
Alles
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Christanne de Bruijn:
‘Jazz, mijn muziekliefde!’
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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, 

defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij 

Artinails & Beauty op 
het juiste adres.

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

totale beautyconcept biedt dan ook 
resultaatgerichte behandelingen in 

een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht 

en deskundig advies.

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

Er zijn geen grenzen!
ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandeling

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

De nieuwste Gelish Gelpolish 
herfstcollectie 2021 is binnen! 
Onder de naam No Boundaries, 
brengen we prachtige kleuren 
binnen handbereik.

Er zijn geen grenzen!
De herfstcollectie van Gelish 2021

Maak nu een afspraak!



“Zilverklei is een fantastisch product”, vertelt Marianne. “Je kunt 
er heel eenvoudig zilveren sieraden mee maken. Het ziet er uit als 
gewone klei, maar het bestaat uit zilverpoeder, organisch bindmiddel 
en water. Als je het verhit, houd je een sieraad van 99,9 procent zilver 
over.” Marianne heeft vele opleidingen gevolgd en verstaat de kunst 
van het werken met zilverklei dus als geen ander. “Ik blijf mezelf 
ontwikkelen. Het is ontzettend gaaf om de meest bijzondere objecten 
te kunnen creëren.”

De wondere wereld van zilverklei

IK GENIET ERVAN OM 
MENSEN  EEN STAPJE 
VERDER TE BRENGEN

Herdenkingssieraden
Op haar website www.zilverke.nl staan unieke sieraden die zij zelf heeft 
vervaardigd. “In opdracht maak ik ook herdenkingssieraden waar de as van een 
dierbare overledene in kan worden verwerkt, als blijvende herinnering. Samen 
met de nabestaanden zorg ik voor een persoonlijk ontwerp dat perfect past bij 

hoe hun dierbare in het leven stond. Als je dan ziet hoe blij mensen 
ermee zijn, daar doe je het voor.”

Workshops
Je kunt de volgende workshops volgen bij Atelier ’t Zilverke: 
een hanger maken (halve dag) en een ring maken (hele 
dag, inclusief heerlijke lunch). Je kunt ook een volwaardige 
cursus volgen, bestaande uit zes lessen. “Ik geniet ervan om 

Kijk op 
www.zilverke.nl

voor de 
mogelijkheden!

mijn kennis over te dragen aan andere mensen. Het is 
altijd weer een uitdaging om hen een niveautje hoger te 
brengen.”

Inloop-atelier
Ben je al bekend met het werken met zilverklei? Dan kun 
je - na aanmelding - aanschuiven tijdens het inloop-
atelier. De kosten bedragen € 16,- per keer. Je mag alle 

werkmaterialen vrij 
gebruiken (zilverklei moet 
je wel nog aanschaffen). 
“In een klein groepje van 
maximaal zes personen 
ga je aan de slag met je 
eigen ontwerp, dus het is 
ook gewoon gezellig.”

Kralen
Je kunt ook voor 
de uitgebreide 
kralencollectie terecht in 
het atelier, om je eigen 
ketting te maken.

Je kunt bij ons tevens 
een cadeaubon halen. 
Leuk voor Sinterklaas of 
voor onder de kerstboom! 
Dus wie weet tot 
binnenkort!

De wondere wereld van zilverklei

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 
013-5220206  |  www.zilverke.nl

Bij bezoek aan atelier volg ik de covid-richtlijnen RIVM.

Atelier ’t Zilverke



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

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

DE MOOISTE 
HEBBEDINGETJES 

VIND JE BIJ

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

GEWOON WEER OPEN!KOM SNEL LANGSEN GENIET!
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Goed zorgen voor jezelf en op tijd de nodige rust pakken. We 
kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is en je ziet 
dit onderwerp dan ook elke editie weer in heel wat artikelen 
voorbijkomen. Tal van ondernemers immers die je hierbij kunnen 
helpen. Maar ook zelf kun je het nodige doen om even echt tot rust 
te komen. Hoe je dat doet, lees je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist.

Jij hebt zorg nodig, maar dat geldt net zo goed voor alles en iedereen 
om je heen. Je vrienden, familie, kennissen, buren… Iedereen kan 
wel wat extra zorg en aandacht gebruiken, helemaal nu we richting 
de koudste en donkerste maanden van het jaar gaan. Dat vinden 
onze bruisende ondernemers trouwens ook. 

Zij zorgen maar al te graag voor jou als klant, helpen je zorgen voor 
anderen en delen in hun inspirerende verhalen in deze nieuwste 
editie van Bruist hoe zij dit zoal doen. Zorg jij als klant dan ook een 
beetje voor hen? Want samen komen we die koude wintermaanden 
wel door.

