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Neem nou Flint, met al z’n opties.
Een uitgebreid programma met banken, divans en 
aanbouwelementen die zo geconstrueerd zijn dat er grote 
en kleine opstellingen mee gemaakt kunnen worden; in een 
hoek van negentig graden of een spannende schuine 
combinatie. De organische vormen van de zittingen en de 
armdelen geven Flint een vriendelijke uitstraling die wordt 
versterkt door de royale, losse zitkussens. Flint is één brok 
energie, een design dat op eigen kracht zijn plek in de 
kamer opeist. 

En... u ziet het aan de verfi jnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

We zijn er 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.

Functionele,  mooie rondingen



Iris van Kessel
eigenaresse van Numero 31

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

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

Volg ons op 
Facebook en 

Instagram voor de 
laatste updates, 

nieuwste items en 
leuke acties!

U kunt als klant rustig rondkijken om 
inspiratie op te doen en wanneer u 
graag geholpen wilt worden staan 
eigenaresse Iris van Kessel en haar 
team klaar om u van een persoonlijk 
advies te voorzien. Iris vertelt: ‘Twee 
en een half jaar geleden kreeg ik de 
mogelijkheid om het stokje over te 
nemen. Dit was een unieke kans 
die op het perfecte moment op mijn 
pad kwam. Nu zijn we alweer bijna 
drie jaar verder en ben ik nog steeds 
iedere dag blij en dankbaar dat ik 
deze kans heb gekregen.’

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

Bij Numero 31 aan de Oirschotseweg in Best vindt u 
alles op het gebied van wonen & lifestyle. Naast vele 
woonaccessoires, meubels, verlichting en serviezen 
kunt u hier ook terecht voor een passend cadeau of 
een cadeaubon. Aandacht, beleving en persoonlijk 
advies staan hier op één. 

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

Loop gerust eens binnen om te 
vragen naar de mogelijkheden 
van een stylingadvies aan huis 
of om gewoon even lekker rond 
te kijken. 
U bent van harte welkom in 
onze winkel en wij inspireren 
u graag met onze creativiteit!



VOORWOORD/NOVEMBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

Bruisende lezer,

Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind van het jaar. 
Een roerig jaar welteverstaan, dat voor heel veel van onze 
bruisende ondernemers op zijn zachtst gezegd een fl inke 
uitdaging is geweest. Maar wat zijn we trots als we zien hoe hard 
iedereen zich inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer gaan zitten, 
heeft geen zin. Positief blijven, kansen zien en deze ook grijpen 
is juist ons devies. En blijven lachen, want lachen maakt gezond! 
En dat is niet slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog 
echt waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook met een 
glimlach op hun gezicht hun beste beentje voorzetten voor al 
hun klanten. Hoe ze dat doen, lees je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist. Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen 
met alle andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!

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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TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
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TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

 Like ons op Facebook/Best-OirschotBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Best-
Oirschot Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
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Het is weer Movember. Tijd om je snor te laten staan om aandacht te vragen voor de 
gezondheid van de man. Wat ooit begon met dertig mannen in Australië wordt 

inmiddels wereldwijd ondersteund door meer dan vijf miljoen Mo Bros en Mo Sistas.

Laat je snor staan 
en red levens

MAN/CAVE

De ambitie van de Movember-beweging liegt er niet om: 
in 2030 willen ze door al hun initiatieven het aantal 
mannen dat te jong overlijdt verminderd hebben met 
maar liefst 25 procent. Het is dus veel meer dan even 
een maand je snor laten staan, er wordt ook echt actie 
ondernomen. Zoals ze het zelf omschrijven: “We pakken 
een aantal van de grootste gezondheidsproblemen voor 
mannen aan: prostaatkanker, teelbalkanker, mentale 
gezondheid en preventie van zelfmoord”.

Het idee achter de snor is simpel: mensen in jouw 
omgeving zien de verandering in je gezicht. Doordat de 
snor inmiddels zo’n sterke associatie oproept met 
Movember zorgt dit ervoor dat de gezondheid van de man 
bespreekbaar wordt gemaakt. Maar dat niet alleen. 
Jouw  snor kan mensen ook inspireren om te doneren, 
want er is ook geld nodig om vervolgstappen te kunnen 
zetten. Het overgrote deel van het geld dat de Movember 
Foundation ophaalt, gaat dan ook naar wetenschappelijk 
onderzoek.

