helpen het overtollige vocht te
verwijderen. Door manuele lymfdrainage (een speciale massagetechniek)
wordt vocht beter afgevoerd. Hierdoor nemen pijn en stijfheid af. Daarnaast kunt
u adviezen krijgen over hoe u zelf de afvoer van lymfevocht kunt bevorderen
en eventuele verergering door complicaties kunt voorkomen.

behandelingen

v.l.n.r. Romy Vermeulen,
Meggie van den Broek,
Doortje Dekkers Putmans, Annette van
Duijnen

EN

BEHANDELING

vergoed
kunnen worden
rzekeraar
door uw zorgve

Onze vestigingen
Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel
Best
Oirschotseweg 28a
5684 NJ Best

• Lasertherapie
• Peelingtherapie

Onze specialisten

www.huidtherapieboxtelbest.nl
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06 8126 4333

BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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Klaar voor de herfst

Alhoewel we zouden willen dat de zomer
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe
beautyproducten wil jij niet meer terug!

1. Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99 www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,- www.debijenkorf.nl
3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,- www.iciparisxl.nl
4. Luxe Defining Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,- www.debijenkorf.nl
5. La Laque Couture van YSL, € 38,75 www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90 www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50 www.medik8.nl
8. Iris Torréfié L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,- www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,- www.douglas.nl
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90 www.ceradicupra.nl
11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,- www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,- www.armanibeauty.com
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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant
De kast van Bastiaan en Tooske
Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kastoplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast,
een luxe inloopkast, een boekenkast of een tv-meubel. In
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en
slaapkamerkasten,
industriële
schuifEen kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel
speciaal naar
uw wensen
op en taatsdeuren en nog
meer.
Metruimte
ons eigen
team regelen
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden veel
wij voor
elke
(en budget)
een wij alles voor je, van
ontwerp
tot plaatsen.
Hetmaken
resultaat
is een kast waar wij trots
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met
een mooi
design. Wij
voor
zijn
eneigen
jij straks
plezier
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent.op
Met
ons
teamjarenlang
regelen wij
alles van hebt, elke dag weer.

De kast van Bastiaan en Tooske

Leon Hamers

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

Wij maken de kast die bij je past!

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
Leon Hamers
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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
op jou over te brengen.

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.

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

BRUISENDE/ZAKEN

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 certificaat 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!

Word een topstylist
Beauty Education
Ruijschenberghstraat 2a, Gemert | 06-28555617 | Info@beautyeducation.nl | www.beautyeducation.nl
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Wacht niet
langer en
bel nu!

Ondernemer: Kim van Grinsven

BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORDELEN
WINNEN HET
STEEDS VAKER
VAN DE NADELEN

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En
ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten.
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.
Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag,
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar
doordat er door het hele land heen steeds meer
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations,
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper,
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de
fiscale voordelen zijn erg interessant, elektrische
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.
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MICHAEL PILARCZYK

Hoe komt het toch dat je soms, of
misschien wel vaker dan je zou willen,
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die
onrust dan? Waarom heb je geregeld
geen rust in je hoofd?

In Bruist lees je iedere maand
een interview met
enthousiaste leerlingen over
waarom ze voor welke
dansstijl kiezen. Deze maand
komen de Modern Kids
(9-12 jaar) aan het woord.

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met
van alles en hebben we geen tijd om te genieten
van het leven?
Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

rcz
M i c h a e l Pi l a

IK DANS BIJ/IN2DANCE
Vandaag interviewen we onze dansers van Modern Kids
(9-12 jaar) over hun danslessen.
Wat is voor jullie moderne dans:
Leuk!

Haha oké, maar hoe zou je deze
dansstijl beschrijven?
We doen verschillende
techniekoefeningen en we stretchen
iedere les. We dansen zowel rechtop
als op de grond, lekker rollen! Deze
dansstijl is ook heel sierlijk en groot.

Wat leren jullie allemaal?
We leren een rechte rug houden, groot en
vloeiend bewegen, onze tenen strekken
en ‘zachtjes vallen’. Ook leren we, zoals de juf het zegt: ‘de vloer gebruiken’.

Waarom vinden jullie moderne dans leuk?
Tessel: Ik kan lekker vrij zijn en ik vind de rustige muziek fijn. We werken aan
uitstraling en we gebruiken tijdens het dansen onze emoties.

