
Lenette van Dongen
‘Iedereen was laaiend 
enthousiast!’

Laat de  
lentekriebels 
maar komen!
Ze geven je lichaam 
een energieboost 
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Aphroditestraat 2, Tilburg  |  013-5784444  |  www.nuvakeukens.nl

WE GAAN VOOR HET
PERFECTE PLAATJE!

Ben je op zoek naar inspiratie? 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in 
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

“De keuze in kleuren en stijlen is tegenwoordig 
enorm”, vervolgt Jos. “Als je bij ons binnenkomt, 
laten we je dan ook eerst op je gemak een rondje 
lopen door de showroom. Zo krijg je een goed 
beeld van wat er allemaal mogelijk is. Vervolgens 
gaan we met je om de tafel om je wensen uit te 
werken in een persoonlijk ontwerp. Een keuken 
koop je niet iedere dag. Het is een behoorlijke 
investering, dus we nemen alle tijd om jouw 
droomkeuken te creëren. Je moet er toch heel 
wat jaren plezier aan kunnen beleven.”

 De trends 
Wat zijn de huidige trends? “Wit blijft natuurlijk 
altijd, maar je ziet dat er steeds vaker gekozen 
wordt voor donkere kleuren, evenals aardetinten 

Aphroditestraat 2, Tilburg  |  013-5784444  |  www.nuvakeukens.nl

Binnen ieder budget 
een keuken op maat
Gemotiveerd om het vooral anders te doen, zag Nuva Keukens in 1977 het levenslicht 

in Someren. Wat ooit begon als kleine zelfstandige onderneming, is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een keukenspeciaalzaak met vijf vestigingen in Brabant 

en Limburg. “We zijn een echte allemansvriend”, vertelt Jos, vestigingsmanager in 
Tilburg. “We kunnen voor ieder budget een keuken realiseren.”

en houtkleur. De keuken is tegenwoordig feitelijk 
een verlengstuk van je huiskamer; het is één 
geheel, dus daar wil je dezelfde sfeer realiseren. 
Qua apparatuur is koken op inductie populair, bij 
voorkeur met ingebouwde afzuiging zodat een 
afzuigkap niet meer nodig is.”

 Kwaliteit én service 
Nuva Keukens werkt alleen samen met (veelal 
Duitse) leveranciers waarvan ze zeker weten dat 
ze goede kwaliteit leveren. “De keukens worden 
bovendien geleverd en gemonteerd in eigen 
beheer. Daarnaast vinden we een goede nazorg 
heel belangrijk. Het houdt wat ons betreft niet 
op nadat je de keuken hebt gekocht. Ook als er 
daarna nog iets is, staan we voor je klaar.”



Wij werken nog steeds 
elke dag met veel plezier 

en passie aan onze 
producten!

En dat zie je aan het 
eindresultaat!

Everdenberg 341, 
Oosterhout
06-48487982 
info@drmetaldesign.nl
www.drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

Bij DR Metal Design 
kunt u terecht voor al 
uw stalen designwerk.

 
Wij ontwerpen en maken onder andere:

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT
 

Neem contact met ons op voor een 
vrijblijvende offerte of kom langs in onze 
showroom. Deze is geopend op afspraak.



Ultiem slaap- en zitgenot  op afspraak!
Maak
nu een 
afspraak

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

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

Bel 013-5284815
of mail naar:

info@kooskluytmans.nl

en wij ontvangen je graag
weer in onze winkel.

Open
op afspraak

Ultiem slaap- en zitgenot  op afspraak!
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Bruisende lezer,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de 
eerste zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al 
doen verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan 
weer in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer 
naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen samen 
het beste van zien te maken, want bij de pakken neer gaan 
zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel zelf 
de slingers ophangen!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
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VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
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uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
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OISTERWIJK

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.
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SMELLS SMELLS SMELLS 
LIKE LIKE 
HOMEHOME
RAINFORESTRAINFOREST
EDITIONEDITION

De tweede zondag in mei: Moederdag. Hoe moeilijk het 

ook is om je tekening of zelf-gekleide-asbak van vroeger

te overtreffen; met een Baobab geurkaars uit de serie 

Rainforest kom je vast een heel eind. Dit keer vergeet ze: 

‘Dat had je toch niet hoeven doen’ te zeggen. Want wanneer

de kaars in het mond-geblazen glas smelt, komt er een heerlijk 

parfum vrij en thuis rook nog nooit zo lekker. HERKEN JEZELF 

BIJ MEIJSWONEN.

RINGBAAN ZUID 251 | TILBURG | MEIJSWONEN.COM
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GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 
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   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio. 

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.
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SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

PROEF DE ZON
Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen maakt Pinkyrose het 

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

Orange direct gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl.
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DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!
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COLUMN/FRITS