Laat jij je snor deze maand ook staan? Je kunt er levens 
mee redden!

41

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

COLUMN/WENDY

Maar ook als u slecht ter been bent, druk of op vakantie bent is dit 
een prettige optie. Dat betekent dat u vanuit thuis of waar u dan ook 
bent een verzoek om een instelling te wijzigen kunt doen zonder dat 
u daarvoor naar mij hoeft te komen. Erg prettig omdat we u dan altijd 
kunnen helpen waar u ook bent. 

Het belangrijkste is het resultaat, namelijk dat u van goede service en 
professionele dienstverlening van Hoorspecialist Oirschot kunt 
genieten zoals uw gewend bent, terwijl u daarvoor niet altijd speciaal 
naar de winkel hoeft.

U kunt eenvoudig stappen volgen via een app die op uw smartphone 
of ipad/tablet staat. Vaak kunnen we ook beeldbellen waarbij het nog 
eenvoudiger wordt om de instellingen op afstand aan te passen. 

Bij Hoorspecialist Oirschot kunnen we dit voor u realiseren.
Maak rustig vrijblijvend een afspraak via onderstaand 
telefoonnummer of e-mailadres.

TOT HORENS!

Wen v Gecn-Rens
Audiciën

Voldoende afstand houden is belangrijk in deze tijd waarin niet 
alleen de kwetsbare ouderen uit moeten kijken. Dan is het een veilig 
en fi jn gevoel om hoorzorg op afstand te kunnen verrichten.

Hoorzorg op afstand
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IS HET WEER 
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Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blok vrijdag 27 november dan maar vast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE
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Lisanne van der Veen is al van jongs af aan bezig met fotografi e. Eerst alleen op vakanties 
met de camera van haar ouders, maar toen ze een eigen camera kreeg, werd het serieuzer. 
Inmiddels heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt. Als echt mensen-mens richt ze zich 

met name op familie shoots, couple shoots en op trouwerijen.

“Ik heb geen eigen fotostudio en werk dus veelal op 
locatie,” vertelt Lisanne enthousiast. “Het is steeds 
weer een uitdaging om - in een volledig nieuwe 
setting - het mooiste plaatje te creëren.”

PURE MOMENTEN
“Kenmerkend voor mijn stijl is dat ik graag speel met 
natuurlijk licht en warme tinten. Ik vind het 
geweldig om de meest pure momenten vast te 
leggen; die spontane glimlach, die ene blik vol 
emotie. Ik doe mijn best om je op je gemak te stellen 
en je in korte tijd zo goed mogelijk te leren kennen. 
Zodat je lekker ongedwongen en niet te geposeerd 
op de foto komt. Ik laat al mijn creativiteit erop los, 
soms werkt het bijvoorbeeld goed om kleine 
opdrachtjes te geven tijdens een familie- of couple-
shoot. Bij kinderen moet het vooral leuk en speels 
blijven. En natuurlijk geef ik ook tips om te zorgen 
dat jullie er op je allerbest op komen te staan. Voor 
kleding geldt: Draag vooral iets waar je je goed in 
voelt, dat straal je ook uit op de foto.”

GEHEEL EIGEN STIJL
Bij bruiloften is er altijd eerst een voorbereidend 
gesprek om de wensen door te spreken. “Na de 
bruiloft kun je kiezen voor digitale foto’s, prints 
en/of een fotoboek.” Waarom zouden mensen 
Lisanne als fotograaf moeten inschakelen? “Ik 
laat mijn foto’s voor zich spreken; kijk dus vooral 
eens in mijn digitale portfolio en ontdek of mijn 
stijl je aanspreekt!”

Tip: Lisanne doet ook aan bedrijfsfotografi e.

“Iedere foto vertelt een verhaal”
BRUISENDE/ZAKEN

Lisanne’s Photography  |  06-52145768  |  info@lisannesphotography.nl  |  www.lisannesphotography.nl

SPONTAAN, 
ONGEDWONGEN 
EN NATUURLIJK

“Iedere foto vertelt een verhaal”
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LEZERSACTIE
Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
en Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...

