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André van Duin
‘Televisie is natuurlijk
gewoon doorgegaan’

Rokjesdag in zicht?

Maak je niet dik!

BUITENBEENTJE
TEAK JACK
OUTDOOR
LOUNGE CHAIR

BUITEN IS HET NIEUWE BINNEN. DAAROM HEEFT MEIJS WONEN OOK DESIGN
IN HUIS VOOR BUITENSHUIS. ZOALS DE
JACK SOFA COLLECTIE VAN ETHNICRAFT.
OMDAT HET VOORJAAR IS, DE ZON ONS OPVROLIJKT EN DE AVONDEN WEER LANGER
WORDEN. NAAST EEN TUINTJE IN JE HART, EEN
HART IN JE TUINTJE.
HERKEN JEZELF BIJ MEIJS WONEN.

RINGBAAN ZUID 251 - TILBURG - MEIJSWONEN.COM

Een échte
houten Bourgonje!

Een sfeervolle
Bourgonje...

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

Bij Bourgonje ontwerpen we keukens om in te koken, maar ook om in te leven. Want
waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om
samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop koffie. In onze showroom
zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,
sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen,
dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren.

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00
WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

Open

op afspraak

Bel 013-5284815
of mail naar:
info@kooskluytmans.nl
en wij ontvangen je graag
weer in onze winkel.

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

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

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk | info@kooskluytmans.nl | www.kooskluytmans.nl | 013 - 5284815
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Lizeth Ligtvoet
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het
woord corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar
helaas, we ontkomen er niet aan, want het virus heeft
momenteel nu eenmaal invloed op alles wat we doen.
Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed.
Laten we ons daar dus maar op focussen. Positief is
bijvoorbeeld dat alle ondernemers die wij elke maand weer
spreken, bruisen van de creatieve ideeën om hun zaak
toch gewoon draaiende te houden.

Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

win

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Oisterwijk
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Bruisende lezer,
Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten.
Waar een wil is, is een weg en die weg wordt momenteel
gelukkig maar al te vaak op creatieve wijze bewandeld.

‘S-HERTOGENBOSCH
HELVOIRT

Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit
jouw regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je
dan zoal terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste
editie van Bruist.

UDENHOUT

Inhoud

OISTERWIJK

TILBURG

MOERGESTEL
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Foto: Ron Eskens
soowpictures.nl

BERKEL-ENSCHOT

Lea en Marcel Bossers

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

hoeft niet duur te zijn

TR AP P EN

Luxe

ONTDEK DE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN VAN LEER!

Het Lederhuys biedt u een zee aan mogelijkheden in leer. Van duurzame, mooie
trappen tot complete wandbekleding. En dat tegen zeer betaalbare prijzen!

WOONKAMER De familieruimte, de woonruimte, de plaats waar alles samenkomt. Creëer een
woonkamer die uw leven en levenswijze weerspiegelt door een wand te laten bekleden met leer.

OOK EEN
ER
EYECATCH
IN HUIS?
NU
MAAK DAN
AAK!
EEN AFSPR

‘Waar u woont is
een weerspiegeling
van uw leven. Het
groeit en leeft met
u mee.’

Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding

Stellendamerf 53, Tilburg | +31(0)624379399 | info@lederhuys.nl | www.lederhuys.nl
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WOO N K AMER

SLAAPKAMER Dit is de meest intieme ruimte van uw huis. Hier begint en eindigt u uw dag en
het is de moeite waard om deze ruimte tot een weerspiegeling van uw persoonlijkheid te maken.
Geef u slaapkamer sfeer en een gevoel van luxe door een wand te bekleden met leer.

S L AAP KA MER

TRAPPEN Dit is het transportmiddel binnenshuis waar u dagelijkse meerdere keren overheen
loopt. Maak uw trap eigen en passend in het geheel. Maak er een ware eyecatcher van!

BRUIST/LIFESTYLE

Rokjesdag in zicht?
Maak je niet dik!
Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de
extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.
Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnenkrijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilocalorieën nodig
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat.

HET MOMENT
OM CALORIEËN
TE TELLEN IS NU
AANGEBROKEN

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieetgoeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede
koolhydraten zoals volkoren producten.

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend!
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam.
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om
de vetverbranding op gang te houden.

Run baby run
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per ﬁets
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

No more koolhydraten
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Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het minimaal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
13

SHOPPING/NEWS

EXTRA LIEFDE

LEZERSACTIE

LEZERSACTIE

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met
kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke
glans en verfrist de huid met een tropische geur.
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt
als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

Maak kans op een
sun care pakket
van That'so.