Er is perspectief!
De zomertijd is weer van start. Het centrum kleurt weer langzaam groen. Alle collecties voor het voorjaar en de 
zomer zijn weer mooi gepresenteerd in de winkels. De menukaarten van de horeca zijn waar mogelijk alweer 
aangevuld met zomerse gerechten en de dagen zijn vanzelfsprekend weer een stuk langer qua licht.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m
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Jammer dat we (tijdens het schrijven van deze column) nog steeds niet maximaal 
van onze vrijheden mogen profi teren. Voor met name de ondernemers in ons 
centrum, zowel winkels als horeca en sportfaciliteiten, een hard gelag. Hopelijk 
brengen de lokale bestedingen waar mogelijk enigszins verlichting. We zijn er klaar 
mee, hoor ik overal. Steeds meer komen groepen en branches in opstand. Wellicht 
biedt het betere weer komende maanden in combinatie met de vaccinaties wat 
perspectief in het aantal besmettingen.
In het centrum zijn enkele winkels verhuisd. Bruna, Linda Loe en Heren van 
Oisterwijk zijn door hun wisseling van adres allemaal wat ruimer in hun jas gaan 
zitten. Ook mogen we deze maand een Thaise massagesalon verwelkomen in de 
Burg. Verwielstraat. Het voormalige winkelpand van Grape-District is ook verhuurd 
aan een nieuw bedrijf. Alle ondernemers veel succes. Uiteindelijk geen slechte 
beurt voor Oisterwijk in deze tijd!
Samen met Citymarketing en het Buitengebiedmanagement zijn we een landelijke 
campagne gestart in het vroege voorjaar genaamd: Boek & Bezoek! Hopelijk gaan 
we er veel bezoekers, gasten en klanten mee naar Oisterwijk bewegen. We zijn niet 
voor niets bij de beste vijf dorpen van Nederland geëindigd. Dus een voorsprong 
hebben we zeker op de concurrentie. 
Wel hadden een paar afgezegde evenementen kunnen helpen aan meer 
bekendheid en bezoekersaantallen. Reden van het afgelasten is duidelijk. 
We hopen dat andere organisaties een goed draaiboek hebben uitgewerkt zodat 
er bij een mogelijkheid meteen kan worden gestart met het opzetten van hun 
evenement. Ook wij staan klaar om iets te organiseren en zullen daar waar nodig 
de bestaande initiatieven steunen. Denken jullie nog aan het lokaal shoppen en 
bestellen? De winkels en horeca zijn er meer dan blij mee! Het zou mooi zijn als 
iedereen onze eigen ondernemers blijft ondersteunen. 

Ook nog benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en agenda? 
Lees dan deze column en kijk vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl

Blijf gezond en denk aan elkaar.
Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!
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Altijd een unieke autowrap!
WAAROM UW AUTO LATEN WRAPPEN? 
De meeste mensen die hun auto laten wrappen 
zien hun auto niet enkel als vervoersmiddel; het 
is een verlengde van hun persoonlijkheid en een 
hobby! Door de auto te laten wrappen heeft u 
een auto die helemaal naar smaak is. 

• Het is niet altijd verstandig om een auto te 
kopen in de kleur die u het mooist vindt. Vindt 
u bijvoorbeeld roze of geel een mooie kleur, 
dan kunt u beter een auto kopen in een neutrale 
kleur zoals grijs, wit of zwart en deze later 
wrappen in de door u gewenste kleur.

• Ook wanneer u de auto niet wilt verkopen 
maar wilt inruilen, krijgt u voor een auto in een 
neutrale kleur vaak een hogere inruilwaarde 
dan voor een auto in een felle kleur. 

• Daarnaast wrappen we ook vaak occasions. Als 
u bijvoorbeeld de perfecte occasion gevonden 
hebt, met een goede kilometerstand, prijs en 
alle eigenschappen die u graag wilt hebben.

C A R  W R A P P I N G
W I N D O W  T I N T I N G
P A I N T  P R O T E C T I O N  F I L M
&  A L L  V E H I C L E  C U S T O M I Z I N G

W W W. X C A R W R A P P I N G . N L

0 7 6  -  8 8 8  3 5  8 8

Altijd een unieke autowrap!

BEL EN VRAAG 
NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN!
076-8883588
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Gompenstraat 21, Waalwijk  |  0416-342012  |  www.matrabike.nl

VALUE
FOR 
MONEY

Fongers E-Folding N3 324 Wh
€ 1.599,-  nu € 1079,-

Fongers Livorno men 522 Wh
€ 2.699,-  nu € 1699,-

Fongers Premium N8 522 Wh
€ 1.899,-  nu € 1199,-

F O N G E R S
Matrabike lanceert ‘nieuw’ fi etsmerk

Het Groningse fi etsenmerk Fongers uit 1884 is opnieuw gelanceerd in de Benelux. 
Dit dankzij Matrabike die de merknaam graag overnam om in 2020 weer een eigen 

e-bike-lijn op de markt te brengen. “Mede vanwege de rijke geschiedenis”, vertelt directeur 
Theo Mank. “Fongers is de oudste fi etsenfabrikant van Nederland en bestaat al sinds 1884, 

alle reden om dit mooie merk nieuw leven in te blazen. 
En tevens heel betaalbaar!”

Gompenstraat 21, Waalwijk  |  0416-342012  |  www.matrabike.nl

Fongers Basic Plus N3 522 Wh
€ 1.699,-  nu € 1099,-

Fongers Superior 522 Wh
€ 2.899,-  nu € 1999,-

Fongers E-Transporter 522 Wh
€ 1.799,-  nu € 1199,-

Alle fi etsen worden gratis
en direct rijklaar afgeleverd
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN VOGELEILAND
De opstandige Marianne haat haar ouders, 
school en de maatschappij. Ze loopt van 
huis weg en gaat met de oudere Berend 
op het onbewoonde Vogeleiland wonen. 
Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne 
zwanger raakt en moet bevallen. Ze raakt 
in paniek en wil terug naar de bewoonde 
wereld. Berend realiseert zich dat hij in de 
cel zal belanden als hun verhaal naar buiten 
komt. Vanaf dat moment wordt Marianne 
zijn gevangene. Jaren later kampt Nicole, 
het zusje van Marianne, nog steeds met 
het trauma van haar verdwijning. Een 
schokkende gebeurtenis doet de hoop 
oplaaien dat haar zus nog leeft.
VOGELEILAND van Marion Pauw is vanaf 
8 april verkrijgbaar.

