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BIJ GOERGEN 
VINDT U HET 
ALLEMAAL!

 “Dat is de drijfveer om u te blijven verrassen en 
met alle plezier, aandacht en expertise te helpen. 
Bij ons is alles mogelijk. Wij worden graag 
uitgedaagd! Wij bieden u een persoonlijk advies 
en kijken graag mee naar slimme - en fi nancieel 
aantrekkelijke - oplossingen. Samen met u 
achterhalen wij uw specifi eke wensen en 
inventariseren we de leefsituatie bij u thuis. 
Ont  zorgen staat altijd centraal, van het maken van 
het 3D-ontwerp tot en met het realisatieproces.”
 
 Showrooms met unieke sfeer en beleving 
  De showrooms kenmerken zich door een zeer open 
karakter, brede paden, verre zichtlijnen en fraaie 
doorkijkjes. Hier vindt u de merken Siematic, 
Proline, Y-line en Systemat en diverse merken 
topapparatuur zoals Miele, Siemens, Novy, Quooker 
en Bora. Van landelijk en design tot greeploos en 
eigentijds, bij Goergen vindt u het allemaal.

SHOWROOMS: Ekkersrijt 4141, SON  -  0499 49 11 00  |  Nijverheidsweg 17-18, STEIN  -  046 433 13 67
WWW.GOERGENKEUKENS.NL

VAN LANDELIJK EN DESIGN  
TOT GREEPLOOS EN EIGENTIJDS

Goergen Keukens heeft al meer dan 90 jaar ervaring op keukengebied. Yves, 
vestigingsmanager in Son: “We blijven innoveren in het samenstellen van de mooiste 
keukens door gebruik te maken van de beste merken en de nieuwste technologieën. 
We willen graag de beste service en kwaliteit leveren voor tevreden klanten, zoals u.”

  Nieuw: SieMatic SLX 
  Vastpakken wordt een nieuwe belevenis door een 
compleet opnieuw ontwikkelde greep uitsparing. 
De perfecte hoek, een 
prachtige structuur en de 
materiaalkeuzes zijn absolute 
blikvangers. Kortom: de 
nieuwe lijn van SieMatic 
is een lust voor het oog.

De SLX Pure komt op een bijzondere manier tot 
uitdrukking in de luxueuze glazen vitrines met 
visueel zwevende schappen. Lichtbanen zijn subtiel 
weggewerkt in de greepuitsparingen. Dit versterkt 
onder andere het zwevende effect van het werkblad. 
Daarnaast is het LED-licht individueel regelbaar qua 
lichttemperatuur en -sterkte. Dit zorgt voor extra 
sfeer in de keukenruimte.   Yves: “Bij ons is alles 
mogelijk. Kom langs en beleef het zelf!” 



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!



ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de 
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ 
achter de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus 
in plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich 
weer naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig 
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft 
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water 
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het 
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van 
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water 
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers 
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in 
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...

Veel leesplezier,
Michael Thörig

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

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

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

 Like ons op Facebook/Best-OirschotBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Best-
Oirschot Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
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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06-52145768  |  info@lisannesphotography.nl
www.lisannesphotography.nl

Iedere foto vertelt een verhaal

Mijn naam is Lisanne van der Veen
en ik leg graag jouw dierbare moment vast! 

Ben je op zoek naar een fotograaf voor een leuk 
familieportret of ga je bijvoorbeeld binnenkort 
trouwen? Ik bespreek graag met jou de 
mogelijkheden om jouw dierbare moment vast te 
leggen! Op mijn website vind je alle informatie 
over de shoots die ik doe. Neem alvast een kijkje 
in mijn portfolio!

Heb je vragen of wil je kennismaken?
Stuur me een berichtje en ik neem zo snel 
mogelijk contact met je op!

Ook voor bedrijfsfotografi e
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FRISDRANK 
VERVANGEN DOOR 

WATER SCHEELT 
VEEL CALORIEËN
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden 
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water 

is belangrijk voor onze gezondheid. 