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in
1’
en je hoeft ze niet uit te sme
ren.
Er is zelfs een aparte spray voo
r
jouw tatoeages, zodat deze niet
verkleuren door de zon en een
zonnespray met anti-mug in
één.
Maak je verzorging compleet
met
de aftersun. www.thatso.nl
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Maak kans op een
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

Dompel je onder in de geur
y wash
van het voorjaar met deze bod
.
em
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op basis van perzike
t
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Deze body wash van
d
bevat ingrediënten die de hui
n.
ere
rat
hyd
en
intens verzorgen
magazine
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #BODYWASH
o.v.
ns
eve
geg
je
r
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Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb

Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #TH
AT'SO naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

NATUURLIJK LEKKER
Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het
sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent
natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com

BRUIST
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BRUIN ZONDER ZON
Deze ultralichte sunless tan mousse
is ontwikkeld om je in korte tijd aan
een mooie teint te helpen. Kies de
gewenste kleur (light/medium of
dark), laat de zelfbruiner tot zes uur
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.
www.hawaiiantropic.com
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Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld voor
onze lezers. Neem een kijkje op
www.nederlandbruist.nl/lezersacties
en proﬁteer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.
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Getoonde producten kunnen afwijken van gewonnen prijs

Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten
die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.
Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.
www.plantje.nl

Toch optimistisch!

COLUMN/FRITS

DITJES/DATJES

Ondanks alle ellende door corona zijn we toch optimistisch. We zien enkele nieuwe zaken geopend: Bink
Buitenleven en Wat Pho Thai Massage in de Verwielstraat en de Dorpsstraat is Hip & Go op de oude plek van
Bruna gevestigd.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

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!

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto: Andress Kools | Man met Camera

Veel succes met jullie start! Ook worden op korte termijn een paar leegstaande
panden weer ingevuld. Daar de volgende keer meer informatie over. Maar gelukkig
is er nog steeds een goed vertrouwen in onze plaatselijke winkel- en horecabestand.
Hopelijk zal de snelle verbouwing van het voormalige ABN AMRO pand ook ons
op het culturele vlak veel brengen. We hebben er alle vertrouwen in dat de Gallerie
Mark Peet Visser hier ﬂink aan gaat bijdragen.
Een tijdje geleden heb ik jullie verteld over de geplaatste passantentellers. We zien
eindelijk dat het aantal bezoekers in ons centrum weer een beetje aantrekt. Het
is aan ons zelf om hier alles aan te doen. Samenwerking, lokaal besteden en de
bekende service van onze bedrijven zullen hier sterk aan bijdragen.
De voorjaarsvakantie en ook al de zomerperiode zijn bijna volgeboekt door onze
campagne: Boek & Bezoek. Nu maar hopen dat we nog een aantal evenementen
kunnen opstarten zodat we er toch nog een mooie zomer en najaar van kunnen
maken qua gezelligheid en sfeer in ons dorp.
Je kunt je in ieder geval al inschrijven voor het ﬁetsspektakel in september genaamd
‘Brabants Mooiste’. Kijk hiervoor op onze bekende pagina Bezoek Oisterwijk.
Over pagina gesproken: ook wij hebben zelf een nieuwe website gelanceerd.
Je kunt deze vinden via www.cm-oisterwijk.nl. Hier staat alles op betreffende
informatie, gegevens, taken en werkzaamheden van de stichting
Centrummanagement Oisterwijk. Omdat de horeca zeer sterk getroffen is door
de crisis, hebben we gekeken of er weer voldoende draagvlak is onder collega’s
en winkeliers om bij een waarschijnlijk beperkte opening de terrassen weer in
het weekend op het rijbaangedeelte te plaatsen, net als vorige zomer. Gelukkig
waren alle ondervraagden, op een enkeling na, zeer coulant en begripvol. Dank
voor dit gebaar! Wel moeten we vermelden dat het van beperkte aard zal zijn en
meteen weer wordt aangepast als de beperkingen afgelopen zijn. Niemand van de
ondervraagden, zowel horeca als winkeliers, wil een afsluiting van het rijverkeer voor
ons centrum. 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.

Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
effect op je gezondheid.
In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
Sommige groentes groeien beter wanneer je er
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
laidback vakantiegevoel.
Met mooie cactussen in gekleurde manden
versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
Maak je tuin ’s avonds extra gezellig
A Bmet
C D E F G
H I J K L M N
leuke lampionnen en sfeerverlichting.
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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.
Bijvoorbeeld als u de perfecte occasion gevonden
hebt, met een goede kilometerstand, prijs en alle
eigenschappen die u graag wilt hebben.

CAR WRAPPING
WINDOW
PA I N T

BEL EN VRAAG
NAAR DE
MOGELIJKHEDEN
!
076-8883588

TINTING

PROTECTION

FILM

& ALL VEHICLE CUSTOMIZING

W W W. X C A R W R A P P I N G . N L
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076 - 888 35 88

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

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

Matrabike lanceert ‘nieuw’ ﬁetsmerk

F O N G E R S
Het Groningse ﬁetsenmerk 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 ﬁetsenfabrikant van Nederland en bestaat al sinds 1884.
Alle reden om dit mooie merk nieuw leven in te blazen.
En het is nog heel betaalbaar ook!”
Fongers Basic Plus N3 522 Wh
€ 1.699,- nu € 1099,-

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

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

VALUE
FOR
MONEY

Alle ﬁetsen worden gratis
en direct rijklaar afgeleverd

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

Gompenstraat 21, Waalwijk | 0416-342012 | www.matrabike.nl
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ALLES OP MAAT
VAN NIETS IETS MAKEN, VAN A TOT Z,
MET PASSIE, VOOR GROOT EN KLEIN
VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