Nederland staat niet voor niets 
bekend als fi etsland. Veilige, 
comfortabele fi etspaden, lekker 
vlak en je fi etst zo van het ene 
landschap in het andere. Neem 
bijvoorbeeld de Giethoorn de 
Wieden fi etsroute. Deze fi etsroute 
vanuit Giethoorn voert dwars door 
Nationaal Park Wieden-Weerribben. 
Dit moerasgebied is ontstaan door 
turfwinning rond de dertiende eeuw. 
Het overgebleven land viel ten prooi 
aan overstromingen. Zo ontstonden 
de meren die je onderweg volop 
tegenkomt. Plassen die door 
vervening ontstaan zijn, noemt men 
hier ‘wieden’. Naast Giethoorn rijd 
je ook langs Belt-Schutsloot, een 
pittoresk waterdorp. De plaatselijke 
bevolking leefde er jarenlang van 
turfwinning. Toen de turf op raakte, 
schakelden ze over op rietteelt.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandfi etsland.nl

D AGJE UIT
GIETHOORN DE 
WIEDEN FIETSROUTE

Na het tragische verlies van hun zoon 
verlaten de gepensioneerde sheriff George 
Blackledge en zijn vrouw Margaret hun 
ranch in Montana. Ze willen hun jonge 
kleinzoon redden uit de klauwen van een 
zeer gevaarlijke criminele familie, geleid door 
matriarch Blanche Weboy. Als ze ontdekken 
dat de Weboys niet van plan zijn het kind te 
laten gaan, hebben George en Margaret 
geen andere keus dan te vechten voor hun 
gezin tot het bittere einde. Deze thriller en 
misdaadfi lm is geregisseerd door Thomas 
Bezucha (bekend van de fi lms Big Eden en 
Monte Carlo). LET HIM GO is vanaf 2 april 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
LET HIM GO
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Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

Atelier ’t Zilverke

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

Marianne de Bakker-Depmann

WORKSHOP HANGER
Elke vrijdag van 13.00 - 17.00 
is er een workshop hanger maken. 
Kosten hiervan: € 70,- p.p. inclusief 
10 gram zilver, koffi e/thee.

WORKSHOP RING
Elke zaterdag van 10.00 - 17.00 
is er een workshop ring maken.
Kosten: 1-2 personen € 130,- p.p. 
3 of meer € 100,- p.p. inclusief 10 gram 
zilver, koffi e/thee en een heerlijke lunch.

CURSUS WERKEN MET ZILVERKLEI
In 6 lessen maakt u kennis met het werken 
met zilverklei. U maakt een hanger, ring en 
voor het derde project daag ik u uit om te 
komen met een eigen ontwerp. 
Kosten: € 260,- p.p. inclusief 30 gram 
zilverklei, koffi e/thee.

Dat kan bij Atelier ‘t Zilverke
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The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

WAALWIJK

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

� 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

� 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist.

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

THEATER.NL

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’
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De roze en rode tinten in onze 
collectie vormen een krachtig, 
stralend en tegelijk zacht ontwerp!  
Laat je verrassen door de prachtige 
hoogwaardige pigmenten.
 
FIGHT LIKE A WOMAN, de 
#makeupcollectie omdat iedere 
vrouw goed is zoals zij is! 
De collectie staat voor moed, kracht, 
eenheid, zachtheid, maar vooral 
voor de schoonheid van alle vrouwen!

Artinails & Beauty
biedt alle gespecialiseerde 

behandelingen aan onder één 
dak. Voor nagelstyling, gelnagels, 

hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen 
voor huidverzorging, anti-aging, 

defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij 

Artinails & Beauty op 
het juiste adres.

Wendy van Strien en haar team 
van schoonheidsspecialistes zijn 
steeds bezig om meer kennis op 
te doen en om de behandelingen 
nog succesvoller te maken. Het 

totale beautyconcept biedt dan ook 
resultaatgerichte behandelingen in 

een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht 

en deskundig advies.

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NLWendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

• Hydra Peeling, een effectieve manier  
 om de huid mooi te houden

• Hydradermie Ooglift of Eye logic   
 voor minder lijntjes rond de ogen

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandeling

Laat je 
verrassen door 

de nieuwe 
voorjaarslook!

Jouw beautyspecialist!BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL Artinails & Beauty
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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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33



1. Beautiful Magnolia van Estée Lauder, vanaf € 61,-  www.debijenkorf.nl
2. Treat love & color van essie, € 12,99  www.essie.nl

3. Caring shimmer lip oil van essence, € 2,39  www.essence.eu
4. La Vie est Belle Soleil Cristal van Lancôme, vanaf € 86,30  www.lancome.nl

5. Hydrating Liquid Marseille Soap van Compagnie de Provence, vanaf € 22,80  www.babassu.nl
6. 52 vragen card deck van a Beautiful Story, € 19,95  www.abeautifulstory.nl

7. Couture Color Clutch Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 100,-  www.ysl.com
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Frisse pastels!

1
6

7

5

2

3

4

8. Rose Lilly of the Valley Bath Bomb van Only You, € 3,50  www.iciparisxl.nl
9. Clean it Zero 3-in-1 Cleansing Balm + Pore Clarifying, € 25,95  www.douglas.nl 

10. Ecatasy Balm van Armani Beauty, € 30,-  www.debijenkorf.nl
11. Olympéa Florale van Paco Rabanne, vanaf € 61,30  www.douglas.nl

12. Flora Salvaggia van Guerlain, vanaf € 88,-  www.guerlain.nl
13. Fermented Skincare Reinigingsmelk van Florena, € 12,99  www.fl orena.nl

14. Squalan Rose Quartz Face Roller, € 39,-  www.squalan.com

BEAUTY/NEWS

Frisse pastels! In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!