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee 
voor een goede aanvulling van het vocht dat je 
verliest door het zweten.

Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken. 
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf 
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan 
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder 
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is 
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het 
drinken van een extra glas water geeft bovendien een 
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te 
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water, 
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe 
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer. 
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een 
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

De vijf grote voordelen 

Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je 
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt. 
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve 
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor 
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een 
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil 
te houden. Alcoholische dranken worden niet als 
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist 
vocht aan het lichaam onttrekken. 

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen 
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je 
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is 
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken 
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hier door 
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.

Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te 
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of 
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Uw woonstijl, 

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

Leolux Rego
Design: Gino Carollo, 2020

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie die u een brede keuze 
biedt in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

ALLURE EN UITSTRALING

Uw woonstijl, 

ALLURE EN UITSTRALING
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LEZERSACTIE

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. #PERRIS

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey. 

Het Duo-Intense serum zorgt ervoor 
dat het mesje soepel over je huid 

glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de 
vochtbalans tijdens het scheren om 
irritaties te voorkomen. Dat maakt 
de Intuition Hi Audrey ideaal voor 

de gevoelige huid. Voor een 
zorgeloze beautytreatment!

www.wilkinsonsword.nl

Maak kans op Musk Extreme 

parfum van Perris Monte Carlo.

Musk Extreme is één van de eerste geuren 

uit de Perris Monte Carlo Fragrance 

Collection en wordt ook wel geur van de 

verleiding genoemd. Dit parfum is warm, 

geraffi neerd en zeer sensueel te noemen en 

verrijkt met o.a. muskmoleculen, bergamot, 

vanille, rozen en civet. Voor dames en heren. 

www.perrismontecarlo.com.

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste 

duurzame hard seltzer in Nederland. De roze 
variant met peer, hibiscus en lavendel is een 
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde 

peren een tweede leven krijgen. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen 

honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar 
bovenal verrassend in smaak. Een ware 

zomertrend! www.drinkstork.com

Daar is de zon!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 

op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij

onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals

win ZYXWV
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SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens. 
Ontwikkel jouw eigen killer 
body! In haar boek besteedt 
Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar dieet hebben gevolgd, maar 

ook aan mindset. 

LEZERSACTIE
Maak kans op een 
Hawaiian Tropic Satin 
Protection SPF 50. 
Deze luxe formule laat 
de huid stralen en biedt 
tegelijkertijd een effectieve 
bescherming tegen de zon. 

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. #KILLERBODY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #TROPIC 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

HIPPE BUBBELS
Kroatië als wijnland is hip. Deze 
bubbels zijn het Kroatisch antwoord 
op prosecco en laten zien (en proeven) 
dat er inmiddels een jonge generatie 
gepassioneerde wijnmakers aan het 
roer staat. Beide bubbels zijn ver -
frissend als aperitief en uitstekend 
geschikt voor zomerse wijncocktails. 
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Daar is de zon!
HELLO SUNSHINE

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de 
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet 

altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd 
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection 
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende 

witte waas. De verfrissende lotion heeft 
een lichte textuur die snel intrekt. Ook 

verkrijgbaar in factor 15 en 30. 
www.hawaiiantropic.com

boek van Faya Lourens. 

Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

 van Nederland Bruist en van het magazine

boek van Faya Lourens. 

Faya niet alleen aandacht aan 

verhalen van mensen die haar 

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

COLUMN/WENDY

Als kinderen last hebben van hun oren bij het 
zwemmen, douchen of watersport, zijn ze vaak 
gevoelig voor ooronstekingen of oorpijn. Dan doe je er 
goed aan om je oren te beschermen met speciale 
oordoppen voor bij het zwemmen.

Goed voorbereid op vakantie! 

