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

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

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

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

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

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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Tafellamp Pipistrello werd in 1966 ontworpen door Gae Aulenti voor 

het merk Martinelli Luce. Het meest bijzondere van de lamp is de kap, 

die doet denken aan de vleugels van een vleermuis (in het Italiaans: 

Pipistrello). De voet is telescopisch, waardoor je zelf de hoogte bepaalt.

Een must-have voor interieur-fi jnproevers die weten dat een stijlicoon 

als dit in de loop der jaren alleen maar in waarde toeneemt. Daarvoor 

maken we graag een vlucht in de tijd. Of zoals de Italianen zeggen: 

‘un volo sopra il tempo’. Klinkt toch net iets lekkerder. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN. 

TAFELLAMP PIPISTRELLO -  MARTINELLI LUCE

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | WWW.MEIJSWONEN.COM

LIGHTEN 
UP 
YOUR 
AUTUMN 
BLUES
PIPISTRELLO
THE LIGHTEST 
ITALIAN FELLOW
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

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



VOORWOORD/NOVEMBER

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!
Lea en Marcel Bossers
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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 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 
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UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

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

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/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

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.
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Bij Bourgonje geen fi neer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in 

uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke 

behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze 

showroom kunt u zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En mocht 

je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen voor 

een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:

Een échte
houten Bourgonje!

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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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.
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COLUMN/FRITS

Maar nu over naar de huidige situatie. Samen met onze partners promoten we 
Oisterwijk de komende maanden landelijk. Dit zover de kosten het toelaten.
De donkere dagen zorgen voor nieuwe menukaarten, wintercollecties en 
natuurlijk weer de sfeerverlichting deze maand. Toch wat ‘lichtpuntjes’ in deze 
tijd met alle regels die we door corona moeten hanteren. Hoe beter we ze volgen, 
hoe eerder we misschien straks kunnen praten over wat we samen hebben 
meegemaakt. 
Al maanden schrijf ik deze column die door de omstandigheden eigenlijk elke 
keer weer gewijzigd moet worden. Nieuws over evenementen zoals de 
Sinterklaasintocht, ijsbaan, WinterglO’w, Santarun en een jaarmarkt durf ik dan 
ook niet te vermelden. Zoals het er nu voor staat, gaan deze allemaal niet door. 
De laatste berichten van de premier hebben er ook voor gezorgd dat de 
uitbreiding van de terrassen meteen is gestopt. Wel proberen we deze winter 
zogenaamde winterterrassen te realiseren bij de horeca. Tijdens het schrijven 
van deze column heeft het college dit nog op de agenda staan voor een 
defi nitieve beslissing. Zou mooi zijn. 
Nu ben ik ook bezig met de jaarplanner voor volgend jaar. De geplande 
evenementen staan daar wel op, maar ook hier is de vraag of ze dan ook 
daadwerkelijk doorgang kunnen vinden. Laten we het met zijn allen hopen. Wat 
wel doorgaat is het ‘Black Friday Weekend’ aan het eind van de maand.  Al enkele 
jaren zien we dat dit een geslaagde manier is om je verkopen een boost te geven. 
In dit weekend start ook de jaarlijkse reeks van koopzondagen richting de 
feestdagen. Bovendien zien we meer winkels hun deuren sowieso openen op 
zondagen. In de toekomst zal dit waarschijnlijk ook niet meer weg te denken zijn. 
Immers bepaalt de klant wanneer hij wil kopen. Concurrentie, internet, service, 
ruimere openingstijden en niet in de laatste plaats corona bewegen ondernemers 
tot het maken van zakelijke beslissingen om te kunnen blijven voortbestaan.

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

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

We hebben het gemerkt!
Veel winkeliers, horeca en inwoners hebben gemerkt dat we bij de vijf mooiste dorpen van Nederland zijn 
geëindigd. Het heeft geresulteerd in een grotere toeloop van klanten en nieuwsgierigen naar Oisterwijk. 
En dat hebben we gemerkt.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl
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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

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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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

  Overspoeld door mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
door aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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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

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH
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Gemonteerd
 door vakman

Gelegd door 
vakman

Geschilderd 
 door vakman

Liever tijd 
voor elkaar dan 
voor klussen? 

Wil je iets veranderen 
in je huis, maar heb je 

zelf te weinig kennis en 
ervaring, geen tijd of is de 

klus te groot? Bekijk de 
mogelijkheden van de Karwei 

Oisterwijk Montageservice. 
Met onze vakmensen is je 
klus zo geklaard en kun jij 
sneller genieten van het 

eindresultaat.

Strak inmeten is essentieel 
bij elke klus. Onze 

vakmensen van Karwei 
Oisterwijk verzorgen het 
nauwkeurig inmeten van 
jouw product, beoordelen 
of de door jou gewenste 
montage uitgevoerd kan 

worden, wat de montage gaat 
kosten en wat je daarvoor 

nodig hebt.

Meer info op:
www.karwei.nl

Karwei Oisterwijk
Sprendlingenpark 48

Oisterwijk
013-5212292

mt.karweioisterwijk@gmail.com

 KARWEI voor klussen en inrichten

NIEUW BIJ 
Karwei

Let op! Scan of fotografeer deze advertentie, laat deze zien 
bij de kassa en krijg 20% KORTING op één artikel.
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BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Intens en mysterieus?
Deze nieuwe lancering is wederom een feestje, 
want Pupa Milano the dark side of beauty is hier. 
Dit keer een intense mysterieuze look. Waarom? 
Deze look is intens, sensueel, magnetisch en 
versterkt de donkere kant van schoonheid. Perfect 
voor een mysterieuze look voor de donkere dagen 
van de herfst en winter. I love a bit of glam and 
drama in een glamourous make-up look. De 
intensiteit van zwart ontmoet metallic en heldere 
tinten. Voor een make-up look die indruk maakt. 
Pupa Milano the dark side of beauty.

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

Intens en mysterieus?

NEVER WITHOUT
All In One Face Palette

NUDE OBSESSION PALETTE
3 Multi-Finish Eyeshadows

VAMP! MASCARA SEXY LASHES
De iconische mascara van 
Pupa in een sexy versie. 