LEZERSACTIE

Stuur je adresgegevens o.v.v. #JIJ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
Zet in je mailtje ook even de reden waarom jij graag kans wil maken
op één van deze boekjes van Claudia Koehoorn.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes
voor vrouwen 
Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 
die je opfl euren, kracht en lef geven, motiveren en 
inspireren. Waardoor je weer beseft dat JIJ ertoe doet. 
Auteur en coach Claudia Koehoorn liet het boekje prachtig 
illustreren door Studio Pioen. Het boekje is verkrijgbaar 
via www.jouwtransformatie.nl en in de boekhandel.

Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

LEKKER LUNCHEN 
Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 

altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 
goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Een lunchpot voor 

yoghurt met apart deksel voor verse muesli, een snackbox met 
bestek en veel meer. Mepal heeft het!  

www.mepal.com/nl

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

LEZERSACTIE

De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

wat wel of niet kan gaan groeien. 

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes

Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 

genieten

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 

www.jonesbrotherscoffee.com/nl
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Niet minder eten, maar   anders eten!Niet minder eten, maar

“Maak nu

een afspraak 

voor een

vrijblijvend

kennismakings-

gesprek”

PERSOONLIJKE BEGELEIDING - 
RAAK DIE OVERTOLLIGE 

KILO'S NU KWIJT! 

   

BRUISENDE/ZAKEN

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. 

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

Niet minder eten, maar   anders eten!
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.”

PowerSlim 
“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 
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
“Ik blijf je na het behalen van je streefgewicht een jaar lang 
begeleiden en adviseren. Daarna weet je hoe je op gewicht 
kunt blijven. Bovendien ontvang je gratis het PowerSlim 
kookboek zodat je thuis de lekkerste gerechten kunt bereiden.”

Mijn te grote kleding is de deur uit.
Al� �� �e� k��, k��

��� �e� o��! 

Starterspakket
met een compleet 
weekmenu en een 
kookboek met heerlijke 
recepten van ontbijt tot 
diner, feestelijke hapjes, 
sauzen, soepen en 
dressings.
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DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  13 november is het World Kindness Day. 
 Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.

ZYXV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

In alle rust
uw woning verkopen?

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

Bent u niet zo van de gebruikelijke aanpak en wilt u liever uw woning in de 
stille verkoop zetten? Dat kan natuurlijk ook bij Best Housing. Met name in het 
hogere segment, is niet iedereen gediend van de vele bezoeken en in dat geval 
kan Best Housing zorgen voor die ene juiste koper. In het duurdere segment 
laten potentiële kopers zich niet altijd actief op de markt zien. 
Wij weten deze mensen te bereiken voor u.

Er gingen u al velen voor de afgelopen weken:

stille verkoop zetten? Dat kan natuurlijk ook bij Best Housing. Met name in het 
hogere segment, is niet iedereen gediend van de vele bezoeken en in dat geval NIEUWSGIERIG NAAR ONZE AANPAK? Bel ons voor een kennismaking en een vrijblijvende waarde-bepaling van uw

woning.

Eigenaresse: Sandra van den Bosch

Schansweg 3 Best

Bijenhei nummer XXX  Best

A.P. Nosseklaan 23 Best

Gerrit den Braberlaan 5 Eindhoven
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Uw haar verdient de  aandacht van
         donna  kapper

Een goede verzorging van je haar is heel 
belangrijk. Daar weten ze bij Donna Kapper in 

Oirschot alles van. Bettie Metzemaekers en 
haar team werken dan ook met de beste 
natuurlijke producten. Zo stapt iedereen 
(mannen, vrouwen, kinderen) altijd goed 

gekapt en met gezond haar weer naar buiten 
na een bezoekje aan Donna Kapper. 

Bettie Metzemaekers zit al 25 jaar met haar kapsalon in 
Oirschot. De zaak aan de Torenstraat ligt vlakbij de Markt 
en kijkt uit op de kerk. Een prachtige plek voor een 
kapsalon, vindt ook Bettie: “Mensen mooi maken is 
hartstikke leuk om te doen. Wij werken met producten 
van Kevin Murphy. Die zijn gemaakt op natuurlijke basis 
en vrij van parabenen en ammoniak.”

Extensions
Bij Donna Kapper kun je terecht voor een reguliere 
knipbeurt maar zeker ook voor de meest creatieve kapsels. 
Bettie vertelt: “Daarnaast hebben we ook een hele 

Uw haar verdient de  aandacht van
         donna  kapper

makkelijke en niet dure methode voor het 
inbrengen van hairextensions. Dat is naast het 
verven en aanbrengen van highlights een groot 
succes. Opsteken doen we trouwens ook. 
Daarnaast verzorgen we indien gewenst je 
make-up, met het topmerk XIP.”   