8
12

9

11

10

13

14
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De interieurfi lter, ook wel pollenfi lter genaamd, zit in iedere auto. Of hij zit 
onder de motorkap of hij zit onder het dashboard. Er zijn twee verschillende 
soorten interieurfi lters: de standaard fi lter en de koolstoffi lter. Een standaard 
fi lter bestaat uit microvezel die stoffen opneemt. Bij een koolstoffi lter wordt er 
actieve koolstof toegevoegd die ervoor zorgt dat schadelijke gassen worden 
tegengehouden en dus niet in de auto terechtkomen.

De interieurfi lter, zo 
ontzettend belangrijk!
De interieurfi lter zit in iedere auto. In de praktijk maken wij vaak mee 
dat mensen komen als de airco van de auto begint te stinken. Dit ligt 
in de meeste gevallen niet aan de airco, maar aan de interieurfi lter die 
helemaal verzadigd is.

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

Een interieurfi lter zorgt ervoor dat er frisse en 
schone lucht uw auto binnenkomt. Doordat er grote 
hoeveelheden lucht door een fi lter heen stromen, zal het 
fi lter na verloop van tijd verzadigd raken. Wanneer uw 
interieurfi lter verzadigd is, zal het vuil uit de lucht niet 
meer goed kunnen fi lteren. In het meest gunstige geval 
zult u met een verzadigde fi lter alleen een onaangename 
geur in de auto krijgen. In het minst gunstige geval zal 
een verzadigde fi lter ervoor zorgen dat de ruiten sneller 
beslaan of vet worden. Ook zal een verzadigde fi lter 
niet meer goed fi lteren en de pollen komen hierdoor 
de auto in. Dit is niet goed voor de gezondheid. In het 
ergste geval raakt de ventilatormotor oververhit, wat 
schade kan toebrengen aan uw auto. Wij raden aan 
om minimaal een keer per jaar de fi lter te vervangen, 
of na elke dertigduizend km.

Sab�ina Penning 
Autospeciaal Mandemakers BodabagsFashion  |  Facebook: BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |  Webshop: www.bodabagsfashion.myshopify.com

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer. 
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy 
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en 
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.

   Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, verkrijgbaar in 
verschillende variaties, is absoluut uniek. “Het idee zit al vijf jaar in 
mijn hoofd. Het duurde echter lang om het perfecte naaiteam te 
vinden. Ze werken snel en met passie vanuit een mediterrane stad 
in het zuidwesten van Hongarije.” 

Om haar product onder de aandacht te brengen, schakelt Szilvia 
via social media over de hele wereld beginnende en professionele 
modellen in om promotiefi lmpjes op te nemen. Deze verspreidt 
ze via haar YouTube-kanaal. Verder volgen nog modeshows in 
Nederland en Spanje.
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Wil je reageren? Stuur dan een reactie met pasfoto naar info@immedicaltravel.com

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Onlangs zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’
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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

LOOKING/GOOD

Voorjaarsschoonmaak
voor je uiterlijk

Vooral je gezichtshuid heeft het de afgelopen winter zwaar 
te verduren gehad. Kou, wind en centrale verwarming 
hebben een uitdrogend effect. Een fris lentehuidje begint 
met een scrub. Laat die kleine korreltjes hun werk doen en 
je huid ziet er weer als herboren uit. Verwen je huid daarna 
met een vochtinbrengend masker en breng iedere dag 
een vocht inbrengende crème aan. Je zult zien dat droogte- 
lijntjes verdwijnen en dat je huid er weer fris uitziet.

Professionele hulp
Laat je huid elk seizoen tenminste één keer grondig 
reinigen door de schoonheidsspecialiste. Heb je het gevoel 
dat je huid slapper wordt of meer rimpels krijgt, informeer 
dan bij haar ook eens naar een collageenbehandeling.

Lente make-up
Vervang donkere kleuren door zachte, liefl ijke pastels. 
Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos en 
maak je ogen op met zachte pastels. Vervang je zwarte 
mascara door een bruine of een paarse mascara. Kies 
zachte, crème achtige tinten voor je lippen. Hiermee maak 
je iedere lentelook af. 

Zet je wintergeur in de kast en pas je parfum aan op het 
voorjaar! Ga voor een frisse, bloemige fragrance. Laat 
geen zintuig onbenut en geniet van je nieuwe, frisse ik.

Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris en licht is. Versterk het luchtige 
lentegevoel door extra aandacht aan je uiterlijk te besteden na de lange, gure winter.
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Kerkstraat 23, Oisterwijk   |  013 528 53 83  |  www.ronzwart.nl

VOOR ZIEN EN GEZIEN WORDEN • VOOR GOED ZIEN EN ER GOED UITZIEN • UW ZIEN IS ONZE ZORG!

DE MEEST 
UITEENLOPENDE
COLLECTIE
BRILLEN

In 2008 zijn wij na 15 jaar van locatie gewisseld. De Dorpsstraat 15a hebben 
wij ingeruild voor het prachtige mediteraan ogende pand aan de Kerkstraat 23. 

Bij Ron Zwart optiek vindt u de meest uiteenlopende montuurcollecties. 
Wij volgen voor u de laatste trends op het gebied van brillenmode op de voet. 

Wij zullen echter ook prijs en kwaliteit bewaken. Voor ieder budget een leuke en 
modische bril is ons motto. 

Kom dus eens langs! 
In onze sfeervolle winkel kunt u ze passen en bekijken.

VOOR ZIEN EN GEZIEN WORDEN • VOOR GOED ZIEN EN ER GOED UITZIEN • UW ZIEN IS ONZE ZORG!
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Zirkonia implantaten zijn op 
dit moment de mooiste en de 
beste implantaten met resultaten 
die amper onderdoen voor het 
natuurlijke gebit.

Zirkoniumoxide is een materiaal 
waarop het lichaam niet reageert 
en geen afstotingsverschijnselen 
vertoont, in tegenstelling tot metalen 
implantaten.