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers
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DEZE WINTER

STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Bruisende lezer,

P.S. Dit jaar kregen we gezinsuitbreiding. Meet Indy en Tofu. Ze zijn nu vijf 
maanden oud en hebben een hoge aaibaarheidsfactor, gaan goed om met kinderen 
en zijn ontzettend lief. Dit ras heet Coton de Tulear en is afkomstig uit Madagaskar. 
Daar staan deze hondenbekend als de ‘Royal dog of Madagascar’.

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 - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

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.

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

OISTERWIJK

UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.Inhoud
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BRUIST/BODY&MIND

Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie door 
te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf, zodat je daarna 

weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

to do’s op te schrijven. Door het opschrijven van deze 
dingen hoeft je hoofd er niet meer mee bezig te zijn, 
aangezien het allemaal op papier staat. Is één van je 
zorgen iets wat je niet op korte termijn kunt oplossen? 
Dan heeft het ook niet erg veel zin om er op dat 
moment over in te zitten. Klinkt logisch, toch? 

Pak jouw moment Weet je hoe vaak je even een 
momentje voor jezelf zou moeten nemen? Elke dag! 
Zorg ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan toe 
bent. Dat betekent telefoon, computer en televisie uit. 
Niet storen! Het is heel belangrijk dat je geest rust krijgt. 
Vijf minuten van stilte is effectiever dan dertig minuten 
voor de televisie zitten of je Facebookpagina checken.

Extra tip Gebruik je telefoon helemaal niet meer in de 
slaapkamer, zodat je slaapkamer altijd een plek is waar 
jij tot rust komt. Je telefoon is namelijk een van de 
hoofdfactoren van dat onrustige gevoel dat jij constant 
hebt. En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie leiden. 
Wie wil dat nou niet?

Hoe kom je echt 
tot rust?

Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks 
doen, maar je telefoon blijft steeds trillen en je 
gedachten gaan van je belastingaangifte naar de strijk 
die er nog ligt. Dit zorgt ervoor dat we ons, tijdens 
een momentje voor onszelf, alsnog onrustig voelen. 
We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te 
doen. Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je 
even verveelt, krijg je de neiging om weer een nieuwe 
dopamineshot - een beloning van gedrag - op te 
wekken door je e-mail of je Facebook te checken. 

Toch is het heel belangrijk om regelmatig 
echt tot rust te komen. Maar hoe pak je dit 
nou aan? Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, 
misschien in je pauze, om heel even je ogen te sluiten 
en tijd in stilte door te brengen. Het sluiten van je ogen 
verbetert de kwaliteit van rust. Probeer het eens uit, het 
helpt echt. Blijft er tijdens zo’n rustmomentje van alles 
door je hoofd spoken? Om alle zorgen (tijdelijk) even 
uit te zetten, kun je drie minuten de tijd nemen om alle 

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers 
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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MEIJSWONEN.COM

ICONISCH 
DESIGN 
VOOR 
ALTIJD
ALS JE GOED KIJKT, 
IS HET NET ALSOF 
DE STOEL NAAR 
JE LACHT.

MEIJSWONEN.COM

ICONISCH 
DESIGN 
VOOR 
ALTIJD
ALS JE GOED KIJKT, 
IS HET NET ALSOF 
DE STOEL NAAR 
JE LACHT.
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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 profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

ETHIOPIAN 
COFFEE

Een nieuwe variant van de 
smaakvolle Zuid-Afrikaanse crème 

likeur, de originele smaak van echt 
Marula fruit en doordrenkt met tonen 

van hoog-waardige Ethiopische 
koffi e. Drink hem puur met een blokje 

ijs, doe een scheutje in een espresso of 
maak er je desserts mee af.

www.amarula.com

HONING VAN GOUD
De bijzondere honing van Manuka New Zealand is een Nieuw-

Zeelands wonder. De exclusieve Manuka honing staat bekend om zijn 
geneeskrachtige en helende eigenschappen. Manuka New Zealand 

honing is perfect om je gezondheid 
deze winter een boost te geven.

 www.manukanewzealand.eu

win

LEZERSACTIE
WIN een foundationspray 
van Thats'so
Een foundationspray die je aanbrengt 
met een make-upkwast. Een echte 
gamechanger! Het product blendt 
samen met de huid en creëert een 
prachtige en egale glowy teint. 
Het geeft als het ware een fi lter 
over het gezicht. Het vermindert de 
zichtbaarheid van onvolkomenheden 
en bevordert een heldere en uniforme 
look. www.thatso.nl TAG #FACE UP

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Geniet van
November

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
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. de TAG 

bij de lezersactie naar prijsvraag@
nederlandbruist.nl.