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

D

AGJE UIT
NATIONALE
MOLENDAG

A
H
O
Op de tweede zaterdag en zondag V
van mei (dit jaar dus 8 en 9 mei) is
het zoals vanouds Nationale
Molendag. Op die dagen zijn
normaal gesproken 950 wind- en
watermolens open voor bezoekers.
Nationale Molendag 2020 ging
vanwege de coronacrisis
noodgedwongen niet door en ook
voor 2021 is nog niet helemaal
duidelijk in welke vorm de dagen
door kunnen gaan. Vandaar dat er
plannen zijn om dit jaar de
Nationale Molendag op alternatieve
wijze in te vullen, mocht de fysieke
uitvoering niet of slechts in
beperkte mate mogelijk zijn. Hierbij
wordt gedacht aan een gedeeltelijk
online programma met onder
andere virtuele molenbezoeken.
Voor meer informatie check je
www.molens.nl/nationalemolendag.

FILMPJE KIJKEN
KANARIE

BINNEN/BUITEN

De ﬁlm Kanarie speelt zich af in 1985 tegen
de voor die tijd zo herkenbare achtergrond
van apartheid, religie en oorlog. Als kijker
volg je het leven van een tienerjongen, Johan
Niemand, die altijd wordt gepest vanwege
zijn liefde voor Britse new wave-muziek en
de zanger Boy George. Nadat hij wordt
opgeroepen omdat hij de dienstplicht moet
vervullen, doet hij tijdens zijn diensttijd
auditie voor het legerkoor de Kanaries. Op
tournee met dit legerkoor ontwikkelt hij
G een ‘mede-Kanarie’,
E F voor
B echter
C Dgevoelens
waarna
Johan
alles
wat hij weet in twijfel
J
I
K L M N
begint te trekken. KANARIE is vanaf 7 mei
P teQzienR op SPathé
T Thuis.
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BOEKJE LEZEN DE OVERLEVENDEN
Drie broers keren terug naar het vakantiehuis waar twintig jaar eerder een ongeluk
heeft plaatsgevonden dat hun leven voor
altijd heeft veranderd. Ze hebben de as
van hun overleden moeder mee om uit te
strooien. Het is een reis naar hun verleden,
naar een tijd waarin ze door hun ouders
volledig aan hun lot werden overgelaten.
Nu zijn het jongemannen, verwijderd van
elkaar, maar nog altijd verbonden door een
gedeelde geschiedenis van strijd om de
aandacht van hun vader en om de
onvoorspelbare liefde van hun moeder. Haar
dood gooit alles in een stroomversnelling en
de spanning tussen de broers loopt op.
DE OVERLEVENDEN van Alex Schulman
is vanaf 14 mei verkrijgbaar.
23

WAALWIJK

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

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

in

OUTDOOR FURNITURE

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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COMPLEET THEATERUITJE

THEATER.NL EN BRUIST

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
vooraf 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!

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
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. We zijn bovendien óók
actief in België! Zo blijf je perfect op de
hoogte van het brede cultuuraanbod
en maak je als echte theaterliefhebber
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: maandelijks
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.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan
via theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één van
de gelukkigen!
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André van Duin heeft
geen coronahobby’s nodig
“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de
woorden van André van Duin, wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger,
komiek en presentator alweer behoorlijk vol.
André werd onder andere beroemd door zijn
komische televisie- en theatershows. Ook de
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien.
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg
te doen gehad, want televisie stopt nooit.
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt
opgenomen en alle andere dingen gingen ook
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel
problemen mee gehad.”

staat er voor de fans een ware traktatie op het
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en
dan begint de gewone Holland Bakt. Dus tot
oktober zit ik in ieder geval vol.”

Veelbewogen jaar

Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond
Andrés hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken.
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer
snel een beetje normaal wordt.”

Heel Holland Bakt
Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator
vormt al jaren het gezicht van het populaire
televisieprogramma, samen met Janny van der
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 januari
de oplossing in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl

‘TELEVISIE IS
NATUURLIJK
GEWOON
DOORGEGAAN’

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

biedt alle gespecialiseerde
behandelingen aan onder één
dak. Voor nagelstyling, gelnagels,
hand- en voetverzorging,
schimmelnagels, behandelingen
voor huidverzorging, anti-aging,
deﬁnitief ontharen én
make-up ben je bij
Artinails & Beauty op
het juiste adres.

Je huid beschermen voor het zonnen
en herstellen na het zonnen?
Een heerlijk fris masker voor na een warme zomerdag,
gewoon om het vocht aan te vullen, rimpels tegen te
gaan of als u net iets te lang in de zon heeft gezeten.

De Guinot Travel set

Nu
slechts
€ 37,-

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.

Een ideaal setje om in je handtas
te hebben voor als je toch onderweg wordt verrast door de zon.

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

De longue vie Solei masker
is een limited edition
Om de huid direct na het zonnen te herstellen
en te voorzien van hydratie, haalt ook de
warmte van de zon uit de huid.

• Hydra Care, deze behandeling
verzorgt de huid

Nu
slechts
€ 49,-

PEDICUREBEHANDELING
• Pedicure
• Spa voetbehandeling
• IBX-behandeling

Wendy van Strien

BREDASEWEG 94A, TILBURG | 013-5439028 | INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL |

ARTINAILS-BEAUTY | WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty
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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.