Haarverzorging
De sfeer bij Donna Kapper is gemoedelijk en 
dat spreekt veel mensen aan. De trends van 
het moment  zijn het aanbrengen van mooie 
warme kleuren en pasteltinten en ook het 

BRUISENDE/ZAKEN

 Torenstraat 2 Oirschot  |  0499-577657 
donnakapper@gmail.com  |  www.donnakapper.nl 

creëren van een natuurlijk valling van het haar. Bettie 
daarover: “Mooi uitgewerkt. Goede haarverzorging is 
heel belangrijk. Wij hebben daar de juiste producten 
voor. En is je haar toch beschadigd, kom dan naar 
Donna Kapper want wij hebben altijd een oplossing 
om het weer gezond te maken.”

1918



 

Met een graf als blijvende herinnering aan een overleden dierbare is het voor u belangrijk dat de grafsteen, 
het ornament en eventueel perk er netjes uitzien. Er zijn echter diverse situaties denkbaar, waarin u of uw 

naasten niet in staat zijn om zelf zorg te dragen voor het graf van uw dierbare.

Wanneer u het graf van uw dierbare overledene 
bezoekt wilt u daar een moment van rust en 
bezinning hebben. Het is dan fi jn dat u dan 
zelf geen werkzaamheden aan het graf heeft.

Afhankelijk van uw situatie en wensen kan 
Lebie voor u een onderhoudscontract 
opstellen.
De voordelen daarvan zijn dat u geen omkijken 
meer heeft naar het onderhoud en dat het graf 
altijd netjes is, zeker op de momenten die u 
aangeeft. U bepaalt zelf de frequentie van het 
onderhoud. Dat kan maandelijks zijn of met 
langere intervallen.

MEER INFO?
Neem contact op met
Patrick Lieberwirth 
06-145 044 83

Een goed onderhouden graf 
biedt troost

Jan Hollanderstraat 18, Eindhoven  |  +31 6 145 044 83  |  info@lebie.nl  |  www.lebie.nl

WAAROM GRAFONDERHOUD?

Onze diensten 
• Reinigen van de grafsteen • Verwijderen alg en mos
• Aanleg nieuw perk / beplanting • Onderhoud perk 
• Evt. plaatsen bloemstukken • Controles van schade

Na elke onderhoudsbeurt wordt er een foto
van de voor en na situatie gemaakt 
en 
deze wordt gemaild of per app 
naar u gestuurd.

"Everything 
an artist needs"

KaJa Art Materials Vlasmeersestraat 39-41  -  5261 TB  Vught  -  T 073 657 9992 kajawebshop.nl

Onze nadruk ligt op kwaliteit 
en persoonlijk aandacht
Naast alom bekende namen als 
Winsor & Newton, Rembrandt, 
Caran d’Ache en Faber Castell 
vind u bij ons ook bijzondere en 
kwalitatief hoogstaande merken 
als Blockx, Arches, Sennelier 
Daniel Smith, St. Cuthberts, 
Escoda en vele andere merken.

Tevens bent u van harte welkom 
in onze sfeervolle winkel te Vught.

KaJa Art Materials 
is een webwinkel 
met een verrassend 
aanbod in teken- en 
schildermaterialen



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series als All
Stars en Divorce. Sinds vijf 
jaar is Dirk - zelf al achtien 
jaar gelukkig met Suus en 
vader van drie kids - ook 
actief als trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Van 18 november tot en met 
6 december kun je weer volop 
documentaires en nieuwe 
mediaprojecten bekijken en 
nagesprekken volgen met makers, 
protagonisten en andere 
betrokkenen. Zowel in de theaters 
als online. Dit jaar vindt IDFA niet 
alleen plaats in de Amsterdamse 
fi lmtheaters, maar ook worden er 
zes fi lms vertoond in theaters door 
heel Nederland. Daarnaast zijn er 
iedere dag online vertoningen met 
voor- en nagesprekken op vaste 
tijden. Vanaf 9 november staat het 
hele programma online met tijden 
en locaties. De reguliere verkoop 
start voor iedereen op donderdag 
12 november vanaf 9.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.idfa.nl.

