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De vijf grote
voordelen
van water
Frits Sissing

‘De magie van
theater is heerlijk’
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Uw woonstijl, uw droomstijl
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.

Leolux Rego
Design: Gino Carollo, 2020

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

ALLURE EN UITSTRALING

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

We zijn er dan ook trots op dat we ons
een Leolux Select Store mogen noemen.
Wij tonen u een ruime collectie in een
herkenbare Leolux studio. U bent hier
beland bij een specialist, met de
nieuwste modellen en actuele kennis
van zaken.
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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.

Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

win

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Bruisende lezer,

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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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.

‘S-HERTOGENBOSCH
HELVOIRT

BERKEL-ENSCHOT

Inhoud

OISTERWIJK

TILBURG

MOERGESTEL
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

UDENHOUT

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,

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.

BRUIST/BODY&MIND

De vijf grote voordelen
FRISDRANK
VERVANGEN DOOR
WATER SCHEELT
VEEL CALORIEËN

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.
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. Hierdoor
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.
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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.
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Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of

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

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.

Waar u van droomt

...maken wij!
RMR Interieurbouw maakt mogelijk
waar u van droomt.
Wij laten onze klanten graag over hun dromen
vertellen. Over hun interieur, waarbij design,
functionaliteit en huiselijkheid volmaakt in elkaar
overvloeien. Wij dromen mee, maar doen meer:
RMR ontwerpt en maakt vakkundig uw
gehele maatwerk-interieur.
Op ambachtelijke wijze, met de hand exact op
maat en volledig naar wens.
Alleen met de volmaakte mix van design en
functionaliteit zijn wij tevreden. High end niveau.
Of het nu uw complete inrichting, keuken, wijnkelder
of kastenwand betreft, wij maken mogelijk waar
u van droomt.

Bezoek onze bijzondere inspiratieruimtes!

Maak vrijbli
jvend
een afspra
ak
www.rmr.nl

De Sonman 16-18, Moergestel | +31 (0)13 513 06 96 | www.rmr.nl
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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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SHOPPING/NEWS

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

LEZERSACTIE

HIPPE BUBBELS
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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 verfrissend als aperitief en uitstekend
geschikt voor zomerse wijncocktails.
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

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 haa
r
dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset.
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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. #KIL
LERBODY naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op Musk Extreme .
rlo
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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

magazine
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naar prijsvraag@nederlandb
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HELLO SUNSHINE

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 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.

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

Doe
mee en
win
15

COLUMN/FRITS

Positieve geluiden

DITJES/DATJES

Ik schrijf deze column al begin juni. Dat wil zeggen dat we nog steeds onze hoop enorm hebben
gevestigd op eerdere versoepelingen dan begin juli. De restaurants, cafés, terrassen en de winkels,
iedereen eigenlijk, verlangen weer naar de normale situatie. Overigens horen we de ondernemers
niet klagen. Velen genieten eindelijk van een oplopende omzet.
De vraag is ook al veel gesteld: Gaat de kermis door? Eerlijk gezegd weten we
dat niet op dit moment van schrijven. Wel is alvast de kaartverkoop gestart van
Oisterwijk in Concert op 4 september. Voor de ﬁetstocht Brabants Mooiste is de
inschrijving al langer beschikbaar.
We hebben in onze nieuwsbrief (lees hem op: cm-oisterwijk.nl) ook al gemeld
dat er eindelijk een invulling komt in het zogenaamde bioscoopcomplex
op het Lindeplein. Meubelzaak Novalis O. gaat het bij de bestaande zaak
trekken. Ook is ons ter ore gekomen dat het voormalige pand van Bert Bike
op de Gemullehoekenweg verhuurd is. Buren van de Buren heeft haar winkel
geopend op Kerkstraat 3. De winkel is gespecialiseerd in cadeauartikelen.
Kortom, we mogen niet klagen wat betreft leegstand. Gelukkig zijn alle
sombere vooruitzichten niet uitgekomen. Dat het overal zo goed hersteld,
neemt een ander groot probleem mee: personeelstekort. Het is erg jammer
dat veel bedrijven op hun tandvlees moeten lopen om een minimale invulling
te bewerkstelligen qua personeelsaantallen. Sommige horecabedrijven
moeten zelfs een (extra) dag hun zaak sluiten om dit op te kunnen vangen.
Centrummanagement probeert te helpen met advertenties op social media en
op de websites. Als je die tegenkomt, deel ze alsjeblieft. Misschien zit er dan
een gouden tip tussen? Ook parttimers zijn natuurlijk meer dan welkom. Denk
hierbij aan schoolverlaters en studenten (TIP)!