Weer een mooi project
afgerond!

Klant tevreden, wij
tevreden.

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

Damien Rietvink
Eigenaar

BEAUTY/NEWS
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Verras de allerliefste
1. Naturally Good Showergel Jasmin & Chamomile & Bio Oil van Nivea, € 6,99 www.nivea.nl
2. C.E.O. Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil van Sunday Riley, € 80,- www.skins.nl
3. Terra Cotta Light Bloom van Guerlain, € 52,- www.guerlain.nl
4. I WANT CHOO van JIMMY CHOO, vanaf € 50,- www.iciparisxl.nl
5. Sakura Havaianas, € 24,- www.havaianas-store.com/en
6. Pure Hand Soap van Happy Earth, € 3,99 www.happyearthcare.com

Op zoek naar een origineel cadeau voor
Moederdag? Verwen haar met liefde en
verras haar met een van deze cadeaus.

7. Africa Organics Hair Treatment Oil, € 21,- www.africaorganics.nl
8. Bronzing Fluid van Dr. Hauschka, € 21,50 www.drhauschka.nl
9. Garden Tea Party 5 sachet Box, € 4,50 www.or-tea.com
10. Acqua Colonia Limited Edition Goji & Cactus van 4711, € 22,50 www.4711.com
11. +Rose Pixi Essence Oil, € 31,- www.babassu.nl 12. Nail laquer van essie, € 9,99 www.essie.nl
13. Rouge Volupté Shine Burning Chillis van YSL, € 38,75 www.debijenkorf.nl
35

COLUMN/HET MODE MEISJE

COLUMN/MANDEMAKERS

De interieurﬁlter, zo
ontzettend belangrijk!
De interieurﬁlter 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 interieurﬁlter die
helemaal verzadigd is.

GARAGEBEDRIJF

MANDEMAKERS
APK
ONDERHOUD
VERKOOP

De interieurfilter, ook wel pollenfilter genaamd, zit in iedere auto. Of hij zit
onder de motorkap of hij zit onder het dashboard. Er zijn twee verschillende
soorten interieurfilters: de standaard filter en de koolstoffilter. Een standaard
filter bestaat uit microvezel die stoffen opneemt. Bij een koolstoffilter wordt er
actieve koolstof toegevoegd die ervoor zorgt dat schadelijke gassen worden
tegengehouden en dus niet in de auto terechtkomen.
Een interieurfilter zorgt ervoor dat er frisse en
schone lucht uw auto binnenkomt. Doordat er grote
hoeveelheden lucht door een filter heen stromen, zal het
filter na verloop van tijd verzadigd raken. Wanneer uw
interieurfilter verzadigd is, zal het vuil uit de lucht niet
meer goed kunnen filteren. In het meest gunstige geval
zult u met een verzadigd filter alleen een onaangename
geur in de auto krijgen. In het minst gunstige geval zal
een verzadigd filter ervoor zorgen dat de ruiten sneller
beslaan of vet worden. Ook zal een verzadigd filter niet
meer goed filteren 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 het filter te vervangen, of
na elke dertigduizend km.

BANDEN
VELGEN
AIRCO
PECHSERVICE
Garagebedrijf Mandemakers
Gasthuisstraat 14-a, Oisterwijk
013-5362513 of 06-85402939
info@autospeciaalmandemakers.nl
www.autospeciaalmandemakers.nl

Nieuwe kansen
HET IS TIJD VOOR NIEUWE DINGEN, EEN NIEUW JAAR
MET KANSEN EN VOORAL VEEL NIEUWE HOOGTEPUNTEN. VANDAAG GA IK ER TWEE AAN JULLIE
BEKENDMAKEN. HET MODE MEISJE BESTAAT DIT
JAAR NEGEN JAAR EN IK MERKTE DAT HET TIJD
WERD VOOR EEN NIEUWE UITSTRALING.
Vandaag presenteer ik hier mijn nieuwe logo. Het is een
pentekening van mijzelf. Dit is wie ik ben, energiek, altijd
vrolijk en openstaand voor kansen en uitdagingen.
Daarnaast merkte ik al langere tijd dat ik niet alleen goed
ben in het stijlen van mensen, maar ook van het interieur.
Dat is voor mij niet nieuw aangezien ik ook al een aantal jaren
werkzaam ben in deze branche en als klanten bij mij aan tafel
komen voor advies dan borrelen bij mij de ideeën. Sinds begin
van dit jaar ben ik dan ook de trotse eigenaar van StudioJacq
Interieuradvies & Ontwerp.

WWW.HETMODEMEISJE.NL

Vanaf heden zal ik jullie zowel hier als op mijn
websites en social media meenemen in mijn
dagelijkse leven en mooie opdrachten voor
Het Mode Meisje en StudioJacq.
Groetjes Jacqueline

Sab�ina Penning
Autospeciaal Mandemakers
37

JIJ WIL TOCH OOK

DE MOOISTE EN BESTE IMPLANTATEN IN JE GEBIT?
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.

Welkom bij

DENTALSHAPE
Uw tandartspraktijk bekwaam
in keramische restauraties op
implantaten.