Bovendien is zirkoniumoxide 
uiterst sterk.

Onze praktijk is gespecialiseerd 
in het plaatsen van keramische 
implantaten met daarop vrijwel 
onzichtbare kronen.

Voor meer info:
keramiek@dentalshape.com

100% ceramic

 
DE MOOISTE EN BESTE IMPLANTATEN IN JE GEBIT?       

JIJ WIL TOCH OOK

KIES VOOR ZIRKONIA

Welkom bij

DENTALSHAPE
Uw tandartspraktijk bekwaam
in keramische restauraties op 

implantaten.

Gespecialiseerd in keramische 
kronen, waarmee wij u graag 

van dienst zijn.

Ook bieden wij de mogelijkheid 
voor metaalvrije dentale prothesen.

Graag adviseren wij u.

Dentalshape Holland
Tandartspraktijk

Boerhaaveplein 9b,
Bergen op Zoom

Guido Lambrechts
praktijkeigenaar

ultra-biocompatible

100% ceramic

strong

 
DE MOOISTE EN BESTE IMPLANTATEN IN JE GEBIT?       

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

ANNE & ENID
We willen allemaal mooi en gezond oud worden, ongeacht onze huidige 
huidconditie of leeftijd. Daarom richten wij ons op het verbeteren van jouw 
huid en het voorkomen van huidveroudering. Dat doen we van buitenaf en 
binnenuit, met behulp van doeltreffende cosmetica, supplementen en de 
meest effectieve behandelmethoden.

Bij ons in de salon kun je rekenen op aandacht voor jouw huid, 
maar ook voor jou persoonlijk en je vraag aan ons. Neem gerust 
contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij staan 
je graag te woord en laten jou en je huid weer stralen.
Jouw huid is onze passie!

HUIDVERBETERING

MICRONEEDLING

GENEO+

ACNE

PEDICURE/MANICURE

EYEBROWS

LASHES

MAKE-UP

TWEE ZUSSEN MET DEZELFDE PASSIE

Blond, bruin, zwart of toch koper… Welke kleur past bij jou? 
Hier een paar tips om de juiste kleur te kiezen.

De perfecte haarkleur 
SEFA’S/CADEAUTIPS

info@sefashaircompany.nl  
www.sefashaircompany.nl 

Onze winkels
Julianastraat 2, Uden

0413-288779
  Kruisstraat 46A, Oss

0412-484092
  Aabeestraat 11-13, Tilburg

013-8811276
  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 je 
kappersbenodigdheden!

Bruine ogen, warme huidkleur en van nature donkerblond 
of bruin haar, dan past een warme nuance het beste bij jou. 
Warmrood, chocolade en kopertinten zijn perfect voor jou.

Blauwe ogen, koele huidkleur, blond, bruin of zelfs zwart haar, 
dan zijn kleuren met een koele nuance de beste keus voor jou. 
Purperrood, zilver of asblond, elke kleur met een koele toon 
laat jou stralen.

www.sefashaircompany.nl

Bestellen op onze 
website kan snel 
en gemakkelijk 

Twijfel je? Laat de adviseurs bij SeFa’s 
je adviseren welke kleur het beste bij 
jou past.

Probeer eens te experimenteren met 
highlight, het voorjaar is daar de perfecte 
tijd voor. Zeker als je iets ouder wordt, 
maakt een haarkleur met meer nuance 
zachter, waardoor rimpeltjes minder 
scherp en zichtbaar worden. 

Welke kleur het ook wordt, het belooft 
een kleurrijke zomer te worden.

Kerkstraat 20A, Oisterwijk
www.wittetandenoisterwijk.nl

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

Voor een stralend witte lach

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-360 20 299
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55 en Piushaven 27 (showroom), Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

DE MOOISTE 
HEBBEDINGETJES 

VIND JE BIJ

Fabriekstraat 55 en Piushaven 27 (showroom), Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

TIJDENS DE LOCKDOWN  MAAK NU EEN AFSPRAAK OM TE KOMEN WINKELEN!
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embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

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

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

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

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
•  Zelf leggen of laten leggen
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:



Vanuit mijn vak als instrumenten-
maker is het dan ook niet vreemd 
dat oude klokken een streepje voor 
hebben. De gevarieerde collectie 
bevat zowel Engelse, Franse en 
Duitse als Nederlandse klokken. Ook 
barometers behoren tot onze collectie.

In 1992 had ik een collectie klokken 
en besloten we om hier mee verder 
te gaan. In ons huis in Loon op Zand 
begonnen we een winkel en zo is 
Nooijens Antieke Uurwerken ontstaan. 

Altijd bij de tijd!
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

J.Nooijens

Nooijens Antieke Uurwerken 
is ontstaan door de passie 
voor antiek. Maar het zijn de 
klokken en barometers die al 
35 jaar mijn voorkeur hebben.

Nooijens Antieke Uurwerken

Altijd bij de tijd!

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

Na verloop van tijd groeiden we uit ons jasje 
en werd het tijd om een andere locatie te 
gaan zoeken. Die vonden we in een mooie, 
karakteristieke boerderij in Riel, nabij Tilburg. 
Hier zijn we nu inmiddels al twintig jaar 
gevestigd en is onze collectie fl ink uitgebreid.
Naast verkoop van antieke klokken en 
barometers kunt u bij ons ook terecht voor 
het repareren en restaureren van uw kostbare 
bezit. Niet alleen het uurwerk moet naar 
behoren werken, ook de kast waarin het 
uurwerk huist dient een lust voor het oog 
te zijn.
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Ram 21-03/20-04
De sterren staan gunstig, dus voel je vrij 
om risico’s te nemen. Er staat je rust te 
wachten. Verheug je op een vrij weekend 
of vakantie met het gezin.