MISS PUPA STARLIGHT
Lippenstift

NU ACTIE MASCARA PUPA
Jouw favoriete mascara met 

gratis oogpotlood en een hele 
mooie luxe tas. Kies onder 

andere uit Sexy Lashes, All-in 
One, Explosive
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Op zoek naar heel 
bijzonder behang?

Zoek niet 
verder en 

kom langs!

Uw specialist op 
het gebied van 

behang. 

Zeker als u iets 
bijzonders op 
de muur wilt. 

Een muur als 
eyecatcher, 
dat wil toch 
iedereen! 

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

RESURFACE
TIME TO PEEL

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

De zomer is offi cieel voorbij. Dit betekent dat het peeling-seizoen is gestart. Resurface 
is een innovatieve peeling die de lederhuid bereikt. Een behandeling die zichtbare 
resultaten oplevert, zonder onaangename bijwerkingen. Dé oplossing voor een huid met 
onregelmatigheden, zoals: pigmentvlekken, acnélittekens, grove poriën en fi jne lijntjes.

Deze intensieve kuur bestaat uit: 6 behandelingen van € 51,- 
per behandeling. (1x per week) 2 GRATIS thuisproducten
t.w.v. € 68,55 om de behandeling thuis te ondersteunen.

Ben jij benieuwd wat Resurface voor jouw huid kan betekenen? 
Neem dan contact op voor een vrijblijvend intake gesprek. 

HUIDVERBETERING

ACNÉ

PEDICURE/MANICURE

MAKE-UP

LASH VOLUME LIFT

HENNA BROWS

HARSEN

VOOR MEER 
INFORMATIE 

Bel 06-30736716
of kijk op

de website.

De muren weer glad?

Schilders- en afwerkingstechnieken

van Engelen

Pannenschuurlaan 81, Oisterwijk  
info@hve-schilderwerken.nl

06-22680194  

Wij zorgen ervoor!

Al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van schilders- en
afwerkingstechnieken in onderhoud - renovatie - wandafwerking

Schilders- en afwerkingstechnieken

Bel voor een afspraak: 06-22680194
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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

4

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

8

7

11

12

9

 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!

10
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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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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

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.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past! 

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

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.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kast-
oplossing, 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 ontwerp 
tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots op zijn en 
waar jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past! 
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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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Een jaartje ouder?

Een ouder dier kan (ongemerkt) last hebben van 
ouderdomsklachten. Honden en vooral katten zijn soms 
een meester in het verbergen van pijn en ziekte. Het is 
belangrijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken, 
zo kunnen we meteen ingrijpen en erger voorkomen. 

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot  |  013-5400215  |  dzt@anicura.nl  |  www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

COLUMN/ANICURA

In de maanden oktober en november kunt u een afspraak 
maken voor een seniorencheck van uw hond en/of kat. Bij 
deze check wordt uw huisdier van top tot teen nagekeken. 
Daarnaast wordt het bloed en de urine onderzocht. Bij 
katten wordt ook nog de bloeddruk gemeten. 

De seniorencheck is uitstekend te combineren met 
de jaarlijkse vaccinatie! 

In oktober en november seniorencheck van uw hond en/of kat

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

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

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

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

Word jij al te lang  
verdrietig van 
de weegschaal? 

KOM DAN 
NU IN 
ACTIE!

Bestel je 
producten 
online!

Graag bij de bestelling de code 
‘Oisterwijk’ vermelden.

De lekkerste belegde broodjes haal je bij 

Stationsplein 1,  Oisterwijk  |  013-5211714  |  info@stationnekeoisterwijk.nl    
www.stationnekeoisterwijk.nl  |  Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

In 2001 opende horecaman Peter van Opstal de deuren van 
Broodjesservice ’t Stationneke. De locatie is uniek, de zaak 
is gevestigd in de voormalige wachtkamer van het station in 

Oisterwijk, een rijksmonument dat dateert uit 1874. 
In de loop der jaren is ’t Stationneke uitgegroeid 

tot een begrip in Oisterwijk en omstreken.

Kom genieten!
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Openingstijden: 
Maandag 13.00 - 17.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Laatste zondag van de maand open

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE 
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE 

FASHION 
FOR CURVES 
SIZE 42&UP

LIFESTYLE 
FASHION GIFTS

Prinses Beatrixstraat 23A, Moergestel
06-41854780  |  yvette@topgewicht.nl 

www.topgewicht.nl

T-op Gewicht helpt je hier graag mee!

Je hebt maar één lichaam, 
wees er zuinig op!

Spreekt dit je aan?
Maak dan nu een afspraak! 

Bel 06-41854780

 
 
 Kennis is macht
  “Weten wat je eet (kennis), wanneer je eet (structuur en 
valkuil) en waarom je eet (inzicht). Ik ga jou begeleiden 
met het antwoord op deze vragen. Doordat je kennis 
vergaart over welke producten goed voor je zijn, ga je 
vanzelf leren hoe je gezond, voedzaam en toch lekker 
kunt eten. Ik heb ook aandacht voor het mentale aspect. 
Vaak zit het voor een groot deel tussen de oren. Je moet 
die vicieuze cirkel zien te doorbreken om terugval te 
voorkomen en verleidingen te kunnen weerstaan.”

  Persoonlijke ervaring
 “Vanuit mijn eigen enthousiasme coach en motiveer ik je 
om te komen tot blijvende gedragsveranderingen. Ik ga 
er samen met jou helemaal voor. Ik heb tot voor kort ook 
altijd met mijn gewicht geworsteld, maar door anders te 
eten, voel ik me nu veel fi tter en heb ik veel meer energie. 
Dat gun ik andere mensen ook. 

Wie weet tot binnenkort,
Yvette Hesselberth

   Stap voor stap
 “Als je bij mij onder begeleiding komt, ga je niet zomaar lijnen. We achterhalen 
allereerst wat je hulpvraag is en stellen samen duidelijke, haalbare en realistische 
doelen. Vervolgens kijken we hoe je niet alleen je eetpatroon maar ook je leefstijl 
kunt aanpassen om de doelen te bereiken. Met steeds kleine veranderingen kom 
je al een heel eind en is het ook vol te houden op de lange termijn. Als je (letterlijk) 
goed in je vel zit en vertrouwen in jezelf hebt om op gewicht te kunnen blijven, kun 
je weer de hele wereld aan en is de basis gelegd voor een gezonde toekomst.”