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, koop lokaal en denk aan elkaar:
Tot ziens in ons mooie Oisterwijk, Parel in ’t Groen!
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www.bezoekoisterwijk.nl

Foto: Andress Kools | Man met Camera

Ook willen we alvast iedereen een goede vakantie toewensen, daar zijn de
meesten wel aan toe! Denken jullie nog aan het lokaal shoppen en bestellen?
U steunt daarmee onze eigen ondernemers!

Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
Water dat je in een ﬂes 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. A B C D E F G
H I J K L M N
Bruisend water reinigt de smaakpapillen.
O P Q R
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ZIJDEZACHTE
BLOEMEN

Dit zonnige boeket is gecreëerd door de zijderups in samenwerking met kwaliteitslabel Silk-ka.
Het verwelkt nooit en de kleuren blijven sprankelend! Kies er een passende vaas bij (we hebben
prachtige in huis) om je vrolijke lentegevoel vast
te houden. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!
DE MOOISTE
HEBBEDINGETJES
VIND JE BIJ

GEWOO
N
WEER O
PEN

!
KO M S N
EL L ANG
S
EN GEN
IET!

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
20

Fabriekstraat 55, Tilburg | 013 590 4459 |

Casa Blanco |
21

casablancotilburg

embrace

D

AGJE UIT
OVER HET IJ
FESTIVAL

MASSAGE • SKIN • WELLNESS
Embrace Oisterwijk

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

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

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

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 spraakmakende 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

FILMPJE KIJKEN
TINA
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 muziekindustrie. Met nooit eerder vertoonde beelden.
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

BINNEN/BUITEN
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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 oploopt, 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.
23

€2.699,-

€1.999,-

1.799,-

1.399,Mooie en betaalbare ﬁetsen
van het oudste ﬁetsenmerk
van Nederland sinds 1884.
Verkrijgbaar bij Matrabike!

Fongers Livorno Heren 522 Wh
Fongers Supreme

€1.999,-

1.399,-

Fongers Supreme Disc 522 Wh

BESTE
KOOP
R Fietstest 2021

€2.699,-

1.799,Fongers E-Transporter N8 522 Wh

€1.799,-

Fongers Livorno

1.149,-

www.matrabike.nl
0416-342012

Fongers E-Folding N3 324 Wh

ZEER GOED
R Fietstest 2021

Fongers Livorno Dames 522 Wh

Showroom: Gompenstraat 21 Waalwijk
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Ben jij een
theaterliefhebber?
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.
de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op leuke
prijzen!

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

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!

Altijd op de hoogte

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
26
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THEATER.NL

Frits Sissing

‘EEN GROOT
HART VOOR
CULTUUR’

‘Ik heb theater altijd een
spannend medium gevonden’
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 naarreeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”,
vertelt Frits aan Theater.nl.
Cultuurambassadeur

Extra dimensie

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.

AVROTROS - Fotograaf Ruud Baan

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.”
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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.”

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

L M N

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

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.

MBC Midden Brabant Consultancy
staat voor
• Vakkundigheid tegen
betaalbare tarieven
• No-nonsense
• To the point
• Meedenken en allround
• Advies op maat
• Altijd bereikbaar
• Proactief en alert
• Ontzorgen

MBC stelt zich graag aan u voor!
Midden Brabant Consultancy is het kantoor voor uw ﬁscale en administratieve zaken.
Zowel voor ondernemers als particulieren. Wij zorgen ervoor dat u aan de ﬁscale
verplichtingen voldoet zodat u zich bezig kan houden met waar u goed in bent;
ondernemen. Mijn naam is René Schapendonk, 51 jaar, accountant en samen
met mijn medewerk(st)ers ben ik u graag van dienst.

MBC Midden Brabant Consultancy
zorgt voor een succesvolle
onderneming die aan alle wet- en
regelgeving voldoet. De jarenlange
ervaring en kennis van de wet- en
regelgeving zorgt voor een juiste
keuze. Ook de ﬁscale tips en adviezen
zorgen voor een positieve ontwikkeling
van uw onderneming. Ook wordt u
gewezen op ﬁnanciële voordelen zoals
subsidies en bancaire voordelen.