Daphne: Ik zit ook op streetdance en daar mag ik stoer bewegen. In deze les
leer ik juist sierlijk bewegen en ik vind het leuk om beide te kunnen.

st in je
Ruhoofd

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn
en zelfinzicht, afgewisseld met korte geleide
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is
een moment voor jezelf. Kom je ook?
Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

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.

yk

Tessel, je praat over emoties. Rond welke emoties heb je al gedanst?
Nu hebben we een dansje dat gaat over hoe het voelt als je iemand mist,
een vakantievriendinnetje bijvoorbeeld. Vorig jaar met
de kerstshow mochten we met ons dansje het
publiek bang maken. Dat was echt supertof!

Wil jij
ook dansen bij
In2Dance? Meld je
dan aan voor de
gratis proefles!

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

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Een SPANNEND
avondje uit

MAN/CAVE

De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan de kroeg
induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Luxe en riant chalet te koop
Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau NL

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar
het Holland Casino.

Winning mood?

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor
derde slaapkamer of tweede badkamer.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• Hele woning voorzien van een mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand
recht van eeuwigdurende
erfpacht. Inschrijving is helaas
niet mogelijk, maar je mag er het
hele jaar door verblijven. Ook
interessant als belegging voor
verhuur. Verhuur kan via het
park of zelfstandig.

CAMPING PARC DE KIEVIT
Omgeving erg geschikt om te
wandelen of te fietsen.
Brasserie aanwezig.
Voorzien van een verwarmd
buitenzwembad, kunstgras
tennisbanen en speeltuin.

Parc De Kievit heeft veel
faciliteiten zoals een restaurant,
een speeltuin, een tennisbaan
en een zwembad.

Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen.
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend.
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’,
oefen je pokerface en op naar het casino.

Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)
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Coaching

Een blik in de praktijk

Een tijd geleden kwamen een vader en een klein
manneke mijn praktijk binnenlopen. Vader vertelde dat
hij wat moeite had met het gedrag van zijn zoontje. Die
was vaak erg boos, onzeker en verdrietig. Hij kon niet
goed aangeven wat er dan gebeurde en het kwam
regelmatig voor dat er van alles door de lucht werd
gegooid. Het zoontje vroeg vaak veel aandacht, op welke
manier dan ook.
Samen met hem ben ik spelenderwijs aan de slag gegaan,
we hebben onder andere hutten
gebouwd en tijdens het spel veel
gepraat over hoe hij zich voelde,
waar zijn boze buien vandaan
kwamen en hoe het gebeurde
dat hij zich zo intens verdrietig
kon voelen. Mijn taak was heel
goed luisteren naar hem, begrip
tonen en open vragen stellen.
In een gesprek met beide
ouders heb ik aangegeven
wat er speelde en heb hen
handvatten meegegeven om
weer samen in balans te komen.
Mocht je je kind en/of een
situatie in dit verhaal
herkennen, neem gerust
contact met me op.
Ik help je verder op weg.

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

IN ONS SHOPWALHALLA

De training is bedoeld voor kinderen van groep
1 t/m 4. Het gaat om kinderen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.
Maak een vrijblijvende afspraak voor uitgebreide
informatie betreft de training of diverse andere
begeleidingsvormen en de vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeraars en
de gemeente.

Aanmelden of
graag meer info?
Bel
-23
06 99 3303
of stuur een mail!

Wij helpen
je graag verder!

M������ B���n�

Coaching voor kinderen en hun ouders
Hartjevol | Kruipeind 28, Best
marleen@hartjevol.nl |
06-20846564 | www.hartjevol.nl

Kom snuffelen

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

Een echt walhalla als het aankomt op lekker shoppen!
Met een grote variatie aan producten, kijk je bij
Unique Beautique je ogen uit.
Je kunt lekker rondsnuffelen voor jezelf of goed slagen voor een (kant en
klaar) cadeautje. Unique Beautique is het afgelopen jaar flink uitgebreid
in haar assortiment haak- en briegaren, maar daarnaast kun je ook
home decoratie, kraamcadeaus, dameskleding, tassen, sieraden en
accessoires vinden. Producten van Unique Beautique zijn
afkomstig uit zowel het binnen- als het buitenland. Dit zorgt
ervoor dat ze echt ‘uniek’ zijn!
Naast het brede assortiment is er ook veel variatie in prijzen.
Zo is er voor iedere prijsklasse wel wat te vinden.