D AGJE UIT
IDFA - HET INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM

Het leven van een vrouw van een beroeps-
militair kan zwaar zijn. Kate, de perfecte 
offi ciersvrouw, draagt die last echter stoïcijns 
en met stijl. Om niet bij de pakken neer te 
zitten, probeert ze een groep vrouwen op de 
basis te overtuigen om een zangkoor te 
beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en 
nieren, is sceptisch over het idee, maar laat 
zich al snel overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits 
weten Kate en Lisa uiteindelijk hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze de 
kans om het optreden van hun leven te geven. 
THE SINGING CLUB is vanaf 5 november 
te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE SINGING CLUB
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Voeg 06 51 28 15 20 toe aan je WhatsApp-contacten;

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

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

M a k e l a a r s

Waardebepaling van
jouw woning

VIA WHATSAPP!

Wij maken vervolgens, op basis van de toegezonden gegevens,
een gratis waardebepaling. Deze sturen we je binnen enkele dagen toe.
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Hair by Dais  |  St. Odulphusstraat 1a, Best
06-14171710  |   hair_by_daiss  |  hairbydais.nl

Verzorg je haar
extra goed
Winter. Dit betekent korte dagen, koud, regen, wind en als het even 
tegen zit sneeuw. Je haar wordt dan droog, statisch, futloos, pluizig 
en onhandelbaar. Droge en koude lucht buiten en de overgang naar 
warme lucht binnen, zijn schadelijk voor het haar. 

Let in je dagelijkse haarverzorging op de volgende punten om de
beschadigingen aan het haar te minimaliseren of zelfs te voorkomen:

• Bescherm je haar tegen de koude windvlagen door een hoed, pet of sjaal te dragen.

• Ga niet met je natte haren naar buiten. Door de koude temperaturen
breekt het haar sneller. Gebruik een verzorgend haarserum
die het haar soepel houdt en beschermt tegen invloeden van buitenaf.

• Heerlijk zo’n warme douche in de winter. Maar was het haar met lauwwarm water, 
want heet water droogt het haar uit.

• De winterse dagen drogen ook de hoofdhuid uit. 
Beperk het wassen van je haren tot 2 à 3 keer 
per week om dit niet te verergeren.

• Gebruik in de winter zeker een conditioner of 
leave-in crème! En verzorg het regelmatig met 
een goed verzorgend haarmasker!

 Kom eens langs. Wij gebruiken voor jouw
 haar de fi jne producten van o.a. Bhave!

tijdens de koude 
         wintermaanden!

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

COLUMN/WENDY

Maar ook als u slecht ter been bent, druk of op vakantie bent is dit 
een prettige optie. Dat betekent dat u vanuit thuis of waar u dan ook 
bent een verzoek om een instelling te wijzigen kunt doen zonder dat 
u daarvoor naar mij hoeft te komen. Erg prettig omdat we u dan altijd 
kunnen helpen waar u ook bent. 

Het belangrijkste is het resultaat, namelijk dat u van goede service en 
professionele dienstverlening van Hoorspecialist Oirschot kunt 
genieten zoals uw gewend bent, terwijl u daarvoor niet altijd speciaal 
naar de winkel hoeft.

U kunt eenvoudig stappen volgen via een app die op uw smartphone 
of ipad/tablet staat. Vaak kunnen we ook beeldbellen waarbij het nog 
eenvoudiger wordt om de instellingen op afstand aan te passen. 

Bij Hoorspecialist Oirschot kunnen we dit voor u realiseren.
Maak rustig vrijblijvend een afspraak via onderstaand 
telefoonnummer of e-mailadres.

TOT HORENS!

Wen v Gecn-Rens
Audiciën

Voldoende afstand houden is belangrijk in deze tijd waarin niet 
alleen de kwetsbare ouderen uit moeten kijken. Dan is het een veilig 
en fi jn gevoel om hoorzorg op afstand te kunnen verrichten.

Hoorzorg op afstand
Voldoende afstand houden is belangrijk in deze tijd waarin niet 
alleen de kwetsbare ouderen uit moeten kijken. Dan is het een veilig 
en fi jn gevoel om hoorzorg op afstand te kunnen verrichten.

op afstand
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

     Ouder  worden is leuk,
       maar  hoe ga je om met de
       ouder wordende huid?