Stier 21-04/20-05
Een keer terughoudender zijn en 
afwachten in je carrière loont. En neem 
je voor om lekker actief bezig te zijn met 
je dagelijkse oefeningen!

Tweelingen 21-05/20-06
Het kan zijn dat er misverstanden ontstaan 
in je relatie, maar onder schat de situatie 
niet. Luister eens naar de mening van een 
ander en niet altijd naar die van jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
Je straalt deze maand positieve energie 
uit en geniet van de aandacht van de 
mensen om je heen. 

Leeuw 23-07/22-08
Een maand vol harmonie met je (nieuwe) 
liefde. Je voelt je positief en beleeft het 
ene na het andere avontuur.

Maagd 23-08/22-09
Problemen verdwijnen na het overwinnen 
van een moeilijke start dit jaar. Zoek 
gezelschap als je je niet lekker voelt.

Weegschaal 23-09/22-10
Deze maand zal je carrière weer tot 
leven komen. Zet je huidige tempo door, 
dan zullen je doelen snel binnen 
handbereik liggen. 

Schorpioen 23-10/22-11
De schorpioen zal zich geliefder voelen 
dan ooit. Het vinden van een soulmate, 
romantiek, liefde én nachten vol passie 
zijn aanwezig in de maand april.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zult meer tijd besteden aan het 
afronden van je werk en ondertussen 
vind je het niet eens erg. Daarnaast zul 
je interessante avonturen beleven. 

Steenbok 22-12/20-01
Geniet deze maand samen met je geliefde 
van de harmonie. Ben je alleen, wees dan 
niet getreurd, er komt iemand op je pad. 

Waterman 21-01/19-02
Je carrière stopt maar niet met groeien en 
bloeien. Besteed ook wat meer aan  dacht 
aan de familie, dit zal je goed doen. 

Vissen 20-02/20-03
Er komt een stabiele periode aan. Op je 
werk wordt jouw volledige aandacht geëist, 
dus blijf er wel bij met je hoofd.

HOROSCOOP

April, een maand vol harmonie

Ram
De sterren 

staan gunstig 
dus voel je vrij 

om risico’s 
te nemen.

Goedkoop je kleding
laten bedrukken?

Naast scherpe prijzen 
staan wij bekend om 

de uitstekende kwaliteit 
van onze producten en 
bedrukkingen, snelle 
levertijden en goede 

service.

Bij We.Flexx personaliseren 
we diverse items. Dit is al 
mogelijk vanaf één stuk!

TEXTIEL BEDRUKKING

BELETTERING

VLAGGEN & BANIEREN

STICKERS

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001

we.fl exx@outlook.com
We.Flexx

BEL NU
06-53252001 

VOOR DE 
MOGELIJKHEDEN

jouw partner in signing! 

Dan ben je bij We.Flexx aan het juiste adres.
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Culinair 
genieten

La Cucina is in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een begrip in Oisterwijk. 
Meer de eetwinkel van Oisterwijk naast de al vertrouwde keurslager.
De zaak is gevestigd in een voormalig restaurant. Dit geeft de winkel 

een bourgondisch en gezellig karakter. 

Geen zin om te koken en heerlijk eten? Kom dan naar La Cucina!

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

Complete maaltijden
     of salades!

Lekkere 
hapjes!

Honger 
gekregen? 

Loop dan eens 

binnen!

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  
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Advies over uw tuin?
Voor de meeste mensen is een tuin een plek om heerlijk te ontspannen, 
lichamelijk bezig te zijn en te genieten van de buitenlucht. Voor anderen 
voelt het juist als een ‘must’ om steeds de tuin te moeten onderhouden. 
Voor alle partijen geldt dat de natuur zijn werk blijft doen. Wij geven 
graag tuinadvies om uw droomtuin te realiseren.

Wilt u meer 
weten? 

Kijk dan op onze 

website!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg. 

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Advies Een goed tuinadvies, eens in de zoveel tijd, kan ontzettend prettig 
voor u zijn. Soms houdt dit in dat u minder werk hoeft te verzetten in de tuin. 
Maar een advies kan soms ook gewoon noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan 
achterstallig onderhoud van bomen (sterke wind). Op ieder moment van het jaar 
kunt u ons contacteren en voorzien wij u graag tijdig van een persoonlijk advies. 
Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via een (korte) ontmoeting in uw tuin. 
Soms kan een advies vooraf u ook veel werk en onkosten besparen.

Wij komen u graag vrijblijvend adviseren over alles wat zich in uw tuin 
afspeelt. Voor een eerste gesprekje rekenen wij geen voorrijkosten omdat 

we dit zien als een kennismaking voor beide partijen. Wij hopen tijdens dit 
gesprek u alle vertrouwen te geven in een goede samenwerking.

Komen we bij opvolgende gesprekken uit op het ontwerpen, tekenen, berekenen 
en uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud, dan 
wordt dit uitgebreid met u doorgesproken. Tot slot wordt alles uitgewerkt in een 
defi nitieve offerte die door u voor akkoord wordt ondertekend voordat wij van 
start gaan. 

Het einde van een uniek, raar en bijzonder schooljaar is alweer in zicht. Een schooljaar wat 
hopelijk nooit meer terugkomt. Gelukkig zijn de scholen weer open, maar we zijn nog lang niet 
op het niveau waar we horen te zijn. Wat heeft dit voor invloed op het onderwijs?