Zwemdopjes
gevoelig voor ooronstekingen of oorpijn. Dan doe je er 

Zwemdopjes

‘Lat moj  ma ke
bi Hseli Orh’

Wat doen zwemdoppen?
• Voorkomt water en chloor in het oor, het sluit je oor af
• Beschermt tegen ongewenste bacteriën.
• Beschermt tegen harde geluiden, zoals gegil

en wind of druk zwembadrumoer
• Perfecte pasvorm, geen druk in en op

het oor en de gehoorgang blijft droog
• Steekt niet uit het oor
• In allerlei kleuren verkrijgbaar
 
De lak heeft een droogtijd van 24 uur 
dus maak op tijd een afspraak! 

  TOT HORENS!

Wen v Gecn-Rens
Audiciën 

06-52145768  |  info@lisannesphotography.nl
www.lisannesphotography.nl

Iedere foto vertelt een verhaal

Mijn naam is Lisanne van der Veen
en ik leg graag jouw dierbare moment vast! 

Ben je op zoek naar een fotograaf voor een leuk 
familieportret of ga je bijvoorbeeld binnenkort 
trouwen? Ik bespreek graag met jou de 
mogelijkheden om jouw dierbare moment vast te 
leggen! Op mijn website vind je alle informatie 
over de shoots die ik doe. Neem alvast een kijkje 
in mijn portfolio!

Heb je vragen of wil je kennismaken?
Stuur me een berichtje en ik neem zo snel 
mogelijk contact met je op!

Iedere foto vertelt een verhaal

Ook voor bedrijfsfotografi e



DITJES/DATJES

 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Water dat je in een fl es koopt, is soms wel
    1.000 keer duurder dan kraanwater.
 Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
  want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien, 
 omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
  Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel, 
 maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
 Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
  De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
     werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
   Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
    in hun appjes als mannen.
  Bruisend water reinigt de smaakpapillen.

ZYXWV
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op leuke 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
18



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

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

De zon schijnt, wat nu?

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   
 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   
 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Een juiste zonbescherming met een UVA- en UVB-fi lter is belangrijk bij blootstelling 
aan de zon. Er kan in jouw huid zonschade ontstaan door deze bloot te stellen aan 
de zon, ook als je je goed insmeert. De zon kan het DNA in de cellen veranderen, 
waardoor de zonschade chronisch wordt. Deze vorm van zonschade kan niet 
meer terug worden gedraaid. Zonlicht bestaat voornamelijk uit UV-A straling. 
Deze straling is onder andere verantwoordelijk voor huidveroudering en dringt het 
diepst door in de huid. De straling tast de veerkracht en soepelheid van de huid 
aan, waardoor diepere rimpels kunnen ontstaan. Ook kan het een vlekkerige huid 
veroorzaken.

Het beste is natuurlijk om zonschade te voorkomen, wij hebben daarom de drie 
belangrijkste tips voor je op een rijtje gezet:
1.  Start een half uur voordat jouw huid aan de zon blootgesteld wordt met het 

aanbrengen van zonbescherming.
2.  Zuinig smeren zorgt voor een veel lagere beschermingsfactor dan op de 

verpakking vermeld staat. Om de bescherming te krijgen die op de verpakking 
staat, moet het product vrij royaal aan worden gebracht. 

3.  Het is belangrijk om je regelmatig in te smeren. De fi lter in de zonbescherming is 
na twee uur uitgewerkt, smeer je daarom minimaal om de twee uur in. Ook door 
het zwemmen en transpireren kan de zonbescherming zijn werking verliezen.

Wil je meer informatie over het beschermen van jouw huid?
We vertellen het je graag op één van onze vestigingen.

De zon schijnt, wat nu?
De zon heeft een positieve invloed op ons lichaam 
en humeur. De huid kan echter niet onbeperkt 
blootgesteld worden aan de zon. Verkeerd zongedrag 
kan schadelijk zijn voor jouw huid en is onder andere 
de oorzaak van huidveroudering en huidkanker. 