BEGRIJPT MANNEN
Een droog uitziende huid in de winter? Geen probleem met deze 
hydraterende gezichtscrème voor mannen van Bulldog skincare. 
De moisturiser is verrijkt met natuurlijke ingrediënten zoals aloë 
vera, camelina olie en groene thee én is zacht genoeg om zowel ’s 
ochtends als ’s avonds te gebruiken. 
www.bulldogskincare.com

Doe
mee en 

win

FRIS EN 
ELEGANT

Ayala Brut Majeur is de belichaming 
van de frisse en elegante stijl van 
dit relatief kleine champagnehuis. 
Langdurige rijping in de kelders en 

een lage dosage maken deze 
champagne geschikt voor iedere 
gelegenheid. Een uitnodigende, 

expressieve en fruitige drank met 
een heerlijke lange afdronk.

www.champagne-ayala.fr/en

De vegan tanning spray van That’so 
is ongeëvenaard goed en geeft direct 
een prachtige egale bruine kleur die 
zich 2-3 uur na het aanbrengen door 
ontwikkelt. Hiermee zie je er sunkissed 
uit! Geen vlekken, oranje/gele kleur of 
zwarte puntjes in je poriën. 
www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LEZERSACTIE
Maak kans op tanning spray 
van Thats'so

LEZERSACTIE
Maak kans op droogshampoo 
van That’so 
Moet je haar gewassen worden, maar ont-
breekt het je aan de tijd? De Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so biedt uitkomst! Deze 
shampoo reinigt het haar zonder dat er water 
aan te pas komt. De formule is verrijkt met 
groene thee, wat het haar verfrist en zuivert. 
www.thatso.nl TAG #DRYSHAMPOO

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Geniet van
November
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DITJES/DATJES

Hoe positiever en rustiger je 
mindset, hoe sneller je onrust los kunt   
laten. Gedachten op een rijtje krijgen. 

Meditatie is een goed moment om je 
op jezelf te richten, in stilte. 

 Breng structuur aan voor jezelf.  
 Bijvoorbeeld een vast ritme van de
dagelijkse dingen. Jij bent goed 
zoals je bent! Zet kleine, 

concrete en behapbare stappen. 
Moeten wordt willen.

Geef of vraag een knuffel. 
Installeer jouw uitknop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITS
Welkom in Oisterwijk 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Wij hebben van de gemeente vernomen dat we wederom een vergunning krijgen voor 
het organiseren van WinterglO’w op vrijdag 17 december. Een mooi evenement voor 
jong en oud dat ook voor de ondernemers in het centrum van toepassing is. Je kunt je al 
inschrijven voor een kraam of je aanmelden voor een street-act of iets dergelijks. Stuur 
een mail naar kramen@cm-oisterwijk.nl en je krijgt snel een reactie. Wij proberen er in  
ieder geval weer een mooi feestje van te maken.
Afgelopen maand is er weer een galerie geopend genaamd MPV, een aanwinst voor 
Oisterwijk. Ook het pand heeft een prachtige metamorfose ondergaan. Aan de overkant, 
het oude ING-pand, zal Ron Zwart Optiek zich gaan vestigen. De verbouwing zal daar snel 
klaar zijn. Allebei veel succes!
De sfeerverlichting zal weer worden opgehangen en gemonteerd rondom begin november. 
De lichtjes zullen bijdragen aan een sfeervolle periode met de feestdagen in december.
Voor we bij de feestdagen zijn aangekomen hebben we natuurlijk deze maand de 
sinterklaasintocht en aan het eind van november het Black Friday Weekend. Let dan ook 
op de aanbiedingen van onze plaatselijke ondernemers op met name hun social media.
Centrummanagement is ook nieuwsgierig naar de nieuwe manager van Bezoek 
Oisterwijk die als opvolger van de citymarketeer zijn of haar bijdrage gaat leveren aan 
nog meer bezoekers en een bijpassende beleving. De sollicitatieprocedure zal snel een 
naam opleveren en de persoon kan dan snel aan de slag. Centrummanagement en 
Buitengebiedmanagement willen daar graag aan bijdragen. Op basis van ons klanten 
tellersysteem zien we weer een stijging van het aantal passanten. Een mooi gegeven waar 
we allemaal ons best voor doen.
Op de bekende website van Bezoek Oisterwijk kunt u alvast de data halen voor de extra 
koopzondagen van de komende maanden. Tot op heden staat ook de opening van de 
ijsbaan nog op de agenda omstreeks 9 december. Hopelijk laten de regels omtrent corona 
een mooie editie toe waarin veel geschaatst kan worden met vertier rondom.

Denken jullie nog aan het lokaal shoppen en bestellen? U steunt daarmee onze eigen 
ondernemers!

Ook nog benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en de 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!