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Huidveroudering is een biologisch proces van de huid dat 
begint rond het 25e levensjaar. Nieuwe cellen worden minder  
snel aangemaakt en zullen minder snel herstellen.

Elastine- en collageenvezels worden tevens steeds minder waardoor de 
trekvastheid en stevigheid van de huid vermindert en rimpels ontstaan. 
Huidveroudering ontstaat door genetische factoren en de toenemende leeftijd, 
maar ook door factoren van buitenaf, zoals roken, zonschade en onze leefstijl. 

De genetische huidveroudering heeft als kenmerk dat de huid dunner wordt 
en de vetmassa afneemt waardoor het gezicht wat in kan vallen. De factoren 
van buitenaf zorgen vaak juist voor een dikkere, leerachtige huid met een vale 
teint en pigmentveranderingen. Daarnaast kunnen ook kleine bloedvaatjes 
(couperose) zichtbaar worden.

Om het proces van de ouder wordende huid te vertragen en te stabiliseren
zijn er verschillende behandelmogelijkheden:
• Chemische peelings
• Microneedling
• IPL/laser
• Endermologie/endermotherapie

  
Neem voor meer informatie contact met ons op!

     Ouder  worden is leuk,
       maar  hoe ga je om met de
       ouder wordende huid?
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.nl 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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 De geur van dit  seizoen
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7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.nl

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.nl 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.nl 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.nl

BEAUTY/NEWS
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 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!
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Geniet van een verzorgde 
   huid!

Een goede schoonheidsbehandeling is een aanvulling op de 
verzorging thuis, dus een verlengstukje van wat u dagelijks zelf doet. 
De behandeling krijgt een diepere en langdurige werking als u de 
door Nicky gebruikte producten ook thuis gebruikt. Nicky geeft u in 
een persoonlijk gesprek advies over de behandelingen en producten 
die voor uw huid geschikt zijn.

 GEZICHTSBEHANDELING
  Er zijn meerdere behandelingen mogelijk: van een reinigingsbehandeling tot 
een grote gezichtsbehandeling. Ook heren zijn van harte welkom. Uw huid 
krijgt onder andere een dieptereiniging, eventueel een massage en masker met 
in hoge mate geconcentreerde werkstoffen die diep in de huid doordringen. Als 
afsluiting wordt een vochtregulerende dagcrème aangebracht.Voor de klanten 
die last hebben van acne, is er een zogenaamde acnebehandeling. Bij deze 
behandeling ligt het accent op het reinigen van de huid, waarbij de 
behandelingen worden aangepast aan de aard en ernst van de acne. Nicky 
geeft graag advies voor de thuisverzorging. 

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

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

OF KIES DE ROYAL CLASS! EEN 
COMBINATIE VAN DIVERSE 
BEHANDELINGEN, PURE 
VERWENNERIJ! OOK LEUK OM 
CADEAU TE GEVEN!

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

Voel je 
goed bij 

Feel Best!
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De Loop 38 Oirschot  |  0499-550222
info@roche.nu  |  www.roche.nu

Alles onder één dak

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

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

Bent u op zoek naar een onafhankelijk adviseur op het 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. 

Last van een 
loszittend gebit?

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

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

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

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

Vijverweg 4 Best
0499 23 80 23

info@gebitsprothesebest.nl
www.gebitsprothesebest.nl

COLUMN/GEBITSPROTHESE BEST

Een stralende glimlach 
is het begin van geluk

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

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

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

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

werken wij continu aan uw glimlach.

WILT U DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN 
PASSEND KUNSTGEBIT? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT 
MET ONS OP.
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WILD, JE 
MOET ERVAN 
HOUDEN

Voor de meeste restaurants loopt dit seizoen van half 
oktober - wanneer de jacht op haas en fazant wordt 
geopend - tot het einde van het jaar. De wat zwaardere 
wildgerechten smaken nu eenmaal het best als het 
buiten wat kouder is. Een goed glas rode wijn erbij of 
een lekker donker biertje en het is genieten geblazen. 
Wild op tafel doet het eigenlijk altijd goed!