Spoorakkerweg 11, Udenhout | 06-31263339 | info@mbc-udenhout.nl | www.mbc-udenhout.nl

No-nonsense en to the point zijn onze motto’s en bij ons
staat de klant centraal. Met meer dan 25 jaar ervaring
in de accountancy en een zeer goed geautomatiseerd
systeem kunnen wij u tegen betaalbare tarieven van dienst
zijn. Bij ons kunt u online boekhouden volledig volgens de
huidige wet- en regelgeving. Wij kunnen als NBA-kantoor
dan ook zeggen dat u bij ons op het juiste adres bent.
Zowel bedrijfsadvies als ﬁscaal en ﬁnancieel advies en
natuurlijk het verzorgen van uw administratie behoren tot
onze werkzaamheden. Wij zijn er ook voor de particulieren,
startende ondernemer en familiebedrijven die doorgroeien
en bedrijfsopvolging of -beëindiging willen uitvoeren.
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak,
dan stel ik mezelf graag aan u voor.

René Schapendonk

KENMERKEN

WAALWIJK

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

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl
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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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BEAUTY/NEWS
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En dan is het zomer!

Wat hebben we lang moeten wachten op
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!

1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95 www.douglas.nl
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75 www.debijenkorf.nl
3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,- 4. Nagellak van essie, € 9,99 www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,- www.debijenkorf.nl
6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99 www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99 www.zenner.nl

8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,- www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75 www.clarins.nl
10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95 www.douglas.nl
11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,- www.douglas.nl
12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50 www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95 www.skins.nl
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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.
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.

Alles gecheckt?

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK
NAGELBEHANDELING
• Gellak
• Gel/Acryl/Polygel

Zeker de zonnebrand niet vergeten!
Jouw zomer beauty checklist:
Manicure inclusief gelakte nagels
Pedicure inclusief gelakte nagels
Harsen benen / oksels / bikinilijn
Epileren
Beautybehandeling met
voorbereiding op de zon
Verven wimpers / wenkbrauwen
Waterproof make-up
Verantwoord zonneproduct
Bodyscrub / cellulite-behandeling

Bij aankoop
van een
aftersun
gezicht of
lichaam

20%
korting
op je

Kijk op voor meer info op

zonbescherming
naar keuze.

www.artinails-beauty.nl

• Spa-Manicure
• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING
• Hydraderm Youth behandelingen
voor een zichtbaar jongere huid
• Hydraderm Lift behandeling
• Aromatic Visage voor een mooie
en vitale huid
• Lift Summum behandeling verstevigt
en verbetert de gelaatstrekken
• Hydra Peeling, een effectieve manier
om de huid mooi te houden
• Hydradermie Ooglift of Eye logic
voor minder lijntjes rond de ogen
• Hydra Clean
• Hydra Care, deze behandeling
verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING
• Pedicure
• Spa voetbehandeling
• IBX-behandeling

Wendy van Strien

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

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty
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Bij DR Metal Design
kunt u terecht voor al
uw staal designwerk.

Onze producten
zijn staalhard de beste.

Wij ontwerpen en maken onder andere:

En dat zie je in het
eindresultaat!

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

In onze showroom
ziet u het bewijs.

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.

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

Damien Rietvink
Eigenaar
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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.

LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar
doe het veilig
Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker.
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon.
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags,
de zon is dan het sterkst.

Jouw specialist in maatwerk
in staal, rvs en aluminium

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf
controleren door de stof tegen het licht te houden.
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek
te voorkomen.
Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème.
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere
huid minstens factor 30.

Nijverheidsweg 24, Oisterwijk
06-415 016 87 (Sjoerd) of 06-164 126 75 (Jacky)
info@ervemo.nl |
ervemo | www.ervemo.nl

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril
aan te schaffen!
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Een échte
houten Bourgonje!

Een intense Bourgonje

of liever een frisse?