De zomertijd zit er weer op en de dagen zijn aanzienlijk korter 
geworden. Ook mogen we terugkijken naar een toch wel mindere tijd 
qua evenementen en andere vrijheden. Laten we hopen dat we zo 
snel mogelijk weer onbeperkt kunnen genieten van ons leventje, net 
als voor de pandemie.
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Centrummanager

www.bezoekoisterwijk.nl
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Welkom nieuwe 
O'ndernemer

Iedere maand presenteer ik u vol trots 
een nieuwe ondernemer in ons mooie 

Oisterwijk, die vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet ziet. 

Want shoppen in Oisterwijk staat 
garant voor een gezellig dagje uit! 

MPV Gallery 
MPV Gallery is een hedendaagse galerie die zich concentreert op 
opkomende en mid-career kunstenaars. De galerie presenteert het 
brede bereik dat de verschillende disciplines uit de hedendaagse 
kunst bieden.

Op het levendige kruispunt waar de Lind, de Dorpsstraat en de Stationsstraat 
samenkomen, is een nieuwe galerie geopend. Met de komst van MPV Gallery komt 
er een aanvulling op het aanbod aan kunst dat Oisterwijk reeds te bieden heeft. MPV 
Gallery is een hedendaagse galerie die zich concentreert op opkomende en mid-
career kunstenaars en het brede bereik presenteert dat de verschillende disciplines 
uit de hedendaagse kunst bieden. Bijna dertig jaar geleden, in 1992, trad Mark Peet 
Visser - eigenaar van MPV Gallery - in de voetsporen van zijn vader en werd eigenaar 
van Galerie Mark Peet Visser in het Brabantse Heusden, met destijds de focus op 
moderne kunst, gespecialiseerd in realisme en kunsthandel. 

In 2012 gooide Visser het roer drastisch om en opende in ‘s-Hertogenbosch een 
nieuwe galerie onder de huidige naam: MPV Gallery. Het startpunt van de realisatie 
van een persoonlijke droom van Visser: het opbouwen van een nationaal en 
internationaal erkende contemporary art gallery met een geheel eigen handschrift. 
Een plek die podium biedt aan een unieke selectie kunstenaars en gastcuratoren om 
gezamenlijk artistieke ambities te verwezenlijken.

Met nog altijd hetzelfde concept is sinds deze week MPV Gallery in Oisterwijk 
geopend. Door wisselende solo- en groepstentoonstellingen biedt MPV Gallery 
ruimte voor de presentatie van de ruim veertig kunstenaars die door MPV Gallery 
vertegenwoordigd worden. MPV Gallery trapt af met de tentoonstellingsreeks HERE 
WE ARE. In samenwerking met curator Majke Hüsstege creëren veertig kunstenaars 
gedurende tien maanden in totaal tien exposities ter kennismaking met het aanbod 
aan kunst dat MPV Gallery te beiden heeft. 

Dorpsstraat 50, Oisterwijk  |  info@mpvgallery.com  |  www.mpvgallery.com

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons & 
Nagelstylisten

NIEUW IN OISTERWIJK

1918



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

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

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

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

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

huidproblemen:

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

Renée van Berkel

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

Acnetherapie 

Voor behandeling van deze vervelende 
huidaandoening kun je terecht bij 
Huidzorg Unique. Het doel is om de 
acne onder controle te krijgen en je 
weer lekkerder in je vel te laten voelen.

Behandeling kan bestaan uit:
• Reinigende behandeling met masker
• Chemische peeling
• Micro-needling
• Huidverzorgingsadvies 

Heb je last van acne en wil je hier 
iets aan doen? Neem dan contact op.

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

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!

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTANGST
De van oorsprong Nederlandse schrijver P.J. 
Weber kan in New York niet van zijn pen 
alleen leven. Om in zijn levensonderhoud te 
voorzien, doet hij administratieve klussen. In 
de nachtelijke uren stuurt hij vanuit het 
kantoor lange e-mails aan zijn Amerikaanse 
agente. Op een avond wordt er ingebroken 
in het afgelegen pand. Terwijl de angst te 
worden ontdekt hem in een wurggreep 
houdt en de inbrekers steeds dichterbij 
komen, begint Weber aan een testament, 
een bekentenis wellicht. Hij vertelt over het 
huwelijk en de dood van zijn ouders, het 
schrijverschap, zijn zoon in Nederland, 
seksueel misbruik en de beschutting van 
taal. NACHTANGST van Ronald Giphart is 
vanaf 4 november verkrijgbaar.

Wie denkt dat er in de herfst niks te 
beleven is op Ameland, heeft het 
mis! Ameland staat namelijk de 
hele maand november in het teken 
van de kunst. En kunst is er in vele 
vormen! De Kunstmaand op 
Ameland biedt de kans om te 
genieten van inspirerende kunst, 
muziek, rondleidingen, fi lms, 
workshops en lezingen. Net even 
anders kunst kijken, beleven en 
ervaren? Dit is Kunstmaand 
Ameland. Omdat het dit jaar de 25e 
editie is – oftewel een zilveren 
jubileum – heeft de organisatie 
gekozen voor een toepasselijk 
thema: Zilver. Zilver glanst en 
sprankelt, maar kan evengoed 
bescheiden zijn. Want ‘every cloud 
has a silver lining’.
Meer info op 
www.kunstmaandameland.com.