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel

Oirschotseweg 28a
5684 NJ Best

Nieuwstraat 8
5298 CL Liempde

06 8126 4333

21



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse 
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten 
mening met meer dan vijf miljoen 
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller 
Bernie die live een spelletje wil spelen. 
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s. 
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al 
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven 
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten 
uitrukken en het aantal slachtoffers op -
loopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo 
begint een klopjacht op een onzichtbare, 
volledig losgeslagen moordenaar, live 
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is 
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel 
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van 
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.

Van 9 tot en met 18 juli vindt 
alweer de 29e editie van het Over 
het IJ Festival plaats: tien dagen 
lang worden zo’n 25 theatershows 
opgevoerd door nieuwe en 
gevestigde makers op spraak-
makende binnen- en buitenlocaties 
op de NDSM-werf, aan de oevers 
van het IJ en op diverse locaties 
dieper in Amsterdam-Noord. Het 
Over het IJ Festival laat je de stad 
met nieuwe ogen bezien. Inspireer, 
verrijk en verwonder jezelf, leer 
nieuwe plekken, mensen én hun 
verhalen kennen. Voor iedereen die 
erin gelooft dat kunst, verbinding 
en ontmoeting zorgen voor een 
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op 
www.overhetij.nl

D AGJE UIT
OVER HET IJ 
FESTIVAL

De documentaire Tina is de ultieme ode aan 
een superster en een intiem portret over een 
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen 
om haar carrière, identiteit en nalatenschap 
op haar eigen manier vorm te geven. Tina 
Turner vertelt in de documentaire haar eigen 
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot 
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren 
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in 
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen 
en meest persoonlijke momenten deelt. Een 
inspirerende documentaire over een van de 
grootste iconen van de moderne muziek-
industrie. Met nooit eerder vertoonde beelden. 
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TINA
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De Boetiek Oog & Design  |  Eigenaar: Petra Vonk  |  Boterhoek 101, Best  |  0499-371310  |  www.de-boetiek.nl

Wanneer ‘binoculair zien’ (samenwerking tussen beide 
ogen) op de juiste manier ontwikkeld is er optimaal 
dieptezien. Om dit optimale zicht te bereiken, moeten 
beide ogen exact tegelijk naar hetzelfde punt kijken. 
Als de ogen onzichtbaar scheelzien, spreken we van 
een ‘fi xatie disparatie’: hierbij zie je een ‘bewegend’ 
beeld zonder dat je dit door hebt. Het beeld van het 
linkeroog wordt door de hersenen nét naast het beeld 
van het rechteroog geprojecteerd. 

Fixatie 
disparatie...

Wat is de impact van fi xatie disparatie op het zien?
Een aantal klachten die horen bij fi xatie disparatie zijn:
• Vermindering van stereopscopisch zien (dieptezien) 
• Vermindering van de binoculaire visus,

vooral in het schemer of in het donker 
• Leerproblemen / dyslexie 
• Ook kan een onnauwkeurige convergentie leiden tot 

het niet of moeilijk wennen aan multifocale glazen. 

W
AT
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? 

Herkent u deze klachten?
Bij De Boetiek zijn we gespecialiseerd in het opsporen van deze problemen en kunnen we vaak 
een groot deel van deze klachten verhelpen met een prismabril of door oefeningen te doen. Het 
probleem van de beeldverwerking in de hersenen zal blijven bestaan, maar per saldo zal er een 
beter leesvermogen worden bereikt. Wat onze klanten als een hele positieve oplossing ervaren. 
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Is je woning 
echt te klein?
Vraag dan een gratis waardebepaling aan!