Kom
gerust langs
en laat jezelf
verrassen!

Mascha, Lotje & Greet

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

Jouw logo hier?
Sticker en Shirts
bedrukt en borduurt
kleding en textiel
al vanaf 1 stuk!
Vergroot je
herkenbaarheid!

LIKE ONS

bedrukking

borduren

belettering

stickers

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

Als het weer
niet meezit, zorg
dan zelf voor een

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.

drukwerk

www.stickerenshirts.nl

Bloemen en planten
voor iedereen

BRUIST

Wil je veilig en
rustig sporten?
SPECIALE
OPSTARTAANBIEDING
VOOR JOU!

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.

Bestel jouw
boeket via
telefoon, e-mail
of de webshop
bloemenbest.nl

goede bui

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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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

Bosseweg 7C Best
0499-785341
info@nextlevelgym.nl
www.nextlevelgym.nl

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

Sajoer boontjes

zoet en licht pittig

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT
INGREDIËNTEN
1 grote ui
1 teentje knoflook
scheutje olijfolie
1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten
400 gram gebroken
sperzieboontjes
scheutje ketjap
snufje peper

Snipper de ui en de knoflook. Breng de olie op temperatuur en
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knoflook tot deze een glazige, lichtbruine
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.
Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en
knoflookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.
Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

Marloes, office assistente bij Bruist
Foto: www.culinea.nl

Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.
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Maak kans op deze

rugzak

My Brilliant
Friend

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels
om weer van de huiselijke warmte
te genieten nu het buiten niet
altijd meer zo heerlijk warm is
als van de zomer? Lekker knus
op de bank met Bruist en misschien
de verwarming al aan om het nog
wat behaaglijker te maken.
Los de puzzels op én maak kans
op deze leuke prijzen.

t.w.v.

€ 49,95

Deze achtdelige topserie
toont de ontwikkeling
van de levenslange
vriendschap tussen twee
Italiaanse vrouwen. Het
is een verfilming door
Saverio Costanzo van de
immens populaire roman
L’amica geniale van
Elena Ferrante.

Maak de blits met
deze rugzak gemaakt
van soepel canvas,
stijlvol met subtiele
details. En... hij is
waterafstotend!

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand verlichting.Y
T
De oplossing van de vorige maand was vaasje.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.
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i
i
s
c
h
o
o
l
j
s
y

G

h
b
o
e
k
e
n
f
c
q
q

a
i
a
d
r
a
g
e
n
o
w

rugzak
school
handig
gaastra

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing
in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl
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n
w
r
g
a
a
s
t
r
a
y

d
a
q
u
j
v
h
j
v
c
k

i
d
c
b
g
s
q
t
t
e
u

g
s
y
j
t
z
t
d
p
e
a

x
b
l
k
o
q
a
o
g
u
r

h
q
s
j
f
q
f
k
e
r
y

rits
boeken
dragen
stoer

f
g
m
f
z
r
t
e
r
r
q

l
f
q
t
g
d
b
s
f
j
m

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 november
de oplossing in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op de dvd

De 100 mogelijkheden van BLOX

Geef je werkplek binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de
geraﬃneerde 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 eikenfineer 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.

Blox - Dealers

STAPPENPLAN

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de
vele mogelijkheden bij onze
50 Blox-verkooppunten.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

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.

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

50

51

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

INTRO
INTRO
INTRO
ACTIE
ACTIE
HEAVEN
HEAVEN
ACTIE
COLLECTIE*
COLLECTIE* HEAVEN COLL
waardecheque
waardecheque

€200
€200

€1000
€1000
- €1999
- €1999

Vloeren / Vloerkleden / Gordijnen /
€400
€400
waardecheque
waardecheque

€2000
€2000
- €2999
- €2999

INTRO ACTIE HEAVEN
C
€600
€600
waardecheque
waardecheque

vanaf
vanaf
- €3000
- €3000

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

Haven
Haven
3-5-7
3-5-7
5688
5688
DRDR
Oirschot
Oirschot

0499
0499
57 57
1339
1339