Dinsdag 17 november 
gratis informatieavond

in mijn praktijk met 
als thema ‘Niet diëten, 
maar gewoon gezond 

eten’. 
Je dient je wel van 

tevoren aan te melden 
via de site, via mail 
of app. Er is maar 

een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, 

dus reageer snel.
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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!
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Eigenaar: Paul van Riel  |  Burgemeester v/d Mortelplein 58, Tilburg  |  013 - 4671091 

www.patisseriewaltervanerven.nl

Val jij al in de smaak?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?Bel dan 013 4671091

Wil je 

iets bijzonders als 

relatiegeschenk? 

Of gewoon voor 

sinterklaas of kerst?

Bestel het dan 

online!

Je bedrijf extra onder de aandacht brengen?

Zorg dat je in beeld blijft 
in deze sombere tijden. Laat 
je zien en grijp de kans aan 
om in de smaak te vallen bij 
je opdrachtgevers en nieuwe 
klanten. Blijf je onderscheiden.

Dat kan met heerlijke bonbons 
met jouw eigen bedrijfslogo.

Motiveer je thuiswerkers 
met een verrassing, gewoon 
door de brievenbus!
Succes verzekerd!

Val jij al in de smaak?
Wij helpen jou op smaakvolle wijze!
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Ook lie�hebber van de natuurlijke woonstijl?

Kom een kijkje nemen in onze showroom!

Stinp
Combineer de robuuste 
houten meubels dan met 
natuurlijke materialen 
zoals wol, linnen en katoen 
met grove weefsels. Groen 
mag niet ontbreken in dit 
interieur, kies daarom voor 
een paar mooie groene 
planten. Style het interieur 
af met manden, vachten en 
een mooi wollen vloerkleed.

Natuurlijke materialen zoals 
wol, vachten en (vergrijsd) 
hout zie je terug in de 
landelijke woonstijl. Verder 
wordt er veel gebruik- 
gemaakt van linnen en 
katoen, grove weefsels en 
smeedijzer. Tegenwoordig 
zie je ook veel sloophout. 
Op de vloer vind je hout, 
eventueel in whitewash 
of een stenen vloer. De 
wanden zijn gemetseld 
of gestuct en geschilderd 
in lichte kleuren (vaak 
kalkverf). De meubels 
mogen grof en robuust zijn, 
een gladde afwerking hoort 
niet thuis in een landelijk 
interieur.

Ook lie�hebber van de natuurlijke woonstijl?

Één a d 
ve ten 
di  in 
bi Mhe 
Wonj!

Kom dan langs bij 
Michiels Woonstijl. 

Wij zijn thuis in 
verschillende 

woonstijlen. Samen 
kijken we welke stijl 
bij u past en welke 

woonelementen samen 
een geheel maken. 

Dit keer:

De natuurlijke woonstijl

Al meer dan 35 jaar is 
Michiels Woonstijl een 

begrip in de regio. 
Wij zijn een eigentijdse 

woonwinkel met 
stijlvolle en kwalitatief 

hoogwaardige 
woonformules.

Kortom, wij hebben alles 
onder één dak. 

Sprendlingenpark 40-42 
Oisterwijk

013 - 521 20 44
info@michielswoonstijl.nl

www.michielswoonstijl.nl
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• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

helpt u graag bij uw steeds 
lastiger wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

• Jaarrekening
• Sa.la.ris
• Ook voor
particulieren

www.pa reladvies. n 1 
Sprendlingenstraat 16 1 5061 KN Oisterwijk 

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

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

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

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.

Beneluxstraat 7b, Oisterwijk  |  013 470 0711  
www.computerserviceoisterwijk.nl

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

Computerservice Oisterwijk helpt u graag bij al uw problemen 
op het gebied van ICT. Flexibele service tegen scherpe tarieven.

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Huidzorg Unique is een praktijk 
voor huid- en oedeemtherapie waar 
u terechtkunt voor de behandeling 
van verschillende huidproblemen.

Wij geven u graag advies en stellen 
samen met u een behandelplan 
op bij onder andere de volgende 

huidproblemen:

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

Renée van Berkel

Wilt u ook 
  een gave huid?

Micro needling kan resulteren in:
• een meer gladde en frisse huid
• fi jnere poriën
• minder rimpels en fi jne lijntjes
• verbetering van de huidstructuur
• vermindering van pigmentvlekken
• opvulling van (acne)littekens en vervagen (acne)littekens.
• vervlakking van operatie- of traumatische littekens

Verbeter uw huid met microneedling Bij microneedling gebruikt de 
huidtherapeut zeer fi jne naaldjes om de lederhuid licht te beschadigen. 
Dit stimuleert de celdeling en de aanmaak van collageen en elastine 
waardoor de huid sterker, soepeler en egaler van kleur wordt.

Wilt u graag meer informatie over deze behandeling en 
wilt u weten of deze behandeling geschikt is voor u? 
Neem dan contact op voor een gratis intake bij ons in de 
praktijk in Oisterwijk!
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GA JE VOOR SFEER 
OF IS WARMTE 
BELANGRIJKER?

Met name in de wat oudere huizen kom je nog 
regelmatig een klassieke open haard tegen. En er 
gaat niets boven de beleving van een echt houtvuur. 
Het geluid, de geur en de vlammen creëren elke 
keer dat je de haard aansteekt een bijzondere 
sfeer in huis. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg 
alternatieven om een zelfde soort sfeer te creëren.

Warmte & sfeer
Zo veel alternatieven zelfs dat het lastig kan zijn om 
de juiste keuze te maken. Ga je voor een kachel 
of toch voor een haard? En heb je liever een hout-
gestookte of een gasgestookte of gewoon een 
elektrische? Bij het maken van deze keuzes is het 
belangrijk om goed voor ogen te houden waar de 
kachel of haard voor jou aan moet voldoen. Gaat 
het bijvoorbeeld vooral om de sfeer of speelt ook de 
warmteafgifte een belangrijke rol? Zo zijn haarden 
over het algemeen in de eerste plaats sfeermakers 

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers 
die je hierbij kunnen helpen. Ook bij jou in de regio.

Lekker warm voor de haard... 
of toch een kachel?