06 51 68 72 68  |  info@tvomakelaardij.nl  |  www.tvomakelaardij.nl

Gratis: Professionele foto’s  |  Video  |  Inmeten  |  Plattegronden  |  Funda

Thea Vorstenbosch

Bel nu voor 
een vrijblijvende 

afspraak!
06 51 68 72 68

COLUMN

Pochelarij 23, Oirschot  |  06-82206285  |  carlijn@puurmondhygienist.nl  |  www.puurmondhygienist.nl

EEN GEZONDE MOND IS 
VAN LEVENSBELANG!

Diabetespatiënten
Mensen met diabetes hebben vaker problemen met hun tanden 
en tandvlees. Dit kan komen door een verminderde weerstand 
tegen infecties. Daarnaast kunnen ontstekingen in het lichaam, 
dus ook in de mond, de suikerspiegel ontregelen.

Zwangere vrouwen
Door een verhoogde hormoonspiegel is er tijdens de 
zwangerschap een verhoogd risico op tandvleesontstekingen. 
Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een relatie bestaat 
tussen deze tandvleesontsteking en vroeggeboorten. 

Patiënten met hart- en vaatziekten
Het ontstaan van hart- en vaatziekten heeft vaak te maken met 
een ongezonde leefstijl, zoals roken, te veel en te ongezond eten, 
te weinig bewegen, stress en met erfelijkheid. Maar er bestaat 
ook een verband tussen tandvleesontstekingen en de kans op 
hart- en vaatziekten. 

Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees. Wie wil dat nu niet? Dat een 
gezond en fris gebit prettig is, dat weten we allemaal. Maar in sommige gevallen is een 

goede mondgezondheid ook van levensbelang. 

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

AANGENAAM,
 CARLIJN SCHEEPENS

Sinds 1 mei 2020 heb ik 
mijn eigen praktijk geopend, 

puur om u nog beter van 
dienst te zijn. 

De voornaamste reden dat 
ik mijn onderneming ben 

gestart is omdat ik graag de 
mondgezondheid in mijn 
woonplaats Oirschot wil 

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

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.

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

De zon
op je snoet, maakt

heel veel goed!

Heb jij ook
zo’n behoefte aan

vitamine zee?

 

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

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

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

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

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

Een goed onderhouden graf 
biedt troost

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

WAAROM GRAFONDERHOUD?

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

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



‘EEN GROOT 
HART VOOR 
CULTUUR’
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Géén punt achter 
rode link!

De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje 
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al 
een spannend medium gevonden. De magie van 
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit, 
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op 
toneel word je echt even meegenomen naar een 
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit. 

Extra dimensie
Voor de presentator is een theaterbezoek een echte 
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de 
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra 
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de 
auto te stappen, het land door te rijden en de hele 
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”

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

Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen. 
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naar-

reeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”, 
vertelt Frits aan Theater.nl. 

Cultuurambassadeur
Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag 
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een 
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en 
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan 
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek 
concert of een museum gaan.” 

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk. 
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel 
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van 
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en 
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen 
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk 
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

THEATER.NL

Frits Sissing
‘Ik heb theater altijd een 

spannend medium gevonden’
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Maak van uw woning 
weer een droomwoning! 
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Wanneer uw woning niet meer voldoet aan uw wensen, dan is verbouwen een  
goede optie. Uzelf goed oriënteren is dan de eerste stap. Waar mist u ruimte,  
wat wilt u met de ruimte en wat is uw budget?

Heeft u al helemaal voor ogen wat u wilt? Dan kan onze bouwkundig 
tekenaar meteen voor u aan de slag. Daarentegen is het ook mogelijk om 
samen met onze architect de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. 

Wij kijken voor u of het nodig is om een vergunning aan te vragen. Wanneer dit nodig is, 
verzorgen wij dit gehele traject voor u. Verder wordt de verbouw met u doorgesproken  
en op basis daarvan wordt een passende offerte voor u opgesteld. Wanneer de  
aannemingsovereenkomst getekend is, kan uw verbouwing worden gepland.