Bij Bourgonje heb je alle keuze. Van modern kunststof tot karakteristiek hout, of
juist een combinatie. Ongeacht jouw keuze bestaat jouw keuken uit hoogwaardige
materialen tegen een betaalbare prijs. Samen kijken we naar jouw budget en de
invulling daarvan. Zo ben je er zeker van dat je een keuken hebt die anders is dan

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

anders, zonder in te leveren op kwaliteit. Kom eens langs in onze showroom of
maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.
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COLUMN/HET MODE MEISJE

COLUMN/MANDEMAKERS

Het auto zomeradvies
We hebben over het algemeen een prachtige warme zomer in
Nederland. Doordat het in de zomer behoorlijk warm kan zijn, willen we
graag wat zomertips geven. Als het buiten 32 graden is en je zet de airco
van de auto op 17 graden, dan verdubbelt dit bijna je benzineverbruik
en als je dan eindelijk na een mooie rit uit de auto stapt, krijgt je lichaam
het zwaar te verduren met als gevolg een zomerverkoudheid.
Let met dit warme weer op je bandenspanning, want warme lucht zet uit. Dus als
je hartje winter voor het laatst je banden hebt opgepompt, kunnen die nu veel te
hard staan. Check daarom altijd even de bandenspanning of laat deze checken bij
bij je garage.
Als je auto een tijdje in de volle zon heeft gestaan, dan kan het zomaar zestig
graden worden in de auto, zeker in het geval van een donkere auto. Best even
slikken als je dan met je blote benen op de hete stoelen moet gaan zitten. Alle
ramen open en gauw gaan rijden werkt het beste.
De heerlijke luchtstroom biedt gelijk een heerlijke
verkoeling. Mocht je nou maar een klein ritje voor
de boeg hebben, zet dan de airco niet aan. Als je
het toch niet vol kunt houden omdat je het echt
te warm vindt, zet de airco niet kouder dan 22
graden. Als je auto een donker interieur heeft, leg
dan witte handdoeken op het dashboard, dit trekt
minder warmte aan. Ook een zonnescherm met
reflecterend folie op je voorraam werkt goed. Bij
twijfel altijd de garage bellen zodat ze je kunnen
komen helpen voordat alles kapot gereden wordt.
Sab�ina Penning
Autospeciaal Mandemakers

GARAGEBEDRIJF

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

De zomer staat
voor de deur
DAT BETEKENT VOOR VELEN VAN ONS DAT DE
VAKANTIE ERAAN KOMT. GA JE NAAR HET BUITENLAND
OF BLIJF JE DIT JAAR DICHTER BIJ HUIS?
Wat neem je allemaal mee en waar stop je alles in? Voor
iedereen die reist met eigen vervoer is het makkelijk. Je hebt
geen maximaal gewicht, alles kan en mag mee. (Denk daarbij
natuurlijk wel aan de rug van je partner!)
Ga je vliegen, dan heb jij je wel aan maximale gewichten te
houden. Check van te voren altijd hoeveel bagage je geboekt
hebt, zodat je niet hoeft bij te betalen bij het inchecken.
In Europa zijn alle beautyproducten gewoon te koop. Dus ga
niet lopen zeulen met douchegel, shampoos of tandpasta.
Koop deze op de plek van bestemming. Neem voor de rest
kleine testers mee in de beautycase.

WWW.HETMODEMEISJE.NL

Maak sets voor de dagen dat je gaat. Veel kleding kan meerdere
malen gedragen worden. Eerst bij de lunch of diner en later bij
het zwembad. Zorg dat je een lichtgewicht koffer/ tas hebt en rol
zoveel mogelijk op. Lingerie, bikini’s en kleine spullen kunnen in
schoenen of tassen opgeborgen worden. Dat scheelt ruimte.
Nog een laatste tip: neem de spullen voor de eerste dag in je
handbagage mee. Zo kun je meteen aan het zwembad genieten
van een heerlijk drankje en de lekkere warme zon.
Fijne vakantie. Groetjes Jacqueline
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De lekkerste belegde broodjes haal je bij

Direct uit voorraad:
Zondag 6 okt.

OPEN

Kom genieten!

van 12.00-17.00 uur

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

Traag of instabiel netwerk?
Je meubels en auto
weer als nieuw

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

COMP

HULP

UTER

-

NODIG
?
BEL
013-47
00711

meubel- en autostoffeerderij

REGELT HET!

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

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

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

BRUIST/MODE

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!
Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen
van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?

MET EEN
ZONNEBRIL
VERMINDER JE
DE KANS OP
KRAAIENPOOTJES

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede
bescherming kan uv-straling namelijk permanente
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen,
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen
opmeten. Daarna kan de opticien bepalen of je

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en
grijze glazen verminderen de felheid van het licht.
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel
buiten bent. Ze zijn kleurneutraal en voorkomen
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outﬁt!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes.
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje
met uv-ﬁlter.

Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Zin om iets unieks
te maken?

Creatief spelen
Jack onderscheidt
zich onder
andere door zijn
vaardigheden en
zijn productkennis.
“Ik ben geen
kunstenaar, maar
meer een technisch
vakman. Ik kan
negen van de tien
keer precies maken
wat de mensen
willen.”

Dat kan bij Atelier ‘t Zilverke

met licht en kleur
“Het is steeds weer een uitdaging om samen
met de klant een praktische oplossing te vinden.
Als mensen een eigen ontwerp hebben, kan
ik aangeven wat er al dan niet mogelijk is en
eventueel alternatieven aandragen. Is er kleine
schade aan glas in lood, dan kan ik dit vaak
ter plekke maken; eenvoudig en betaalbaar.
Ik restaureer tevens veel glas in jaren dertig
huizen. Het kan desgewenst in een modern
jasje worden gegoten, maar ook in oude glorie
worden hersteld.”

Samenwerking
Jack werkt samen met betrouwbare partners
als glashandel Horvers om indien nodig het

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

glas in lood tussen isolerend dubbel
glas te kunnen plaatsen of kozijnen
aan te passen. “Alles wordt van a tot z
geregeld.”

Fusing

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

“Het mooie aan glas in lood is dat
je speelt met het licht. Door het
versmelten van glas kan ik unieke
cadeaus creëren, bijvoorbeeld schalen
ter gelegenheid van jubilea.”
Vertrouw op de jarenlange ervaring
van Jack Wolfs en informeer vrijblijvend
wat hij voor u kan betekenen.

Belgiëstraat 6, Oisterwijk
06-51085095 | info@jackwolfsglasinlood.nl | www.jackwolfsglasinlood.nl
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Meld je dan nu aan voor een workshop of cursus!

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

Atelier ’t Zilverke
Marianne de Bakker-Depmann

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk | 06-22443833 / 013-5220206 | www.zilverke.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.
Neem gerust contact met ons op. Wij zullen zorgen dat u en uw geliefde
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

Ook bij uw
dierenarts

EIGEN
OPHAALDIENST

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

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.

Beukendreef 7, Oisterwijk | 06-51233363 | info@lizethligtvoet.nl | www.lizethligtvoet.nl
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HIP SCHOONMAAKBEDRIJF

IS OP ZOEK NAAR EXTRA HANDJES.

HOROSCOOP

Maak je niet teveel zorgen in juli

Ben jij een echte aanpakker? Iemand die secuur en met plezier werkt?
Ben je ook minimaal vijftien uur per week beschikbaar, met name in de
ochtenden en afwisselend in de weekenden? Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Wij zoeken per direct leuke collega’s voor minimaal
vijftien uur per week die beschikken over eigen vervoer.

Wat bieden wij jou?
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met veel zelfstandigheid en
ruimte voor eigen inbreng. Je werkt op afwisselende werkplekken
in een gezellig team bij een snel groeiend bedrijf waar ontwikkeling en
een goede werksfeer centraal staan.

Interesse?
Reageer dan gelijk door te bellen naar
Bianca 06-40703553 of stuur een mailtje
naar dustentrust@gmail.com.
Met vriendelijke groet,

Steff Remmers
Dust & Trust

54

Kreeft
Je zult deze
maand
uitblinken in
je werk.

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Juli wordt voor de Ram een van de meest
positieve maanden dit jaar. Je zult het
goed doen in alles wat je aanpakt.

In juli zal alles kalm en vlot verlopen en
je zult het gevoel hebben dat je alles goed
begrijpt.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

De Stier zal in staat zijn om zijn doelen
en ambities te bereiken. Dit vertrouwen
zul je ook overdragen op het gebied van
de liefde.

Hoe zit het met het nadenken over het
project dat al een tijdje door je hoofd
speelt? Weet dat met genoeg wil alles
mogelijk is.

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Houd je ogen goed open in juli, want je
kunt de liefde van je leven ontmoeten. Een
gebeurtenis die je leven op zijn kop zet.

Heb je nagedacht over het veranderen
van baan? Juli is een ideaal moment om
op zoek te gaan naar een betere positie.

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Je zult uitblinken in je werk. Je collega's
zullen jouw energie voelen. Vergeet echter
ook niet om voor je gezondheid te zorgen.