De koudste tijd van het jaar is aangebroken. Hoe korter en kouder de dagen buiten 
worden, hoe meer we het liefst binnen blijven cocoonen. Heerlijk weggekropen onder 

een dekentje voor de brandende haard of kachel.

en daarnaast geven ze ook warmte. Terwijl bij een 
kachel het aspect warmte juist voorop staat en sfeer 
net iets minder belangrijk is.

Keuzes maken
Na die eerste keuze – tussen haard en kachel – 
volgen nog heel wat meer keuzes waarbij het vaak 
ook van belang is of je huis beschikt over een rook-
kanaal of niet. Wil je bijvoorbeeld een vrijstaande 
kachel of toch liever een inbouwexemplaar? En als 
je kiest voor een houtkachel, wil je er dan een met 
speksteen of ga je voor gietijzer? Is een pelletkachel 
wellicht een optie voor jou? Of ben jij meer van een 
cv-haard of -kachel? En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Uiteindelijk hangt het allemaal af van 
de mogelijkheden in jouw huis en jouw persoonlijke 
voorkeuren. In principe is er voor iedereen wel 
een geschikte haard of kachel te vinden zodat ook jij 
daar straks heerlijk voor weg kunt kruipen.

BRUIST/WONEN
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GRATIS bezorging 

binnen Nederland.

Voor 16.00 uur besteld, 

verzending binnen één 

werkdag.

De webshop
is nu live!

vandijckcosmetic.nl
Bestel nu de juiste 
producten gewoon 

online

Kantstraat 16, Haaren
+31 (0)6 520 86 019

info@vandijckcosmetic.nl
www.vandijckcosmetic.nl

Cosmeceutische 
gezichtsbehandelingen

Pedicure - Manicure

Shellack (CND) behandelingen, 
voor handen en voeten

Ontharingen zoals 
IPL-behandelingen 

Word de mooiste versie van jezelf
Nathalie van Dijck
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ALTIJD OPEN OP 

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

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

NEW FALL/
WINTER
COLLECTIONS!

Bezorgbakker Arno Hultermans  |  Phoenixplaats 3, Tilburg  |  06-29006506   |  arnohultermans@gmail.com  |  www.bakkerarno.nl

Wij bezorgen niet alleen brood en banket!

U kunt bij ons ook terecht voor: belegde broodjes • zuivel • bedrijfsfruit
Wij houden van vers en werken samen met lokale ondernemers. 

Biest-Houtakker

Tilburg

De Moer

Loon op Zand

Berkel-Enschot

Biezenmortel

Udenhout

Superhandig voor particulieren en bedrijven! 

Informeer naar de 

mogelijkheden via:

06-29006506

lekker vers aan uw voordeur

Geen bezorgkosten!

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

De piano is een slag-, toets- en snaarinstrument uit 
de citerfamilie dat bespeeld wordt met een enkel 
klavier en twee of drie pedalen. De moderne piano is 
geëvolueerd uit de pianoforte, het instrument waarop 
bijvoorbeeld Mozart al zijn pianomuziek heeft 
gecomponeerd. Simons Piano bemiddelt bij aan- en 
verkoop van piano’s. Ook is het mogelijk om gebruikte 
instrumenten te kopen

Een piano kopen?

Interesse?
Maak een 

vrijblijvende 
afspraak!

Dat doe je bij Simons Piano!
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MICHAEL PILARCZYK

Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Luister de podcast
In de Leef Je Mooiste Leven Podcast beantwoorden wij 
vragen van luisteraars. We delen inspirerende verhalen, 
onze eigen ervaringen en inzichten. Meer informatie op
www.michaelpilarczyk.nl/podcast.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
Ram 21-03/20-04
Elke Ram toont zijn onverzettelijkheid in 
november. Je bent niet bang om het hard te 
spelen, maar als je niet oppast, kan je 
iemand die je liefhebt kwetsen.

Stier 21-04/20-05
De energie van deze maand zal de voordelen 
van beweging versterken. Zorg er ook voor 
dat je voldoende vitamines en mineralen 
binnenkrijgt. 

Tweelingen 21-05/20-06
November brengt serieusheid in je leven. 
Het enige waar je voor vecht is gerechtigheid. 
Je staat op voor de rechten van een ander en 
de rest laat je links liggen.

Kreeft 21-06/22-07
November is geweldig voor het werk. Je 
inspanningen zullen vruchten afwerpen en 
de verhoogde leiderschapskwaliteiten 
kunnen je naar de top brengen. 

Leeuw 23-07/22-08
November zal je erg moe maken, ook al is 
daar misschien geen duidelijke reden voor. 
Misschien valt de druk van het hele jaar op 
je. Vergeet niet voldoende rust te nemen.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende deze laatste herfstmaand, moet 
de Maagd oppassen met stress. Zodra 
november aanbreekt, ben je vatbaarder voor 
gezondheidsproblemen, met name indigestie. 

Weegschaal 23-09/22-10
In november wil de Weegschaal veel lezen. 
Deze hobby brengt je waarschijnlijk dichter 
bij iemand met dezelfde interesses. Wie weet 
wordt het een grote liefde.

Schorpioen 23-10/22-11
Tijdens deze koudere en kortere dagen zal 
de Schorpioen zich moeten weren tegen 
depressieve momenten. In deze situaties kan 
je ondersteuning van je familie verwachten.

Boogschutter 23-11/21-12
Je voelt je klaar om positieve en aan-
hankelijke energie uit te stralen. Het wordt 
dan ook een prettige tijd waarin je het 
vertrouwen met vrienden en familie versterkt. 

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok kan een gevoel hebben dat er 
iets verkeerd zit in zijn leven. Maar als je je 
systematische karakter inzet in je leven, kan 
je je gedachten prima ordenen.

Waterman 21-01/19-02
Waterman zal een sterk verlangen voelen om 
te veel uit te geven. Maar als je deze drang 
niet kunt beheersen, kun je in de problemen 
komen. Denk goed na voordat je iets koopt.

Vissen 20-02/20-03 
Je wordt overweldigd door werk, maar je 
moet weten dat gezondheid de hoogste 
prioriteit moet hebben. We raden aan om te 
sporten, of maak mooie natuurwandelingen.