KIES VOOR ZIRKONIA

Gespecialiseerd in keramische
kronen, waarmee wij u graag
van dienst zijn.

ultra-biocompatible

Ook bieden wij de mogelijkheid
voor metaalvrije dentale prothesen.
Graag adviseren wij u.

100% ceramic

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

strong
Dentalshape Holland
Tandartspraktijk
Boerhaaveplein 9b,
Bergen op Zoom

Voor meer info:
keramiek@dentalshape.com

Guido Lambrechts
praktijkeigenaar
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BLOG/FAJAHLOURENS

Als we ons allemaal
nou eens niet meer zo
schuldig zouden voelen
over wat we eten.

SNACKEN

ZONDER SCHULDGEVOEL

LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en
verzorgde voeten
Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

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 ﬁt 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 als we verdrietig waren.

Verwijder nagellak
De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover,
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje
Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

We verschuiven onze droom om ﬁt en sexy te zijn maar weer
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Houd hier
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op
en begin met vijftien minuten per dag. Wees lief voor jezelf
en voel je nooit meer schuldig over wat je eet.

Verwijder eelt
Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide
teennagels te voorkomen.

Proef mijn heerlijke KILLERBODY
chocoladerepen met proteïne, want snacken
zonder schuldgevoel... dat kan!

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels
Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.
BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’
LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
GRIJSBLAUW

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de
rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen,
dan is het al geslaagd.”
Het is tekenend voor de positieve instelling van de
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik
Jurjen
voel me jong van lijf en geest.” In het
dagelijks leven is hij ondersteunend
administratief medewerker bij chipfabriek
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en
ik heb ﬁjne collega’s. Het enige wat in
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe
liefde.”

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.

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.”
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hardlopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige
kater Joris bezighouden. Die houdt
gelukkig wel van een knuffel.”

zoekt

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar,
opgewekt, optimistisch, creatief, een
natuurmens, dat zijn de woorden die
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek
een vriendelijke, gezellige dame met net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke
dingen kan ondernemen: een terrasje pakken, uit
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook
iemand die mij in mijn waarde laat en me
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.
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Op zoek naar
beste zorg voor je
huisdier?
Maak dan nu een
afspraak!
013-5400215

Complete zorg

voor uw huisdier onder één dak
Sinds juni 2013 kunt u AniCura Dierenziekenhuis Tilburg vinden aan de
Koningsoordlaan 2 in Berkel-Enschot. Met ons team van enthousiaste dierenartsen
en paraveterinairen staan wij elke dag voor uw huisdier klaar. Voor kleine problemen,
preventieve zorg zoals vaccinaties en castraties of gebitsbehandelingen, maar
ook voor de meer specialistische zorg kunt u bij ons terecht.
Wij nemen graag alle tijd voor u en uw huisdier.
Wij behandelen huisdieren uit de omgeving
van Tilburg en ver daarbuiten. Dat hebben
we te danken aan onze goede band met de
baasjes én aan onze grote deskundigheid
op het gebied van orthopedie, chirurgie,
neurologie en tandheelkunde. In ruim zestig
jaar hebben wij veel expertise opgebouwd,
waardoor dierenartsen uit heel Nederland
hun patiënten doorverwijzen naar ons.

Compassie voor onze patiënten en hun
eigenaren en het leveren van medische
zorg van de hoogste kwaliteit zijn heel
belangrijk in ons dagelijks werk. In ons
moderne dierenziekenhuis beschikken wij
over allerlei apparatuur om diagnostiek te
doen en operaties en behandelingen uit te
voeren. Hierdoor kunnen wij onze patiënten
snel van de juiste zorg voorzien en is een
doorverwijzing vaak niet nodig.

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot | 013-5400215 | dzt@anicura.nl | www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg
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Je piano laten repareren?
Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument
een reparatiebeurt nodig heeft. Dit kan een kleine
reparatie zijn, bijvoorbeeld het modelleren van de
hamerkoppen en het opnieuw afstellen van het
mechaniek, of een grotere reparatie, zoals het
vervangen van diverse (vilt)onderdelen. In sommige
gevallen is zelfs een totale revisie noodzakelijk.
Al deze reparaties worden uitgevoerd in onze
eigen werkplaats, door goed opgeleide vakmensen.
Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen de beste
materialen, omdat kwaliteit bij ons hoog in het
vaandel staat.

Dat doe je bij Simons Piano!

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

Maak een
vrijblijvende
afspraak!

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

ANNE & ENID

TWEE ZUSSEN MET DEZELFDE PASSIE
HUIDVERBETERING
MICRONEEDLING
GENEO+
ACNE
PEDICURE/MANICURE
EYEBROWS
LASHES
MAKE-UP

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!

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

ALTIJD OPEN OP

WWW.LO-LA.NL

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

Er gaat een wereld voor je open!

CORONA SALES
Zit jij dit weekend thuis op deze prachtige bank?
Afgeprijsd van € 2.999,- naar: € 1.500,-

TIJDEN
SD
LO C K D O E
EXTRA K WN
ORTING
M
AAK NU
EEN WIN
KEL
AFSPRA
AK!