D AGJE UIT
KUNSTMAAND 
AMELAND

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins 
Charles is al lang bekoeld. Ondanks 
geruchten over affaires en een echtscheiding 
gaan de kerstfestiviteiten door op het 
landgoed van de koningin in Sandringham. 
Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale 
kerstdagen in de vroege jaren negentig 
waarin prinses Diana besluit dat haar 
liefdeloze huwelijk met prins Charles niet 
werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad 
dat voor haar was uitgestippeld als 
toekomstige koningin. Spencer is een 
verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen 
zijn. SPENCER is vanaf 11 november te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SPENCER

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GGFFEEDDCCBBAA

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

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

6,6,9999
p/m2
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“F.F.L.O. is in 2015 geboren uit noodzaak en 
uit idealen”, begint Monique haar enthousiaste 
verhaal. “In Goirle en omgeving was destijds 
geen enkele trendy kledingwinkel te vinden 
voor maat 42 en hoger. En dat terwijl ik juist 
vind dat iedereen zich hip moet kunnen kleden, 
ongeacht welke maat je hebt. Vandaar dat 
ik mijn eigen fashionstore heb geopend met 
trendy damesmode vanaf maat 42 tot ongeveer 
maat 56 - van de merken Only Carmakoma, 
Vero moda curve, junarose, Zizzi, Tom Tailor 
MyTrueMe, Adia, Zhenzi, Fox Factor, Zoey, 
Studio, BF jeans, Exxcellent, MAT, Cette en 
Plusbasics - zodat echt iedereen er mooi uit kan 
zien.”

Klanten blij maken
En haar zaak was vanaf dag één al een groot 
succes. “Hoe mooi is dat?! Inmiddels hebben we 
de winkel zelfs al uitgebreid en ik ben nog elke 

Trendy & betaalbare 
Ongeacht je kledingmaat moet het 
voor iedereen mogelijk zijn om een 
hippe outfi t te shoppen. Vanuit 
die overtuiging begon Monique de 
Bruijn vijf jaar geleden met haar 
fashionstore: F.F.L.O..

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

dag ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet. 
Ik word vrolijk van mijn werk en wil ook al mijn 
klanten blij maken met mooie kleding die ze 
fantastisch zit. Als ik dit tot mijn pensioen mag 
blijven doen, ben ik een supergelukkig mens!”

Perfect zittende outfi t
Bij F.F.L.O. slaag je voor de meest uiteenlopende 
outfi ts. “Ikzelf draag altijd dingen waar ik 
gelukkig van word en die boodschap wil ik 
ook overdragen op mijn klanten. Laat je niet 
weerhouden door je maat, maar draag kleding 
waar jij je goed en mooi in voelt, dan straal je 
dat ook uit! Iedereen is meer dan welkom om 
gewoon lekker te komen snuffelen, maar ook 
voor goed en eerlijk advies ben je bij ons aan 
het juiste adres. Wij smeren je niets aan, maar 
kiezen samen met jou de perfect zittende trendy 
outfi t uit, zodat ook jij met een grote glimlach op 
je gezicht de deur weer uitloopt.”

curvy fashion

Tilburgseweg 53 - Goirle  |   013-5913468  |  info@ffl o.nl   |         FFLOGOIRLE   |   www.ffl o.nl

Kom eens 
langs! er zit 

altijd iets voor 
je bij!

1

BRUISENDE/ZAKEN

FRESH 
FASHION 
SIZE 42&UP

READY FOR
NEW SEASON

curvy fashion

ONZE KLANTEN 
VERDIENEN HET 
ALLERBESTE!

Kom eens 
langs! er zit 

altijd iets voor 
je bij!
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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!

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 mooie 
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. 
26
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Als kind was Christanne al weg van de 
fantasievolle fi lm over de dromerige Amélie, in 
wie zij zich zeker herkent. “Zij is bijna een 
toeschouwer in het leven. Dan zit je naar 
iedereen om je heen te kijken en dan voelt het 
alsof je er zelf altijd nét buiten staat. Dat je zo in 
je eigen wereld zit en je je eigen fantasie en 
dromen creëert, dat had ik als kind echt 
gigantisch.”