Steenbok moet rusten en tot andere
gedachten komen. Juli zal dan een maand
vol vreugde en nieuwe ervaringen worden.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Je zult dankbaar gebruikmaken van de
capaciteit om nieuwe relaties aan te
knopen om zo interessante mensen te
leren kennen.

Jammer genoeg zul je nog impulsiever en
rustelozer zijn dan anders, wat dan weer
tot vele conﬂicten leidt met anderen die je
niet altijd kunnen volgen.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

Deze periode zal vrij vredig zijn en Maagd
zal aandacht kunnen besteden aan
praktische zaken. Je zult veel plezier
beleven en vriendschappen versterken.

Pas op voor depressie en angst. Als je
wilt kalmeren, raden we kruidenthee aan,
maar ook meditatie of ademhalingsoefeningen zullen je tot rust brengen.

Verzonken Kasteel 70, Udenhout | 06-38196584 of 013-5420464
info@johnreijnenmeesterschilder.nl | www.johnreijnenmeesterschilder.nl

TR AP P EN

LEER!

hoeft niet duur te zijn
OOK EEN
EYECATC
HER
IN HUIS?
MAAK DA
N NU
EEN AFSP
RAAK!

OOK OP ZOEK
NAAR MEESTERSCHILDERWERK?

Voor meer
info of een
offerte? Bel
06-38196584

MOGELIJKHEDEN VAN

Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding

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

S L AAP KA MER

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

Luxe

ONTDEK DE EINDELOZE

WOO N K AMER

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.

Hamers@Home
Kastenbouwers heeft naast
de diverse mogelijkheden
voor inloopkasten ook een
groot aanbod in kledingkasten. 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
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
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Marc Hesselberth is
al ruim twaalf jaar een
gedreven sportschutter.
Vanuit die passie begon hij
zijn speciaalzaak.
“Onze zaak richt zich
op de sportschutter,
de professional,
schietverenigingen, de
recreatieve schutter, de
jager en als importeur van
diverse producten ook op
de vakhandel.
Onze focus ligt op
kwaliteit en service.
Klanttevredenheid en
persoonlijke aandacht voor
álle klanten zijn voor ons
het allerbelangrijkste.”

Kijk op de
website voor
meer info!

GUNS
AMMUNITION
ACCESSORIES

Schot in de roos

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

ACNE EN ACNELITTEKENS
LYMFOEDEEM
PIJNLIJKE OF STORENDE
LITTEKENS
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vochtophoping in de huid
Door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht ontstaat
lymfoedeem in een bepaald lichaamsdeel. Er kan sprake zijn van een
aangeboren afwijking aan het lymfestelsel of een beschadiging die
opgetreden is na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep, wondroosinfectie of
trombose. Ook komt lymfoedeem helaas voor na behandeling van kanker.

Symptomen
De klachten van lymfoedeem zijn
onder andere: zwelling, een vermoeid
of zwaar gevoel, pijn, tintelingen,
beperkingen in de beweging,
beperkingen in het dagelijks
functioneren, huidafwijkingen en
verhoogde kans op wondroos.

TIP

Huidzorg Unique
e
is aangesloten bij all
rs.
zorgverzekeraa

MH SCHIETSPORT IS DÉ SPECIAALZAAK VOOR JOU

www.mh-schietsport.nl

Lymfoedeem

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE
LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

Renée van Berkel

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

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Behandeling op maat
Door behandeling van oedeem
stabiliseert de omvang en
verminderen de klachten. Er zijn
verschillende behandelmogelijkheden.
Huidzorg Unique is gespecialiseerd in
de behandeling van oedeem.
Neem voor een behandelplan op
maat gerust contact met ons op!

Bij Huidzorg Unique kunt u terecht met
alle vormen van oedeem.

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

www.huidzorgunique.nl
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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!

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

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

Administratie • Jaarrekening
helpt••Advies
u graag bij uw
steeds lastig
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
•
Belasting
wordende administratie.
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
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
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[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

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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BRUISENDE/VRIJGEZEL
LENGTE
175 CM

LEEFTIJD
66 JAAR

OGEN
BLAUWGRIJS

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

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.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

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.
“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo
mijn leven en mijn passies met iemand anders te
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies
mijn leven kan verrijken. In mijn eentje
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen,
vermaak ik mij in principe prima, dus
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en Annelies zoekt een man moet echt een aanvulling zijn.
lezen, om maar een paar voorbeelden te
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk,
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden
dus dat verwacht ik ook terug van een
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een
parfumeursassistente gewerkt – heb ik
wat langere man van ongeveer mijn
nog steeds meer dan genoeg om handen.
leeftijd. En laten we humor niet
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik
vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer
andere mensen aan het lachen maak...”