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

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

casablancotilburg

RUZIE
OP DE ZAAK

KANTOORTUINONDERHOUT, HORECA INRICHTING,
WINKELINTERIEURS EN BIJZONDERE MAATWERK OBJECTEN

Voor mkb en de grootzakelijke markt zijn wij de jouwe. We zijn gespecialiseerd in
het ontwerpen en produceren van maatwerk interieurs voor iedere ruimte in het
pand. Wanneer je met Ruzie&Ruzie in zee gaat om samen jouw zakelijke ruimte
in te richten, kun je uitgaan van een uniek en stijlvol op maat gemaakt ontwerp
dat naadloos inspeelt op de kantoor- en horecabehoeftes van nu. We leven in
een tijd waarin van alles lijkt te gaan veranderen. We weten niet hoe het werk van
de toekomst eruit gaat zien en ook niet wat voor werkplekken daarbij gaan horen.
Dat vraagt om een ﬂexibele houding en een berg creativiteit.
Staand werken, ﬁetsend werken, geconcentreerd alleen werken, elkaarmakkelijk-kunnen-vinden-wanneer-dat-nodig-is-werken... nieuwe manieren van
werken vragen om een nieuwe benadering van interieurbouw voor werkruimtes.
Wij noemen dit Kantoortuinonderhout.
We luisteren naar wat (het interieur van) je organisatie nodig heeft om beter
te kunnen werken, beter te kunnen groeien, beter te kunnen inspelen op de
toekomst.
Onze ontwerpen zijn authentiek, vallen buiten de marge, maar blijven altijd
functioneel. Een uniek en authentiek interieur, waarvan de materialen wringen
en het liefst met een knipoog.

INTERESSE GEWEKT?
PROJECT OP MAAT?

‘Mooie mannen die hele
mooie dingen maken!
Altijd in voor een geweldig
idee of een goede grap.
Vakmannen die inmiddels
meer dan honderd
verschillende werktafels
voor ons gemaakt hebben.’

Bekijk de website of
bel 06-11750768
voor een afspraak!

Ben ten Hove, Leerfabriek KVL

DE AMBACHTELIJKE
INTERIEURMAKERS UIT
OISTERWIJK

TON SCHUURMANS

Nijverheidsweg 6, Oisterwijk | 06-11750768 | www.ruzieenruzie.nl
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Direct uit voorraad:

embrace

Zondag 6 okt.

OPEN

van 12.00-17.00 uur

MASSAGE • SKIN • WELLNESS
Embrace Oisterwijk

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
WAAROM
AXI VLOER:
• Zelf leggen of laten leggen
• Grootste keuze uit de regio
DAAROM AXI VLOER!

• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer
• GRATIS gebruik professioneel
leggereedschap

ook TOPmerk

en:

Al vloeren vanaf:

4

99
, p/m²

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.

Wil je niks missen? Volg ons!

EMBRACEOISTERWIJK

Voor meer informatie kijk op onze website!

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

‘Ons hotelgevoel bij je thuis’
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

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTERSCHILDERWERK?

Voor meer
info of een
offerte? Bel
06-38196584
Verzonken Kasteel 70, Udenhout | 06-38196584 of 013-5420464
info@johnreijnenmeesterschilder.nl | www.johnreijnenmeesterschilder.nl

www.luxxliving.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Sfeer & beleving!
Een jaar geleden ging de showroom van RMR Interieurbouw volledig in vlammen op. Geen
reden om bij de pakken neer te gaan zitten, aldus Frank Rijnen. “Integendeel, precies een
jaar later staat er een prachtige nieuwe showroom, met nog meer sfeer en beleving.”
Bij RMR is iedereen met recht trots op wat ze met
het gehele team hebben bereikt. “We waren al dé
specialist op het gebied van totaalinrichtingen en
keukens in het luxere hoog segment, maar nu –
met onze nieuwe showroom – hebben we onze
klanten zo mogelijk nog meer te bieden.” Zo straalt
de buitenkant tegenwoordig al uit wat ze binnen te
bieden hebben en vind je in de nieuwe showroom
zelf, naast tal van mooie, sfeervolle voorbeeldinterieurs, onder andere een champagnebar en
een high end keuken van dertien meter.
“Bovendien kunnen we de showroom ombouwen
tot een sfeervolle en luxe restaurantsetting waar
voortaan maandelijks een sterrenkok komt koken.”

Service & kwaliteit
14 februari 2020 brandde de oude showroom af, 14
februari 2021 werd de nieuwe showroom geopend.
“We hebben er met zijn allen de schouders onder
gezet. Binnen tien dagen maakten we al een
doorstart op een voorlopige locatie. En nadat we
zelf het nieuwe pand hadden ontworpen, heeft een

bevriend aannemer dit ontwerp verder uitgewerkt
en is het pand in slechts vier maanden volledig
opgebouwd. Al die tijd hebben we gewoon
doorgedraaid om onze klanten dezelfde service en
kwaliteit te kunnen bieden die ze altijd al van ons
gewend waren. Want wij zijn pas tevreden als elke
klant een ambassadeur is geworden van RMR!”