HOROSCOOP

Ga in november de natuur in

Schorpioen
Tijdens deze 

koudere 
dagen zal jij 
je moeten 

weren tegen 
depressieve 
momenten.
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Ken je dat
JE BENT BOODSCHAPPEN AAN HET DOEN, LOOPT LANGS DE 
ETALAGE EN DAAR HANGT EEN ONWIJS LEUK SETJE. EVEN 
BINNEN KIJKEN. NA VIJFTIEN MINUTEN KOM JE VOLDAAN 
NAAR BUITEN, HET SETJE OP DE POP ZIT NU IN JOUW TAS. 

De eerste paar weken draag je met veel plezier dat nieuwe setje, 
maar dan ineens ben je het beu en heb je niks meer om aan te trekken. 

Dit is het grootste probleem tijdens een garderobecheck! Alle kleding- 
stukken zijn los van elkaar superleuk, maar hoe combineer je ze nou? 
Als setje kopen en dragen lijkt makkelijk, maar zorgt uiteindelijk voor een 
volle en ondraagbare garderobe.

Haal alles uit elkaar en hang soort bij soort en kleur bij kleur.  
En ga vanuit daar elke dag een nieuwe set maken. Zo kom je 
erachter dat je veel meer kledingsets en mogelijkheden hebt 
dan je in eerste instantie dacht. Shop je graag, investeer dan altijd in 
goede basisitems!

Zit je dit te lezen en denk je ‘ja, makkelijk praten 
Het Mode Meisje, maar ik zie het echt niet!’
Dan kom ik je toch gewoon helpen. 

Samen gaan we de garderobe indelen en maken we
allemaal nieuwe sets. We fotograferen deze en zo
heb je elke dag een nieuwe look!

WWW.HETMODEMEISJE.NL

COLUMN/HET MODE MEISJE

www.ingridblom.eu 

In mijn huidverzorgingspraktijk werk 
ik volgens de laatste RIVM-code en 
bied ik weer alle behandelingen aan.

Nieuw in mijn praktijk is definitief ontharen 
d.m.v. SHR. Deze nieuwe technologie heeft 
een unieke warmte / energie afgifte die 
zeer effectief de haarfollikel vernietigt en 
nieuwe haargroei tegengaat.

Voordeel t.o.v. oudere methodes:
* pijnloos, ja echt ook bikinilijn
* glijdende behandeling, dus snel 
* ook voor lichtere haren
* ook voor donkere huid
* goede en snelle resultaten

Start nu, dan bent u snel van uw
ongewenst haar af.

Aantrekkelijke combinatieprijzen op
aanvraag. Kijk voor alle prijzen op
mijn website.

Afspraak maken kan online,
u bent van harte welkom !

 

NIEUW
 in mijn praktijk

SHR
 ONTHAREN

Burg.Verwielstraat 67, Oisterwijk

013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

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

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Per direct
te koop
Vraagprijs

€ 99.000,-

Luxe en riant chalet te koop

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

• 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 om een 

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is 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.

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

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
5958



• Gebruik ruitenvloeistof die bestand is tegen koude temperaturen
• Controleer of er nog genoeg spanning op de accu staat, een spanning  
 van 14 volt is gewenst
• Zorg voor winterbestendige koelvloeistof
• Schaf eventueel winterbanden aan
• Zorg dat de deuren niet klemmen, houd de deuren vet
• Controleer of er geen sterretjes in de vooruit zitten

Nog enkele tips
Neem altijd een polariserende zonnebril mee, dit kan helpen 
bij een laagstaande zon. Zorg dat de verlichting goed werkt, 
zicht is enorm belangrijk. Leg een ruitenkrabber in de auto, dit 
is handig om het ijs en sneeuw van je ramen te verwijderen. 
Denk ook aan een trekker om overtollig water weg te 
krijgen. Zorg ervoor dat je een zeemlap hebt voor de 
binnenkant van je ramen. Leg ’s avonds een scherm 
op de voorruit zodat de voorruit ’s morgens niet 
bevroren is. Leg altijd een winterpakketje in de auto, 
denk aan dikke jas of een dekentje voor het geval je 
met pech langs de kant van de weg komt te staan.

Sab�ina Penning 
Autospeciaal Mandemakers

De auto
Koning Winter doet zijn intrede. Dat betekent dat we onze auto klaar 
moeten gaan maken voor de winter. In Nederland zijn de winters niet 
superstreng, maar dit zou niemand moeten weerhouden om tijdig zijn 
auto winterklaar te maken. Een winterbeurt is geen overbodige luxe. 

Garagebedrijf Mandemakers  
Gasthuisstraat 14-a, Oisterwijk
 013-5362513 of 06-85402939

  info@autospeciaalmandemakers.nl
www.autospeciaalmandemakers.nl

GARAGEBEDRIJF
MANDEMAKERS

APK

ONDERHOUD

VERKOOP

BANDEN

VELGEN

AIRCO

PECHSERVICE

COLUMN/MANDEMAKERS

embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

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

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573  |  06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Omgangsrecht 
voor grootouders?

Op dit moment is er geen omgangsrecht 
voor grootouders opgenomen in de 
wet. In de wet staat nu een open 
norm: grootouders moeten een nauwe, 
persoonlijke betrekking met hun kleinkind 
aan hun omgangsverzoek ten grondslag 
leggen. Het enkel zijn van grootouder is 
daarvoor niet voldoende. Het moet gaan 
om meer dan het gebruikelijke grootouder-
kleinkindcontact. Inwoning, regelmatige 
verzorging en opvoeding, een intensieve 
oppasregeling of omgangscontacten na 
een uithuisplaatsing kunnen hiervoor van 
belang zijn. De drempel voor grootouders 
om via de rechter een omgangsregeling 
te krijgen is dus hoog. Er moet sprake zijn 
van meer dan gebruikelijk contact.

Al langer speelt de vraag of voor 
grootouders een sterkere rechtspositie in 
de wet zou moeten worden opgenomen. 
In maart van dit jaar is een rapport 
verschenen waarin nader onderzoek 
is gedaan naar de procespositie van 
grootouders. Het rapport bevestigt 
dat de drempel in Nederland voor een 
ontvankelijk omgangsverzoek voor 
grootouders hoog is. In Nederland moet 
sprake zijn van meer dan gebruikelijk 

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties.
 

In een scheiding is er 
veel onzekerheid op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel gebied. 

Mensen komen bij mij 
voor een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met 

de ander.   

Chantal Dekkers

Meer weten over 
de verschillende 
mogelijkheden?