Over smaak valt niet te twisten
Je moet wel van de smaak van wild houden. Niet 
iedereen is namelijk liefhebber van die typische 
wildsmaak. Een onderscheidende en aromatische 
smaak die ontstaat doordat de dieren in de vrije 
natuur leefden waar ze volop beweging kregen. En 
waar ze hun eigen eten bij elkaar scharrelden, 
bestaande uit bladeren, gras, vruchten en kruiden. 
Gekweekt wild heeft trouwens een iets minder 
uitgesproken smaak. Net zoals hun wilde 
soortgenoten hebben ook zij tijdens hun leven 
volop  de ruimte, maar desondanks zijn hun leef  -

Doe eens 
lekker wild!

Het culinaire wildseizoen is weer in volle gang. Hoewel vers wild tegenwoordig 
gewoon het hele jaar door verkrijgbaar is, vormt het ‘oude’ wildseizoen nog steeds 

een van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland.

omstandigheden anders, wat van invloed is op de 
smaak. Maar voor wie de smaak van ‘wild’ wild net 
iets te sterk is, kan gekweekt wild dus wel een goed 
alternatief zijn.

Vastgelegd bij wet
Hoewel de meeste restaurants nog vasthouden aan 
het traditionele wildseizoen (dat ze tegenwoordig ook 
wel het culinaire wildseizoen noemen), zijn vandaag 
de dag het hele jaar door wildgerechten verkrijgbaar, 
alleen niet alle soorten wild op hetzelfde moment. 
Het is namelijk wettelijk vastgelegd wanneer er op 
bepaalde diersoorten gejaagd mag worden. In het 
geval van de haas en de fazant is dat conform het 
traditionele wildseizoen, dus van 15 oktober tot 
en  met 31 december. En voor wild zwijn en hert 
loopt het seizoen dit jaar van 1 augustus tot en met 
15 maart. Zo kent elke soort wild zijn eigen seizoen. 
Een goede slager kan je hier ongetwijfeld meer over 
vertellen.

BRUIST/HORECA

Zin gekregen in een lekker stukje wild? Op www.nederlandbruist.nl vind je zeker een slager 
bij jou in de regio bij wie je terechtkunt voor een goed stuk wild.
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Je hoort wel eens dat Vitamine C erg goed is voor je 
weerstand maar wist je dat Vitamine C ook heel veel voor je 
huid kan doen?

Vitamine C is een krachtige antioxidant die de aanmaak van collageen stimuleert 
wat onze huid haar stevigheid geeft. Ook remt Vitamine C de pigmentproductie, 
werkt het kalmerend bij rosacea en acne en beschermt het onze huid tegen 
schadelijke factoren, zoals vervuiling en uv-straling.

Een product met vitamine C als ingrediënt, zorgt voor een frisse blik en een 
jonger uitziende huid. Het product werkt het beste in combinatie met andere 
antioxidanten. Zo vormen vitamine C en vitamine E een gouden duo!

Het Vitamine C Elixer van Cenzaa is het pronkstuk binnen de nieuwe RYJVK 
Collectie. Een rijke multifunctionele 5-in-1 olie voor huid, handen en haar. 
Het dringt diep in de huid door, vertraagt het verouderingsproces, hydrateert, 
regenereert en voedt de huid. Essentieel voor als het weer buiten kouder wordt 
en je huid wel een extra boost kan gebruiken! Het maakt de huid weer zacht en 
soepel en geeft een prachtige GLOW!

Laat je inspireren en beleef de ontspannen en huidverbeterende 
Reykjavik behandeling van 60 of 90 minuten en ontdek de geheimen 
uit de IJslandse natuur in een mix van gezonde en wetenschappelijk bewezen 
ingrediënten.

Wil jij ook eens zo’n heerlijke behandeling ondergaan in mijn salon?
Kijk dan voor meer info op mijn website www.glowenwow.nl

Castaert 48, Oirschot  |  06-28415221  |  www.glowenwow.nl

voor je huid?voor je huid?Vitamine  C
Een bezoek aan Glow en 
Wow Skincare & Beauty 
moet volgens eigenaresse 
Nienke Manger veel 
meer zijn dan alleen het 
ondergaan van alleen een 
beautybehandeling.
“Ik wil mijn klanten graag 
een complete beleving 
bieden en de kans om 
zich bij mij in de salon 
even volledig te 
ontspannen”.

HERFST/TIP

NIEUW 
      in de salon

NIEUW 
      in de salon

[OPEN]

[OPEN]

... waar je verschillende yogalessen 
kunt volgen en persoonlijke 

aandacht centraal staat.