Niet alleen de showroom is veranderd, ook
de samenstelling van het team is ietwat
anders. Vanaf heden staat Frank Rijnen
samen met Rogér Selij aan het roer van RMR
Interieurbouw. “Na twintig jaar gaan we onze
collega’s Rob en Werner uiteraard missen.
Maar alles is meer dan goed geregeld en
wij blijven dezelfde kwaliteit en passie
handhaven. De uitstraling en showroom
gaan echter alles overtreffen.”

‘WIJ WERKEN VOOR
ONZE PROJECTEN
SAMEN MET
GERENOMMEERDE
ARCHITECTEN’

Directie: Frank Rijnen en Rogér Selij | De Sonman 16-18, Moergestel | +31 (0)13 513 06 96 | www.rmr.nl
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Inloopkasten (walk-in closets)
zijn bij veel mensen
inmiddels enorm populair. En
ze zijn een droom die voor
nagenoeg iedereen uit kan
komen. Inloopkasten maken
van een gedeelte van een
kamer of van een leegstaande
kamer een ruime en
overzichtelijke kastruimte.
Een inloopkast is ook dé
oplossing voor ruimtes met
minder gunstige afmetingen,
onder schuine kanten of in
een vervelende hoek. Kortom:
een inloopkast is uiterst
functioneel en enorm trendy!

Chris Wiermans
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
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Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

Ook bij uw
dierenarts

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

EIGEN
OPHAALDIENST

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

De lekkerste belegde broodjes haal je bij

Kom genieten!
FOTO’S MOETEN EEN VERHAAL VERTELLEN
Fotograferen 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.
Stationsplein 1, Oisterwijk | 013-5211714 | info@stationnekeoisterwijk.nl
www.stationnekeoisterwijk.nl | Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Beukendreef 7, Oisterwijk | 06-51233363 | info@lizethligtvoet.nl | www.lizethligtvoet.nl
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Voor de
professionele jager

MAGNOLIA bloemen
Bloemen... met de paplepel ingegoten,
passie voor bloemen, vakidioot,
meester in de bloemsierkunst…
Ach ja, zo heeft ieder zijn ‘ding’.
En bij mij zijn dat bloemen en alles
daaromheen! Neem eens een kijkje
op onze site. Zoek je iets speciaals,
neem contact op of kom naar onze
kleurrijke winkel!

MH SCHIETSPORT IS DÉ SPECIAALZAAK VOOR JOU

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

Leharstraat 125 Tilburg | 013-4550770 | info@magnoliabloemen.nl | www.magnoliabloemen.nl

Kijk op de
website voor
meer info!

Server problemen?

Marc Hesselberth is
al ruim twaalf jaar een
gedreven sportschutter.
Vanuit die passie begon
hij zijn speciaalzaak.
Hier kunnen zowel
sport- en recreatieve
schutters als jagers
en schietverenigingen
terecht voor al hun
benodigdheden.

GUNS
AMMUNITION

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

ACCESSORIES
•Administratie • Jaarrekening
regelt
alles voor de
ondernemer
•Advies
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
•
Belasting
op administratief
gebied.
particulieren
••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris
•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110

COMP

HULP

UTER

-

NODIG
?
BEL
013-47
00711

1

1

www.pa
www.pareladvies.
reladvies.nn1 1
[-mail: in fo@pareladvies.n 1

Sprendlingenstraat
16,1616
Oisterwijk
| 013
5215925
Sprendlingenstraat
1 5061 KN
Oisterwijk
Sprendlingenstraat
1 5061 KN Oisterwijk
Tel:(013)521
5925
info@pareladvies.nl
Tel:(013)521
5925 1 1 fax:(013)5286110
fax:(013)5286110
[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

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.

Kerkstraat 70A, Oisterwijk
06-23520604
info@mh-schietsport.nl

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

www.mh-schietsport.nl
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Het is weer
ijstijd!

Je meubels en auto
weer als nieuw
meubel- en autostoffeerderij

REGELT HET!

Laat zien wie je bent!
Ben je op zoek naar een totaalleverancier om je herkenbaarheid te vergroten?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De materialen die wij gebruiken zijn
van de beste kwaliteit. Afbeeldingen kunnen we in de vorm snijden die je wenst.
Wij leveren onder andere (bedrijfs)kleding, verschillende soorten
stickers, banners, posters, reclameborden, spandoeken etc.
• Materialen van hoge kwaliteit.
• Geen minimale afname.
• Klant tevredenheid staat bovenaan.

De Sonman 8a, Moergestel | 013-5132136 / 06-41856316
info@johnsstoffering.nl | www.johnsstoffering.nl
Wij kunnen tevens
het ontwerp
voor u maken!
Informeer naar de
mogelijkheden.

Sticker en Shirts

Sticker en Shirts

Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk
www.stickerenshirts.nl

Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk
www.stickerenshirts.nl

Sticker en Shirts

Vermijd drukte.

Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk
www.stickerenshirts.nl

Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk
www.stickerenshirts.nl

#HOUDVOL

April t/m augustus alle dagen van 12.00 tot 21.30 uur.
Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk | 013 - 52 19 291
info@matteo.nl | www.matteo.nl

LIKE ONS

bedrukking

borduren

belettering

stickers

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

www.stickerenshirts.nl

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Moment
van
overdenking

Huidzorg Unique is een praktijk
voor huid- en oedeemtherapie waar
je terechtkunt voor de behandeling
van verschillende huidproblemen.
Wij geven je graag advies en stellen
samen met u een behandelplan
op bij onder andere de volgende
huidproblemen:

ACNE EN ACNELITTEKENS
LYMFOEDEEM
PIJNLIJKE OF STORENDE
LITTEKENS
LIPOEDEEM
ONGEWENSTE
LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

Wees je bewust van je gedachten,
ze vormen zich tot woorden.
Wees je bewust van je woorden,
ze zetten zich om in je handelen.