De werkvoorbereider maakt de werktekeningen, plaatst de bestellingen en maakt  
een planning, voordat de bouw start. Wij doen er tijdens het bouwen alles aan om de  
stof- en lawaaioverlast voor u te beperken. Zo worden er stofschotten geplaatst en 
zorgen we in overleg ook voor een keet en dixi. En het belangrijkste: we houden ons 
aan de planning, zodat u zo snel mogelijk kunt genieten. 

Nu kan het genieten van uw verbouwde/verruimde woning gaan beginnen!

Roscobouw begeleidt op een persoonlijke 

en intensieve wijze gedurende de gehele  

verbouwing. Van ontwerpfase tot  

oplevering, onze kracht is om uw  

zorgen uit handen te nemen. 

Voldoet uw woning na een aantal fijne jaren niet 

meer aan uw wensen? Het kan zijn dat u graag 

mee wilt bewegen met de veranderende trends  

of dat er meer leefruimte gewenst is door een  

gewijzigde gezinssituatie. Roscobouw begrijpt  

als geen ander dat een woning na verloop van tijd 

niet meer volledig voldoet aan uw wensenlijstje. 

Het kan een optie zijn om te verhuizen,  

maar dit is in de huidige woningmarkt niet altijd  

de gemakkelijkste optie. Wilt u graag het  

veilige en vertrouwde gevoel van uw eigen  

woning behouden? Dan is het verbouwen van uw  

huidige woning een goede optie. Zo kunt u ervoor 

kiezen om uw woning in een compleet nieuw jasje 

te steken, maar ook te verruimen door middel van 

een uitbouw!

0412 455 501
info@roscobouw.nlwww.roscobouw.nl 
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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 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. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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LEEFTIJD 
66 JAAR

OGEN
BLAUW-
GRIJS

LENGTE
175 CM

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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo 
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum 
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies 
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen, 
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en 
lezen, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden 
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als 
parfumeursassistente gewerkt – heb ik 
nog steeds meer dan genoeg om handen. 
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik 
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger 
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in 
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand 
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer 
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken. 
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

mijn leven en mijn passies met iemand anders te 
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die 

mijn leven kan verrijken. In mijn eentje 
vermaak ik mij in principe prima, dus 
een man moet echt een aanvulling zijn. 
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk, 
dus dat verwacht ik ook terug van een 
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
wat langere man van ongeveer mijn 
leeftijd. En laten we humor niet 

vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach 
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van 
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer 
andere mensen aan het lachen maak...” 

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd 
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet 
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar 
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet 
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.

Annelies zoekt
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de 
parelcouscous in 1 minuut bruin.

Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook. 
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten 
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is 
opgenomen. 

Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de 
peterselie en de dille en meng deze samen met het 
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak 
zout en peper toe.

Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous, 
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden 
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig 
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!

4 PERSONEN - 15 MINUTEN

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
met gerookte zalm

INGREDIËNTEN
30 ml boter

250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon

60 ml peterselie
1 eetlepel dille 

60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie

zout en peper
1 kleine rode ui

500 ml rucola
100 gr fetakaas

1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
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PUZZELPAGINA

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij 
weer lekker kunt puzzelen. Op je 

balkon, in de tuin of heerlijk op je 
ligbedje aan het strand.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand zomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.

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

PUZZELPAGINA Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

bloesem 
zacht 
perzik
zeep

schuim 
wassen
lichaam
aroma

  

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl
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Bouw- en woonpleinHaven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339    vandewaloirschot.nl

Alles op het gebied
van bouwen, verbouwen, 
inrichten en leven!

Haven 3 – 5 – 7, 5688 DR Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Meten, maken en monteren5 winkels Bezorgen en inpakken Totaal oplossing voor ieder huis Vakmanschap

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.Ook voor zwembaden, parasols, schaduwdoeken, 

ventilatoren, airco’s, tuinmeubelen, etc.

Voor het grootste assortiment WEBER 
barbecues van de regio moet je bij ons zijn!
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