Neem dan contact 
met mij op.

013-2070740

De afgelopen maanden zullen, vanwege het coronavirus, veel groot-
ouders het contact met hun kleinkinderen hebben gemist. Maar er zijn 
ook grootouders die hun kleinkinderen nooit zien. 

contact tussen grootouders en kleinkind, 
terwijl in het internationale juridische kader 
een ‘normale’ grootouder-kleinkindrelatie het 
uitgangspunt is.

Daarnaast benadrukken experts de 
wens en het belang van de kinderen. 
Het uitgangspunt zou moeten zijn of het 
kind contact met de grootouder wil. In 
procedures behoort het kind gehoord 
te worden. Verder zou in geval van 
echtscheiding in de ouderschapsplannen 
standaard aandacht kunnen worden besteed 
aan contact met grootouders, waarbij 
geredeneerd wordt vanuit het belang van 
het kind. De experts zijn wel van mening 
dat bemiddeling de voorkeur verdient boven 
het zetten van juridische stappen. 

Wat er met de bevindingen in het rapport zal 
worden gedaan is nog niet duidelijk, maar 
een wettelijk omgangsrecht voor grootouders 
is er dus nog (lang?) niet.

‘Ons hotelgevoel bij je thuis’
www.luxxliving.nl
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Verzonken Kasteel 70, Udenhout  |  06-38196584  of 013-5420464  
info@johnreijnenmeesterschilder.nl  |  www.johnreijnenmeesterschilder.nl

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTER-
SCHILDERWERK?

Voor meer 
info of een 
offerte? Bel 

06-38196584

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen,, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg 
en omstreken, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met 
mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel 
deskundig bij te staan zodat de uitvaart ondanks het verdriet toch 
een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

 Wij bieden medische microneedling aan, ook wel Collageen Inductie Therapie 
(CIT) genoemd. Dit is een zeer effectieve manier om de huid in de diepte te 
vernieuwen en te verstevigen. Door iedere behandeling wordt de aanmaak 
van collageen en elastine gestimuleerd en wordt uw huid steviger en gladder.

ELAN Clinics maakt gebruik van het eerste FDA goedgekeurde medische 
microneedling systeem ter wereld: de SkinPen. Hierdoor tillen we medische 
microneedling naar het allerhoogste niveau.

Zou u willen dat de structuur van de huid verbetert, (acné)littekentjes 
verdwijnen, een pigmentprobleem of beginnende huidveroudering wordt 
aangepakt? Dan is microneedling wellicht iets voor u. Bij microneedling met 
de Skinpen maken we met behulp van een speciale pen, met daarop een 
kop met naaldjes, microscopisch kleine gaatjes in de huid. De behandeling 
stimuleert de aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de huidstructuur. 
Bovendien zorgt deze behandeling voor een betere opname van actieve 
werkstoffen ten behoeve van de huidverbetering. De huid wordt sterker, 
egaler van kleur, weerbaarder en veerkrachtiger. 
 
 Bent u benieuwd wat onze behandelingen en 
producten voor uw huid kunnen betekenen? 
  Kom gerust langs voor een vrijblijvend 
en kosteloos adviesgesprek of maak een 
afspraak voor een behandeling.
 
 Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste 

Microneedling
Kent u deze huidverbeterende behandeling al?

Mooi Medisch Sportief gaat verder onder een nieuwe naam: Elan Clinics!
Elan staat voor bezieling, enthousiasme en gedrevenheid. Eigenschappen 
die goed bij ons passen. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling, maar 
met vertrouwde kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Bij Elan Clinics 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

met botox of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.

Achterstraat 4 Helvoirt
06 - 170 28 131

helvoirt@elanclinics.nl
www.elanclinics.nl/helvoirt

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

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

langs te komen voor een advies.”

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

Alice van der Linden & Mariëlle van Gestel 
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LEER EEN 
NIEUWE TAAL 
OF EEN ANDERE 
NIEUWE 
VAARDIGHEID

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk binnen 
no-time weer optimaal!

Doe dingen met aandacht. Wanneer je de tijd 
neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen  bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet.

Is het echt belangrijk dat je iets onthoudt? Doe 
dat dan aan de hand van een ezelsbruggetje. Een 
oude truc, maar super effectief! De kans is groot dat 
je dat ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

Ga puzzelen! Wat voor puzzel het ook is. Het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren.

Leer een nieuwe taal of een andere nieuwe 
vaardigheid. Net als door te puzzelen worden door 
het aanleren van nieuwe vaardigheden je hersenen 
op een positieve manier gestimuleerd.

Slaap genoeg. Slaap is namelijk nodig om je 
herinneringen in je brein te archiveren. Probeer dus 
minimaal acht uur per nacht te slapen, dan weet je je 
de volgende dag meer te herinneren en kan nieuwe 
informatie bovendien beter worden opgeslagen.

Ga lekker sporten. Niet alleen goed voor de lijn 
en je conditie, maar zeker ook voor je geheugen. 
Door te sporten ontstaat er een betere doorbloeding 
naar je hersenen en bovendien is het voor veel 
mensen een ideale manier om even te ontspannen. 
En ook dat heeft een positieve invloed op je 
geheugen.

En zo zijn er nog talloze tips te noemen om jouw 
geheugen te trainen. Er zijn tegenwoordig zelfs heel 
wat apps die je hierbij kunnen helpen. Train ze!
 

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Work-out voor
jouw grijze massa
Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan je lief is, dan 

valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren kan namelijk echt!



 Het is van groot belang dat je 
kind goed leert bewegen.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs 
door te bewegen en tegelijkertijd 

te ontdekken. Het is belangrijk dat 
een kind in deze eigen ontwikkeling 

gestimuleerd wordt. Dat is de reden dat 
kinderfysiotherapie een apart vakgebied 

binnen de fysiotherapie is.

 De kinderfysiotherapeuten van 
Move-Ing diagnosticeren en behandelen 
je baby, peuter, kleuter, schoolgaande 

kind of tiener bij motorische en/of 
zintuigelijke problemen.  