Onderwijscontinuïteit 
De overheid geeft aan dat de continuïteit van het 
onderwijs erg belangrijk is, maar kunnen we in dit 
schooljaar überhaupt nog spreken over continuïteit of 
is er zoveel veranderd in het onderwijs dat dit niet 
mogelijk is. In het rapport over de laatste 
maandpeiling Covid-19, die de overheid houdt bij alle 
scholen, komt naar voren dat een online lesuur maar 
ongeveer 75% van een normaal lesuur is.
Dit betekent dat er dus minder les wordt gegeven.  
Bij het wegvallen van fysiek onderwijs horen ook de 
praktijkvakken, groepsopdrachten, practica, 
presentaties, et cetera. Onderdelen die normaal 
getoetst zouden worden vallen nu ook weg. Kun je 
dan spreken over continuïteit en het totaalplaatje van 
één vak?

 
  Examens   Gelukkig gaat dit jaar het centraal examen (CE) weer 
door. Maar wel met aanpassingen en nieuwe richtlijnen. Ook voor het 
schoolexamen (SE) is veel aangepast. Zo geeft 74% van de scholen 
aan dat de SE volledig zijn doorgegaan. Dit betekent dat er in veel 
gevallen een aanpassing aan het PTA zal worden gedaan. Hopelijk 
zijn deze aanpassingen niet te zwaar en kunnen leerlingen hun 
laatste SE maken. Wij kunnen leerlingen helpen om deze toetsen 
goed voor te bereiden, zodat ze daarna door middel van 
examentraining of persoonlijke begeleiding naar het examen toe 
kunnen werken. 

Dus heb jij die eindsprint nodig? 
Neem dan contact met ons op!  

Studiebegeleiding    & EXAMENTRAINING 

BRUISENDE/ZAKEN

STUDIEBEGELEIDING HELVOIRT
info@studiebegeleidinghelvoirt.nl
www.studiebegeleidinghelvoirt.nl

STUDIEBEGELEIDING HAAREN
info@studiebegeleidinghaaren.nl
www.studiebegeleidinghaaren.nl

STUDIEBEGELEIDING 
OISTERWIJK
Burgemeester Verwielstraat 67,
Oisterwijk (voorheen studiewijzer 
oisterwijk) 

Bel voor meer info: 
06-83838903 of 06-13177212
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
de diverse mogelijkheden 
voor inloopkasten ook een 
groot aanbod in kleding-
kasten. Deze kasten zijn 

verkrijgbaar in alle soorten 
en maten, waardoor wij altijd 
de geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of om een meer 
traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 
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• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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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

U als eigenaar maakt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ondanks dat uw dierenarts een samenwerking heeft bij een ander crematorium.

U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid 
van uw geliefde huisdier heeft genomen. 

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

Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden ben ik mijn eigen 
rijschool gestart. Iedere leerling heeft persoonlijke begeleiding 
nodig die bij hem of haar past en dat vind ik de leukste 
uitdaging. Samen ervoor zorgen dat je het juiste niveau bereikt, 
zodat je straks zelfstandig en veilig de weg op kunt! 

Je wilt graag je rijbewijs halen, maar wat houdt dat precies 
in? Deelnemen aan het verkeer is namelijk iets serieus, iets 
wat je zeker niet moet onderschatten. Je wilt straks graag 
zelfverzekerd en vooral veilig de weg op kunnen. 

Persoonlijke begeleiding met een vaste instructeur 
is hierbij dus erg belangrijk. De juiste ‘klik’ zorgt 
ervoor dat de leerling alles uit zichzelf kan halen. 
Tijdens de gratis proefl es kun je dit allemaal eens ervaren 
en een inschatting maken welk pakket op jou aansluit! 

Mijn naam is Willem van Rooij en ik ben de trotse 
eigenaar van Autorijschool Willem013. Ik zit alweer 
ruim zeven jaar in het vak en nog steeds ga ik elke 
dag met plezier de weg op! Hiervoor heb ik vijf jaar een 
franchise-onderneming gerund en al veel leerlingen op 
een leuke manier kunnen helpen aan het rijbewijs. 

autorijschool@willem013.nl   |  www.willem013.nl    

MEER INFORMATIE?

Bel 06-13 06 39 38 of
kijk op www.willem013.nl

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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Prachtige pvc vloeren
      in de juiste stijl!

De vele 
mogelijkheden 

van pvc vloeren Prachtige pvc vloeren
      in de juiste stijl!

Kom 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:

PVC vloeren

Wonen

Slapen

Raamdecoratie

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
www.michielswoonstijl.nl
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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

Traag of instabiel netwerk?

• 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
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• 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 lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

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

Elke 300ste klant
 een gratis ijsje

naar keuze.

Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 – 52 19 291  |  info@matteo.nl  |  www.matteo.nl
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Een kavel, 
een woonwens? 
ROSCOBOUW

Oriëntatie
Samen alle wensen en 
mogelijkheden verkennen.1 Ontwerp

Met een architect uw eigen, 
unieke droomhuis creëren.2

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

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

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

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

Papierwerk
Wij regelen alle rompslomp 
rondom uw vergunningen.3 Bouw

Een duidelijke planning
en aan de slag!4 Sleuteloverdracht

Genieten: de nieuwe woning 
wordt uw nieuwe thuis.5

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

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

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

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

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

Wij bouwen met 
aandacht, alsof het 

onze eigen woning is

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

Effi ciënte werkwijze
Onze korte lijnen zorgen voor 
een bijzonder effi ciënte en snelle 
werkwijze. Na het oriënterende 
gesprek duurt het slechts vier tot 
zes weken totdat het defi nitieve 
ontwerp klaar is. Een team van 
betrokken medewerkers zorgt 
ervoor dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt.