'Jazz is mijn muziekliefde'
Naast acteren en zingen speelt Christanne ook 
cello in de musical. “Het is heel spannend, maar 
ook heel tof!” In de musical speelt muziek een 
hoofdrol, net als in Christannes eigen leven. 
“Muziek is wel echt het allerbelangrijkste in mijn 

Door een uitstapje naar de fi lmwereld (De Dirigent) en een lockdown is het al een 
tijdje geleden dat we Christanne de Bruijn in het theater zagen. Maar gelukkig is 

het wachten voorbij. De actrice speelt namelijk sinds oktober de hoofdrol in Amélie 
de Musical. “Wij vertellen het verhaal van hoe Amélie zich ontwikkelt tot de 

eigenzinnige vrouw die iedereen kent uit de fi lm.”

leven. Jazz is mijn grootste muziekliefde”, lacht 
ze. “Ik houd erg van het onvoorspelbare in 
muziek, maar ik luister ook heel graag naar 
Janice Joplin, Fleetwood Mac, Prince en dat 
soort artiesten.”

Iedereen mag er zijn
Amélie brengt een boodschap van tolerantie 
over die goed aansluit bij de huidige tijdsgeest. 
“We leren echt naar de ander te kijken. Ik kijk 
de hele eerste akte als toeschouwer naar alle 
personages om me heen, daar word je zo 
empathisch van”, aldus Christanne. “Iedereen 
komt ergens vandaan en heeft een verleden en 
bepaalde gedragingen. En dat is oké!”

Rol Amélie is Christanne de Bruijn op het lijf geschreven:

“Muziek is het belangrijkste 
in mijn leven”
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1. Miracle Hair Mask van Eleven, € 23,50 www.elevenaustralia.nl
2. Conscious Style Everyday Shampoo van KMS, € 24,20 3. Shower Oil van Compagnie de Provence, € 24,- www.babassu.nl

4. Booster Serum Vitamine C van Novexpert, € 64,95 www.iciparisxl.nl 
5. Skoon Solid Conditioner Bar van Skoon, € 7,95 www.drogist.nl
6. Tanning Facial Mist van TanOrganic, € 38,95 www.iciparisxl.nl 

7. Crystal Quartz Body Mist van ANAS, € 30,- www.anascrystal.care
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Bewust
8. Showergel Cucumber Matcha van Happy Earth, € 6,99  www.happyearthcare.com

9. Intoxicated van Kilian, € 200,- www.skins.nl  
10. Straight Up Peptide Mascara van RMS Beauty, € 28,- www.skins.nl

11. Facial Oil van ABYSK, € 39,95 www.abysk.nl
12. Protect Balm van weDO/, € 19,90 www.wedoact.com

13. Lip & Cheek van RMS Beauty € 39,- www.skins.nl

BEAUTY/NEWS

11

9

Steeds meer merken brengen duurzame, natuurlijke 
producten en dat is maar goed ook! Zo kunnen we toch 
prachtige beautyproducten gebruiken terwijl we onze planeet 
respecteren. Bewust
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13

8
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Voor elke keukenwens is er een keuken en voor elke kookwens is er... de juiste 

inbouwapparatuur. Ben je een volwaardig thuiskok, wijnliefhebber of juist meer van

gemak, zonder te veel poespas? Bij Bourgonje vind je de juiste invulling voor je 

keuken. Hoogwaardige materialen, apparaten van gerenommeerde merken en tóch 

betaalbaar. Kom voor een vrijblijvend advies en overzicht van de mogelijkheden eens 

langs in onze showroom, tijdens onze openingstijden of op afspraak in de avonduren.

Een Bourgonje...

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

...mét inhoud!

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-710644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-7 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35

Voor elke keukenwens is er een keuken en voor elke kookwens is er... de juiste 

inbouwapparatuur. Ben je een volwaardig thuiskok, wijnliefhebber of juist meer van

gemak, zonder te veel poespas? Bij Bourgonje vind je de juiste invulling voor je 

keuken. Hoogwaardige materialen, apparaten van gerenommeerde merken en tóch 

betaalbaar. Kom voor een vrijblijvend advies en overzicht van de mogelijkheden eens 

langs in onze showroom, tijdens onze openingstijden of op afspraak in de avonduren.

Een Bourgonje...

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

...mét inhoud!

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-710644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-7 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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Anne en Enid Krah | Hoogstraat 31, Oisterwijk  |  06-30736716 / 06-30761634  |  www.skinfluence.nl  |  info@skinfluence.nl  |  lid bij ANBOS

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

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

HUIDVERBETERING

MICRONEEDLING

GENEO+

ACNE

PEDICURE/MANICURE

EYEBROWS

LASHES

MAKE-UP

TWEE ZUSSEN MET DEZELFDE PASSIE

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met 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.

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

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. 