Yog�tudio 
Batico 

Inter�se?
Check de site op www.batico.nl

en kom gratis een les uitproberen.

Zo leer Ik 
Training

Deze training is bedoeld voor kinderen en ouders 
van groep 7/8 die goed voorbereid willen zijn op 
de overstap naar het voortgezet onderwijs. In 
deze training leren kinderen op welke manier het 
leerproces verloopt. 

De training helpt kinderen hun eigen oplossing te 
vinden passend bij het onderwijs wat ze volgen, 
en helpt hen een stap verder in hun leerproces.

Maak een vrijblijvende afspraak voor uitgebreide 
informatie betreft de training of diverse andere 
begeleidingsvormen en de vergoedings-
mogelijkheden vanuit de zorgverzekeraars en 
de gemeente.

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

Wij helpen 
je graag verder!Aanmelden of 

graag meer info?
Bel 

06-2399 3303

of stuur een mail!

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

Vergeet nooit
dat aardig zijn 
voor een ander
niets kost

Kortere dagen 
zijn best fi jn

als je een keer je 
dag niet hebt



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.nlRendierhei 23 Best  |  0499 - 37 42 71 

info@scissors-hairdesign.nl  |  www.scissors-hairdesign.nl

December komt er weer aan. 
Maak tijdig je afspraak voor 

een sprankelde coupe. een sprankelde coupe. 

Lat  ers!

KOM GERUST LANGS

Voor alle veiligheidsmaatregelen 

is gezorgd.
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Het is weer Movember. Tijd om je snor te laten staan om aandacht te vragen voor de 
gezondheid van de man. Wat ooit begon met dertig mannen in Australië wordt 

inmiddels wereldwijd ondersteund door meer dan vijf miljoen Mo Bros en Mo Sistas.

Laat je snor staan 
en red levens

MAN/CAVE

De ambitie van de Movember-beweging liegt er niet om: 
in 2030 willen ze door al hun initiatieven het aantal 
mannen dat te jong overlijdt verminderd hebben met 
maar liefst 25 procent. Het is dus veel meer dan even 
een maand je snor laten staan, er wordt ook echt actie 
ondernomen. Zoals ze het zelf omschrijven: “We pakken 
een aantal van de grootste gezondheidsproblemen voor 
mannen aan: prostaatkanker, teelbalkanker, mentale 
gezondheid en preventie van zelfmoord”.

Het idee achter de snor is simpel: mensen in jouw 
omgeving zien de verandering in je gezicht. Doordat de 
snor inmiddels zo’n sterke associatie oproept met 
Movember zorgt dit ervoor dat de gezondheid van de man 
bespreekbaar wordt gemaakt. Maar dat niet alleen. 
Jouw  snor kan mensen ook inspireren om te doneren, 
want er is ook geld nodig om vervolgstappen te kunnen 
zetten. Het overgrote deel van het geld dat de Movember 
Foundation ophaalt, gaat dan ook naar wetenschappelijk 
onderzoek.

Laat jij je snor deze maand ook staan? Je kunt er levens 
mee redden!

Rendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nl

Bij de Tantes Best
De leukste kado- en modewinkel
 van Best en omstreken!

[OPEN]

Wil jij je medewerkers verrassen 
met een origineel kerstpakket of 
laten kerstshoppen op locatie? 

Informeer naar de mogelijkheden!

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kan desgewenst zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om daar in alle rust afscheid te nemen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u en uw geliefde  
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

Een mooie herinnering kan volgens ons alleen ontstaan indien het afscheid respectvol 
en waardig is. Daarom zullen we met onze persoonlijke benadering, grote betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en vooral veel liefde zorgdragen voor een waardig en respectvol 
afscheid van uw geliefde huisdier, zelfs in het weekend en de avonduren.
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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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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 

op jou over te brengen. 

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



November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

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 Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
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F
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D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

PUZZELPAGINA

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

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

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

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

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

Kraken rum warme 
plaid

b b r l w a w l w e p 

Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december 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 rond de feestdagen 
binnen één dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

60 Blox-verkooppunten.

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

the creation is yours!

In deze ruimte is gekozen voor een een tv-meubel in een donkere 
beitskleur. In combinatie met het bruine hardsteen geeft dit een 
warme uitstraling. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. 
Elke gewenste kleur is mogelijk in combinatie met andere 
kleuren, luxe hardsteen en stoffering.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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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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