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

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...

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.
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Laat zien wie je bent!

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Ben je op zoek naar een totaalleverancier om je herkenbaarheid te vergroten?

Sticker en Shirts

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

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

Bedrukking - Borduren - Belettering Stickers - Drukwerk

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

www.stickerenshirts.nl

LIKE ONS

bedrukking

borduren

belettering

stickers

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

Wat heb jij dit jaar met je tijd
gedaan? Het is niet dat je te weinig
tijd hebt, maar misschien weet je er
niet goed mee om te gaan. Kun je
geen prioriteiten stellen, kun je niet
de juiste keuzes maken, durf je geen
‘nee’ te zeggen?

drukwerk

www.stickerenshirts.nl

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?
Neem eens een paar minuten de tijd om er met
aandacht over na te denken. Wat heb jij het
afgelopen jaar gedaan met je tijd?
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd.
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment.

M i c h a e l Pi l a r c z

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl
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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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2 - 6 JULI
Kermis

4 JULI
Koopzondag

De kermis in Moergestel kan
doorgaan. Iedere dag op het
St. Jansplein in Moergestel.

Koopzondag in het centrum van
Oisterwijk. De meeste winkels zijn
geopend van 12.00 - 17.00 uur.

ZATERDAGEN
Zomerzin

9 - 14 JULI
Kermis

Op alle zaterdagen van 13.30 tot
16.30 uur tonen kunstenaars hun
werken in het Lodewijkskerkje aan
de Kerkstraat 64 in Oisterwijk.
De entree is gratis.

Nog onder voorbehoud, kijk op
Oisterwijknieuws.nl of deze door
kan gaan! De kermis in Oisterwijk,
op De Lind, met zes dagen plezier
voor jong en oud!

1 AUGUSTUS
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van
Oisterwijk. De meeste winkels zijn
geopend van 12.00 - 17.00 uur.

Kermis

11 JULI
Viswedstrijd
Voor de jeugd tot en met 17 jaar
is er van 10.00 - 17.00 uur een
viswedstrijd in Park Struijbosch
in Haaren. Aanmelden via
Destruivenweners.nl
Kijken is uiteraard ook leuk!

18 JULI
Stadsgids
De Stadswandeling van kerk
naar kerk start om 10.30 uur
vanaf de Joanneskerk en duurt

Wandelen kan altijd
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ongeveer anderhalf uur.
Deelname € 5,- Aanmelden via
info@stadsgidsenoisterwijk.nl of
0653195216.

Nog met voorwaarden, maar we zijn
zeer verheugd dat er weer
activiteiten georganiseerd mogen
worden. En dit is vast niet alles! In
augustus kijken we uit naar het
Filmplein en we weten nu al dat er
weer muziek zal klinken op het
terras. Een ritje met uw oldtimer
door het landschap, terrasje pakken,
en de Oisterwijkse natuur is altijd
open, dus ﬁets, wandel en geniet!
Foto’s Rick Denissen

25 JULI
Begraafplaats
Een gids neemt u mee en vertelt
over de Joodse Begraafplaats in
Oisterwijk. U dient van tevoren te
reserveren via 06-55152675.
Start is om 11.00 uur en het duurt
tot ongeveer 12.30 uur.
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Het actuele
Uitpunt van Oisterwijk is
dagelijks te bewonderen via
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

Alvast een ﬁjne zomer gewenst
en we houden u op de hoogte,
want Oisterwijk Bruist!

Koopzondag

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

JULI 2021

BRUIST/RECEPT

Couscoussalade
met 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.

4 PERSONEN - 15 MINUTEN
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

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!
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

pakket

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.
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Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
2
6
8
3
1
2
5

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
Yzomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.
U
Z

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.
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bloesem
zacht
perzik
zeep

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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schuim
wassen
lichaam
aroma
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 augustus
de oplossing in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
ﬁjne product van O’right.

NEW JEEP
WRANGLER

4XE PLUG-IN HYBRID

Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