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

VOLMAAKT VEELZIJDIG

Leolux Bellice
Design: Beck Design, 2017

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 

VOLMAAKT VEELZIJDIG
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LOOKING/GOOD

Nooit meer
een bad hair day

Stap onder de douche 
Kom je er ‘s ochtends achter dat je haar in pieken langs je 
gezicht hangt? Was je haren met een verzorgende shampoo 
en gebruik vervolgens een conditioner voor een glanzende 
coupe. Weinig tijd? Er zijn diverse soorten shampoos en 
conditioners die je op droog haar aanbrengt.

Leg de nadruk niet op je haar 
Doe eens iets geks met je make-up, trek een outfi t in een 
opvallende kleur aan of kies voor een in het oog springende 
bril. Niemand die nu nog op je haar let!

Zet een hoed op 
Die zijn nu hartstikke hip, dus waarom zou je daar geen 
gebruik van maken? Kies bijvoorbeeld voor een fl aphoed, 
gleufhoed of een bolhoed.

Kies voor een staart, vlecht of knot 
Dan vallen je gekke pieken, pluizige punten of vette haardos 
veel minder op. Zijn er nog plukjes die zich niet aan jouw 
regels willen houden? Gebruik dan wat leuke speldjes.

Ga naar de kapper 
Een goede knipbeurt kan wonderen verrichten. Al eens aan 
een leuk kleurtje gedacht? Je kapper kan je adviseren over de 
laatste haartrends.

Wat doe je als ‘het’ zich plotseling aandient? 
Die ‘bad hair day’ die altijd op het verkeerde moment komt?

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

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

Een piano kopen?

Interesse?
Maak een 

vrijblijvende 
afspraak!

Dat doe je bij Simons Piano!

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u graag bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

Het belang van uw huisdier staat bij ons 
altijd voorop, want wij luisteren echt naar de 

mensen die in onze kliniek komen, aldus onze 
klanten. Met dat vertrouwen gaan we dan 

ook heel zorgvuldig om.

Bij ons werken onder andere een tandheelkundig 
dierenarts en meerdere dierenartsen met expertise 

op het gebied van orthopedie en chirurgie en 
echografi e. Zo krijgt ieder dier de zorg die 

het nodig heeft.

Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.

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

COLUMN/ANICURA

Supervriendelijke 
medewerkers met 

een groot 
inlevingsgevoel.

Theo

Top mensen met 
hart voor dieren.

Jos

Ze zijn heel 
bekwaam, erg lief 

voor dieren en 
stellen de baasjes 
ook gerust. Weten 

heel goed waarover 
ze praten, erg 
professioneel.

Merlin

Goede medische 
hulp voor onze 

dierbaarste 
huisgenoten.

Martijn

 

In de maanden oktober en november kunt u een afspraak 

maken voor een seniorencheck bij uw hond en/of kat.

Wat houdt een seniorencheck in?
• Uitgebreid lichamelijk onderzoek. Uw huisdier wordt van top tot teen 

nagekeken. Er wordt ook naar het hart en de longen geluisterd. 
• Een bloedonderzoek. Zo komen we meer te weten over de nier- en 

leverfunctie. Voor het vroegtijdig opsporen van nierfalen wordt er ook 
gebruikgemaakt van de SDMA-test. Bij katten wordt de werking van de 
schildklier ook onderzocht.

• Een urineonderzoek waarbij we onder andere naar de 
geconcentreerdheid, zuurgraad en aanwezigheid van bloed kijken. 
Daarnaast wordt de urine ook nog onder de microscoop bekeken om te 
kijken of er kristallen, ontstekingscellen of bacteriën aanwezig zijn.

• Bloeddrukmeting bij katten.

De seniorencheck kan uitstekend gecombineerd 
worden met de jaarlijkse vaccinatie. 
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StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u naartoe kunt voor al uw woonwensen. 
Van kleine aanpassingen aan uw 
interieur tot een complete (ver)bouw 
van uw (nieuwbouw)woning. 

StudioJacq heeft alle expertise in huis!

U kunt ook bij ons terecht voor bouwbegeleiding 
van uw project en naast het ontwerp verzorgen 
wij ook de styling van uw nieuwe interieur.
 
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal 
en wij vertalen uw wensen naar een ontwerp 
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten 
samenkomen.

StudioJacq verzorgt:
• Advies aan huis
• Kleuradvies
• Styling
• 3D ontwerp
• Bouwbegeleiding

Meer informatie over onze diensten vindt u
op www.studiojacq.nl

+31 6 51 51 28 38   |  info@studiojacq.nl
www.studiojacq.nl  |          studiojacq

 
Centaurusweg 146 D, Tilburg  |  013-5442926  |  post@deglascentrale.nl  

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

GLASZETTER GEZOCHT?
Per direct! (40 UUR PER WEEK)

Kom jij ons team versterken? 

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

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

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

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

Traag of instabiel netwerk?