‘ALLES WAT WIJ MAKEN IS MAATWERK’

 Ton wordt meteen enthousiast als hij het over 
zijn werk heeft. “Nou ja, werk, het voelt voor mij 
eigenlijk nog steeds als een hobby. Dat maakt dat 
ik ook geen dag met tegenzin aan de slag ga.” 
Diezelfde passie voor het werken met hout en 
staal komt tot uiting in alle projecten 
van Ruzie&Ruzie. “We gaan net 
zolang door tot de klant volledig 
tevreden is, want pas dan zijn ook 
wijzelf tevreden.” 

 Vader & zoon 
 Sinds enige tijd wordt Ton in zijn werk 
bijgestaan door zijn zoon die bij hem 
in dienst is getreden. “Die heeft het vak hier in 
de praktijk geleerd. Ik vind het niet alleen mooi 
om zo met mijn zoon samen te kunnen werken, 
de snelle ontwikkeling in het vakgebied die hij 

‘WIJ KUNNEN HET 
VOOR JE MAKEN!’

Wie eenmaal de naam Ruzie&Ruzie heeft gehoord, zal deze waarschijnlijk niet snel 
meer vergeten. En ook de projecten van deze ambachtelijke interieurmakers laten 

een blijvende indruk achter. “Wij maken interieurs in de breedste zin van het woord”, 
aldus eigenaar Ton Schuurmans. “Geen uitdaging is ons hierbij te gek.”

doormaakt is ook heel bijzonder om te zien.” De 
passie voor het creëren zit dus duidelijk in de familie.
   
 Maatwerk 
 Of je nu bij Ruzie&Ruzie aanklopt voor het laten maken 

van een tafel op maat of voor het realiseren 
van een compleet interieur, iedereen is 
welkom. “Die afwisseling maakt het werk 
juist zo leuk. Geen dag is hier hetzelfde. 
De enige overeenkomst is dat we altijd 
bezig zijn met maatwerk, afgestemd op 
de wensen van de klant. Afmetingen 
hoeven dus absoluut niet standaard te 
zijn en ook de materiaalkeuze bepalen 

we in overleg. Wat dat betreft gaan wij elke uitdaging 
aan. Nee zullen wij dan ook nooit verkopen. Heb jij 
dus ook iets nodig voor je interieur? Denk dan aan ons. 
Wij maken het graag!”
 

Eigenaar: Ton Schuurmans   |  Nijverheidsweg 6, Oisterwijk  |  06-11750768 

WWW.RUZIEENRUZIE.NL

BRUISENDE/ZAKEN
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V o o r  n a c h t e n  v o l  p a s s i e

Het  avon tuur  beg in t  in  de  s laapkamer !

w w w. k i s s a n d p l a y. n l

HÉ PSSST
kijk op de 

website voor de 

mogelijkheden

10% Korting bij bestelling vanaf € 25,- 
onder vermelding van BRUIST10

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

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

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

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

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

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

Michael  Pilarczyk

Het
magische
medicijn
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SPANdesign: specialist in het creëren 
van flexibele en akoestische oplossingen

SPANdesign spanplafonds en gespannen 
wanden zijn mooi, functioneel én hebben 
een goede akoestiek!

De mogelijkheden zijn talrijk en bieden de architect, interieur-
ontwerper en opdrachtgever alle creatieve vrijheid. Naast 
dat het er mooi en strak uitziet, zijn er nog tal van voordelen 
om te kiezen voor een gespannen plafond, wand of object, 
waaronder een verbetering van de akoestiek!

Verantwoorde keuze
Duurzaamheid en circulariteit zijn voor SPANdesign belangrijk. 
Het vinden van de juiste balans tussen het creëren van een 
product en het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het milieu hebben de aandacht. De producten van SPANdesign 
zijn onderhoudsvrij en honderd procent recyclebaar.

Benieuwd naar wat we kunnen doen  
Graag laten wij u kennismaken met onze producten en de 
talrijke mogelijkheden. Natuurlijk vraagt elk interieurconcept om 
een advies op maat. Wij denken graag met u mee bij het vinden 
van de beste oplossing.

Ringbaan Oost 94, Tilburg  |  013 52 11 087
info@spandesign.nl  |  www.spandesign.nl

INFORMEER 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN

SPANdesign: specialist in het creëren 
van flexibele en akoestische oplossingen



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

belettering stickersbordurenbedrukking drukwerk

LIKE ONS

Laat zien wie je bent!
Autobelettering in eigen stijl!  Sticker en Shirts

Autobelettering is een ideale 
manier van reclame maken. 

Je presenteert je bedrijf 
iedere dag weer opnieuw aan 

een breed publiek.

Sticker en shirts verzorgt autobelettering 
voor personenauto’s, bedrijfswagens 

en aanhangers. Wij kunnen tevens het 
ontwerp voor u maken! Informeer naar 

de mogelijkheden.

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. 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.”
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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 

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

Inire 
no?

Kom  en n!

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



WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten 
vloeren voor commerciële en 

particuliere projecten.
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 
transparant gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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April doet wat hij wil
Een bekend gezegde dat eigenlijk slaat op het weer, maar dat nu ook zeker van toepassing is op alle activiteiten
in onze mooie gemeente. Vanwege corona kunnen we bij het opmaken van deze ‘agenda’ nog niet precies zeggen 
wat er allemaal wel of niet kan, het kan alle kanten op. Toch is er wel een beetje hoop. Met mooi weer kunnen lekker 
buiten wandelen en fi etsen altijd. De kinderen kunnen de boom in, we hopen dat het terras weer open mag en 
misschien rond Koningsdag wel weer iets van muziek op de kiosk? April zal naar verwachting een omslag brengen; 
deze zomer weer lekker genieten van activiteiten in ons Uitpunt! Foto’s Leny van Schijndel 

BOOMKLIMMEN OI
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T!

APRIL 2021

FIETSEN

LAMMETJES
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PUZZELPAGINA

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

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

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

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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