Tilburg Noord (06-20448347) 
Tilburg Reeshof (06-14155564) 

Moergestel (06-18820146)
Berkel-Enschot ( 06-18820150)

info@move-ing.nl 

www.move-ing.nl

Move-Ing Kinderfysiotherapie biedt diverse zelf ontwikkelde 

lessen aan. Wij willen kinderen op een gezonde manier in 

beweging krijgen en met plezier in aanraking laten komen met 

diverse sporten en bewegingsvormen. Met deze keer aandacht 

voor: Fitdankbaby & Peutergym

FITDANKBABY

PEUTER- & KLEUTERGYM

JEUGDSPORTLES

BOOTCAMP BOYS & GIRLS

FITNESS WORKOUT 12+

BOOTCAMP AQUA KIDS

LADIES ONLY (AQUA)
FitdankBaby is een uniek concept dat 

speciaal bedoeld is voor mama’s die na 

hun bevalling fysiek en mentaal weer in 

vorm willen komen en tegelijk ook quality- 

time willen doorbrengen met hun baby 

van drie-zeven maanden.

Het unieke en mooie van deze speciale 

workout is dat de intensiteit van de 

workout toeneemt naarmate je baby 

groeit. Door het samen deelnemen aan 

deze les zal de band versterken en wordt 

samen bewegen een normaal onderdeel 

van jullie gezamenlijke routine. 

FITDANKBABY

moeders met hun baby

De peutergym is ontwikkeld voor kinderen van twee tot en met vier jaar. Tijdens deze les ligt het accent op het ontdekken en stimuleren van de motorische 
ontwikkeling. Dit gebeurt op een speelse wijze waarbij samenwerking met andere kinderen een belangrijk leerdoel is.

Ouders zijn gedurende de les aanwezig om samen met hun kind te sporten.  Tijdens de les wordt gebruikgemaakt van cijfers /kleuren /dieren /muziek et cetera om de sportles een speels, aansprekend thema te geven en ook nog eens leerzaam te maken. 

PEUTERGYM
2 t/m 4 jaar

Let’s move!
KINDERFYSIOTHERAPIE

Meld je nu aan via wwww.move-ing.nl.

VAN NIETS IETS MAKEN, VAN A TOT Z,
MET PASSIE, VOOR GROOT EN KLEIN

ALLES OP MAAT

Het begint meestal met een persoonlijk 
gesprek waarin we je wensen bespreken 

en de situatie ter plekke bekijken. 
We denken actief met je mee en zetten 

onze kennis en ervaring met plezier 
in om te komen tot het beste resultaat.

Jouw specialist in maatwerk 
in staal, rvs en aluminium

Nijverheidsweg 24, Oisterwijk
06-415 016 87 (Sjoerd) of 06-164 126 75 (Jacky)

info@ervemo.nl  |   ervemo  |  www.ervemo.nl

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
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Beukendreef 7, Oisterwijk  |  06-51233363  |  info@lizethligtvoet.nl  |   www.lizethligtvoet.nl

FOTO’S MOETEN EEN VERHAAL VERTELLEN
Het is meer dan alleen het vastleggen van hetgeen zich voor de camera bevindt. Middels een professionele kijk en het 

gebruik van natuurlijk licht leg ik voorwerpen, ruimtes en interieurs vast op een manier die spreekt. 
Ben je geïnteresseerd in een shoot of heb je een bedrijfsopdracht, neem dan vrijblijvend contact met me op. 

Alles op het gebied van sleutels!

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

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

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

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

Bel ons 
voor informatie: 
013-5430579

Klokkenkamer
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

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

Nooijens Antieke Uurwerken

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



Hoe fi jn is het wanneer je haar comfortabel zit en er ook nog 
eens fashionable uitziet? De vlecht is helemaal hot! Makkelijk en snel. 
Voor een ‘bad hair day’, vrijetijd en ook tijdens het sporten blijft de 
vlecht populair.

Tips voor vlechten!
SEFA’S/HAARTIPS

Belangrijk om ervoor te zorgen dat je haar wat 
stugger is. De vlecht zal hierdoor minder snel 
uitzakken. Om het haar wat stugger te maken 
kun je een droogshampoo of een volume-
poeder gebruiken.

1

2

3

4

Vlecht liever zonder spiegel en gewoon op je 
gevoel! Dit werkt sneller.

Het gezegde is niet voor niets: oefening baart 
kunst. Wij geven je graag advies over de juiste 
producten en dan gaat het zeker lukken.

Wil je een messy look? Let er dan op dat je 
niet te hoog op je hoofd begint met de vlecht, 
maar juist iets lager. Het is belangrijk om de 
plukken haar wat losser vast te houden.

Het is met vlechten fi jner als je haar niet nét 
gewassen is. Wil je toch een vlecht in je nét 
gewassen haar, dan zijn de producten uit Tip 1 
onmisbaar.

info@sefashaircompany.nl  
www.sefashaircompany.nl 

Onze winkels
Julianastraat 2, Uden

0413-288779
  Kruisstraat 46A, Oss

0412-484092
  Aabeestraat 11-13, Tilburg

013-8811276
BINNENKORT OOK IN:

  Waterstraat 48, Tiel

Al meer dan twintig jaar 
ervaring als groothandel in 

professionele haarproducten, 
waarbij service voor de klant 

centraal staat!

Bekijk onze webshop op

SEFASHAIRCOMPANY.NL

Snelle service voor al uw 
kappersbenodigheden!

5

Bij ons vind je 
de juiste producten

Je meubels en auto
weer als nieuw

De Sonman 8a, Moergestel  |  013-5132136 / 06-41856316
 info@johnsstoffering.nl  |  www.johnsstoffering.nl

meubel- en autostoffeerderij

REGELT HET!

Je tegels verdienen 
een vakman!

Dolomietenlaan 136, Tilburg

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

• Kosten inzichtelijk vooraf
• Perfectionist

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-10671567

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

Jouw logo hier?Jouw logo hier?

belettering stickersbordurenbedrukking drukwerk

Sticker en Shirts
bedrukt en borduurt

kleding en textiel
al vanaf 1 stuk!

Vergroot je 
herkenbaarheid! 

LIKE ONS



Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!

Nieuwsgierig geworden? 
Maak een afspraak via 
+31 (0)6 21 81 60 45

BRUISENDE/ZAKEN

Makkumplein 4,Tilburg
 +31 (0)6 21 81 60 45

info@ldih.nl  |  www.ldih.nl

Luxury Design Interiors (LDI) 
uit Tilburg realiseert interieurs 
en meubelen van hoogwaardige 

kwaliteit. Altijd op maat, in iedere 
situatie anders, volgens uw eigen 

eisenpakket. Koen Donders

‘JE BENT ZO 
GOED ALS 
JE LAATSTE 
PROJECT’

Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!