TIP

Wees je bewust van je handelen,
het worden gewoonten.

Huidzorg Unique
e
is aangesloten bij all
rs.
zorgverzekeraa

Wees je bewust van je gewoonten,
ze vormen je persoonlijkheid.

Renée van Berkel

Wees je bewust van je persoonlijkheid,
die bepaalt je bestemming.

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Acnetherapie
85 procent van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar heeft last
van de huidaandoening acne. Het is een aandoening van het
haartalgkliercomplex. Er kunnen mee-eters, bultjes, puistjes
of cysten ontstaan, meestal in het gezicht, op de borst of rug.

Voor behandeling van deze vervelende
huidaandoening kun je terecht bij
Huidzorg Unique. Het doel is om de
acne onder controle te krijgen en je
weer lekkerder in je vel te laten voelen.
Behandeling kan bestaan uit:
• Reinigende behandeling met masker
• Chemische peeling
• Micro-needling
• Huidverzorgingsadvies
Heb je last van acne en wil je hier
iets aan doen? Neem dan contact op.

Foto Youri Claessens

yk
z
c
r
a
l
i
P
l
e
a
Mi ch

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915
info@huidzorgunique.nl

www.huidzorgunique.nl
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In mei mag u genieten
Corona brengt ook mooie dingen. Zo kregen we van onze vrijwilligers en sponsoren een echte picknickbank.
Een cadeau ter gelegenheid van 12,5 Jaar Oisterwijk Nieuws, een feest dat afgelopen november niet gevierd kon
worden. Ook als de horeca nog niet open is en er nog geen evenementen worden georganiseerd, kunt u alvast
heerlijk genieten van een ﬁets- of wandeltocht door de Oisterwijkse natuur. Vertrek vanaf Groot Speijck en rust bij
terugkomst uit op deze mooie picknickplek. Hij is ons en u gegund, om heerlijk te genieten …
Foto’s Carien van de Pas / Loes Westgeest

OISTERWIJK BRUIST!

OISTERWIJK BRUIST!

MEI 2021

MIDDEN OP HET VELD

GROOT GENOEG

JUBILEUM
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BRUIST/RECEPT

Tagliatelle

met ham en asperges
Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat?
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes
ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!
2 PERSONEN - 25 MIN
INGREDIËNTEN
400 g witte asperges
10 g bieslook
200 g tagliatelle
2 el boter
2 el bloem
30 g parmezaan
150 g hamblokjes
peper en zout

BEREIDING
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Schil de asperges
met een dunschiller en snijd er de houterige uiteinden af. Snijd ze in
stukken van ongeveer 4 cm. Snijd de bieslook in ringetjes.
Voeg de stukjes asperges toe aan het kokende water. Laat 5 minuten
koken en schep ze dan met een schuimspaan uit het water. Schep ook
per persoon 150 milliliter kookvocht van de asperges en houd apart.
Kook nu de tagliatelle in 8 minuten beetgaar in het water. Giet af, maar
houd wat van het kookvocht over.
Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Roer goed en voeg
dan beetje bij beetje het kookvocht van de asperges toe, zodat de saus
mooi indikt. Haal van het vuur en roer er de helft van de parmezaan,
de asperges, de hamblokjes en de helft van de bieslook door. Breng op
smaak met peper en zout.
Meng de gekookte pasta door de saus. Voeg eventueel nog wat
kookvocht van de pasta toe voor een mooie vloeiende saus. Serveer
en werk af met de rest van de bieslook en de parmezaan.
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

SodaStream

pakket

bruiswater
toestel

4
1
7
6
5
8
9
3
2

6
3
5
9
2
7
8
1
4

2
9
8
1
3
4
7
5
6

5
6
3
7
9
2
4
8
1

9
8
4
3
6
1
2
7
5

1
7
2
8
4
5
6
9
3

3
4
1
2
7
9
5
6
8

8
2
9
5
1
6
3
4
7

7
5
6
4
8
3
1
2
9

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Ylente.
De oplossing van vorige maand was geniet.
U
Z

w
g
u
w
z
b
w
a
g
e
r

G

s
a
s
g
x
g
h
k
e
t
j

b
g
t
q
j
u
h
w
j
z
u

soda
lekker
drinken
bubbels

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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d
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c
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k
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p
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d
w
s
o
d
a
a
k
e
d
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m
t
d
r
i
n
k
e
n
q
g

v
a
u
j
k
g
e
l
u
m
q

smaken
fris
spa
water

a
l
l
x
z
v
n
o
j
e
i

k
q
v
x
t
t
l
b
h
j
g

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

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Iedere maand weer
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

Beauty ánd the Beast!
De Audi Q4 e-tron, volledig elektrisch en nu al te bestellen

www.vanmossel.nl/audi