Culinair 
genieten

Keurslagerij La Cucina is in de afgelopen zeven jaar uitgegroeid tot een begrip in 
Oisterwijk. Het bedrijf wordt gerund door Janmaarten en Majella Maton samen 
met hun twee kinderen en hun enthousiaste, gezellige team. Het is daarom een 

echt familiebedrijf met een persoonlijk twist. De zaak is gevestigd in een voormalig 
restaurant. Dit geeft de winkel een bourgondisch en gezellig karakter.

Honger 
gekregen? 

Loop dan eens 

binnen!

Gemullehoekenweg 5, Oisterwijk  |  013 5213492  |  WWW.LACUCINA.KEURSLAGER.NL  |  info@lacucina.keurslager.nl  

Marc Hesselberth is 
al ruim twaalf jaar een 

gedreven sportschutter. 
Vanuit die passie begon hij 

zijn speciaalzaak. 

“Onze zaak richt zich 
op de sportschutter, 

de professional, 
schietverenigingen, de 
recreatieve schutter, de 

jager en als importeur van 
diverse producten ook op 

de vakhandel. 

Onze focus ligt op 
kwaliteit en service. 

Klanttevredenheid en 
persoonlijke aandacht voor 
álle klanten is voor ons het 

allerbelangrijkste.”

Kerkstraat 70A, Oisterwijk 
06-23520604 

 info@mh-schietsport.nl 

www.mh-schietsport.nl

GUNS

AMMUNITION

ACCESSORIES

MH SCHIETSPORT IS DÉ SPECIAALZAAK VOOR JOU

Schot in de roos

Kijk op de 
website voor 
meer info!
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1 EN 29 NOVEMBER
Koopzondag
In het centrum van Oisterwijk, 
winkels geopend van 12.00 - 17.00 
uur. Let op de corona instructies bij 
de winkeldeuren. 

5 NOVEMBER
Love is Wonderful
Karin Bruers verwelkomt u in een 
warm bad van liefde. Aanvang 
19.30 en 21.30 uur in Tiliander, 
entree € 19,50. 

8 NOVEMBER
Caramba
Joris Linssen en zijn band 
bewerken liedjes van Nederlandse 
streekartiesten. Aanvang 13.30 
en 16.00 uur in Tiliander, entree 
€ 23,-.

14 NOVEMBER
Sinterklaas
Sinterklaas komt naar Nederland. 
Kinderen mogen hun schoen 

zetten, liedjes zingen en 
tekeningen achterlaten in hun 
schoen. Geen grootse intochten; 
kijk voor alternatieven en 
tv-uitzendingen op onze website!

15 NOVEMBER
Harpsongs
Om 15.00 uur concert op harp 
door Marja de Jong in de 
Protestantse kerk in Oisterwijk, 
entree € 10,-.

Caramba

Sinterklaas
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NOVEMBER 2020

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

17 NOVEMBER
Wolf
Frans Kapteijns geeft een lezing 
over de wolf. Daarna kunt u 
genieten van de fi lm White Fang. 
Aanvang 19.30 uur in Tiliander, 
entree € 7,-

20 NOVEMBER
Opgekropt staat netjes
In zijn poging om niet langer de 
goede vrede te bewaren wringt 

Jochen Otten zich in lachwekkende 
bochten. Aanvang 19.30 en 21.30 
uur in Tiliander, entree € 17,50.

22 NOVEMBER
Heel Holland Lacht
De gekste taartenwinkel die je maar 
kunt bedenken met Arijan ‘Adje’ 
van Bavel, Sabine Beens en Onno 
Innemee om 13.30 en 16.00 uur in 
Tiliander, entree € 24,50. 

Sinterklaas

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkt
Donderdagen om 8.30 uur op het 
Mgr. Bekkersplein in Haaren en om 
13.00 uur op De Lind in Oisterwijk. 
Op vrijdag om 13.30 uur op het 
St. Jansplein in Moergestel.
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INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water
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Meng de bloem met het paprikapoeder en een fl inke snuf peper en zout. Haal de kip 
door de bloem. Snijd de champignons en uien in plakjes. Schil de winterpenen en 
snijd deze in plakjes. Snijd het ontbijtspek in reepjes. Verhit een beetje boter in een 
grote braadpan en bak de drumsticks ongeveer vijf minuten aan tot ze goudbruin zijn. 

Haal vervolgens de kippenbouten uit de pan. Bak in dezelfde pan met de over -
 gebleven boter het ontbijtspek, de winterpeen, de champignons en uien ongeveer
3 minuten. Als je zilveruitjes gebruikt, voeg ze dan in hun geheel toe. 

Voeg vervolgens de wijn, het bouillonblokje, de tomatenblokjes, de tijm en in vier keer 
het water toe. Kook 5-10 minuten op hoog vuur, voeg de kippenbouten weer toe en 
laat vervolgens ongeveer 45 minuten stoven. Serveer de coq au vin met gebakken 
Parijse aardappeltjes. 

O ja, nog even een tip: wordt de saus niet dik genoeg, gebruik dan wat maïzena om 
de saus in te dikken. Is de saus te dik? Voeg dan wat water toe.
Bon appétit!

INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

4 PERSONEN - 25 + 45 MIN

Klassieke
coq au vin

Alex, traffi c manager bij Bruist
Mijn favoriete recept heeft zijn tijd nodig, maar is zeker de moeite waard! Een recept 
dat perfect is voor een koude zondag in november, lekker met vrienden of je geliefde 
genieten van deze Franse klassieker. Het enige nadeel is dat mijn keuken altijd 
ontploft is als ik coq au vin gekookt heb. Eén voordeel: na 2,5 uur poetsen heb ik 
mijn portie coq au vin van 402 calorieën alweer verbrand! 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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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.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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...

warme 
plaid

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

de
ce

m
be

r
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.o
is

te
rw

ijk
br

ui
st

.n
l

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

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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www.vanmossel.nl/skoda

GO ELECTRIC
ŠKODA ENYAQ al vanaf € 39.990
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