De lekkerste belegde broodjes haal je bij 

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

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

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

tot een begrip in Oisterwijk en omstreken.

Kom genieten!
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Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding
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Luxe  
     hoeft niet duur te zijn

ONTDEK DE EINDELOZE 

MOGELIJKHEDEN VAN 

LEER!

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

OOK EENEYECATCHERIN HUIS?
MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!

Omgaan met angstige gedachten
Ons autonome zenuwstelsel is het deel van ons zenuwstelsel dat buiten onze wil om 

werkt en een belangrijke rol speelt als het gaat om angst en stress. Het bestaat uit een 
sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel is 

verantwoordelijk voor de zogenaamde vecht- of vluchtreactie. 
Deze reactie is heel functioneel als er bijvoorbeeld een roofdier

 voor je neus staat en je direct in actie moet komen. 

Het probleem is echter dat dit roofdier eruitziet als het coronavirus, ruzie 
met je partner, blijvende stress op je werk of in de huidige situatie 

bijvoorbeeld angstige gedachten over ziek worden. Angstige gedachten of 
reacties op je omgeving veroorzaken dezelfde reactie in je lichaam als dat 

roofdier. Je lichaam weet het verschil niet. Hierdoor maak je te veel 
stresshormonen aan en zal je immuunsysteem verzwakken, waardoor je 

vatbaarder bent om ziek te worden.

Als je merkt dat je in deze tijd angstig bent, is het ten eerste belangrijk om 
dit te zien bij jezelf. Word bewust van je eigen gedachten over de situatie 

en hoe dit angstige gevoelens bij je oproept. Een (korte) meditatie in de 
ochtend kan heel erg helpen om los te komen van je angst en om je te 
verbinden met jezelf. Daarnaast kan de focus op je ademhaling helpen 

om uit je gedachten te gaan en meer in je lichaam te komen. Adem een 
paar keer diep in door je neus en uit door je mond om sneller tot rust te 

komen. Bedenk waar jij van tot rust komt. Kom je er zelf niet helemaal uit, 
dan heb ik voor jou een online Feel Good Training gemaakt die je helpt 

om deze moeilijke tijd door te komen.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Kijk voor meer info op:
https://mkbmshop.com/products/online-feel-good-training
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BRUIST/WONEN

Wil je je tuin een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs dan we het door 
hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en plaids zijn waarschijnlijk al van zolder 

gehaald om de kou te bestrijden. Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden 
gemaakt voor als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

Tip 3 Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver dichtvriest. 
Natuurlijk kun je er ook eigenhandig voor zorgen dat er 
continu een wak openblijft, maar dat is wel meer werk 
en je moet het natuurlijk niet vergeten, helemaal niet als 
er vissen in de vijver zwemmen.

Tip 4 Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel kun 
je de lege plekken nu opvullen met voorjaars bollen.

Tip 5 Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het gazon 
om het zo gezond mogelijk te houden. Deze bladeren 
hoeven overigens niet in de GFT-bak, je kunt er 
namelijk wél je planten mee bedekken als natuurlijke 
bescherming tegen de vorst.

Laat de winter 
maar komen!

Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin 
winterklaar te krijgen, verschilt natuurlijk per tuin. 
Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, 
mocht je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1 Bescherm je niet-winterharde planten tegen de 
ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld met noppenfolie, 
vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, 
maar ook de planten in potten die je niet naar binnen 
kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, dan heeft dat 
uiteraard de voorkeur.

Tip 2 Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. 
Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk niet nodig en 
kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets 
zo vervelend als wateroverlast door kapot gevroren 
leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers in 
de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo 
voorkom je dat ze kapot vriezen.
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Op zoek naar kachels en haarden die garant 
staan voor betrouwbaarheid, effi  ciëntie, 
elegantie en gebruiksgemak? Dan zit u bij ons 
goed. Onze haarden brengen niet alleen sfeer in 
de ruimte, maar ze zorgen ook voor een lekker 
warme kamer. Labax BJB brengt verschillende 
types haarden zoals gas, hout, elektrisch, palet, 
bio ethanol, inbouw en vrijstaande kachels.
Wij denken met u mee met uw wensen.

Wij plaatsen de kachels en haarden van 
M-Design die allemaal van een bijzonder 
hoge kwaliteit zijn én ze zien er visueel erg 
aantrekkelijk uit. Onze toestellen kennen een 
performant verbrandingssysteem en een 
ideaal luchtspoelsysteem. Daarnaast worden 
al de schouwen en haarden gekenmerkt door 
een uitzonderlijk hoog gebruiksgemak en een 
oogstrelend design.

LABAX BJB

Nies van der Schansstraat 4 B, Sprang-Capelle

labax@xs4all.nl  |  06-53620422/ 06-22194298

kachels

interieurobjecten

bouwbedrijf

De bouw van uw haard is 
onze zorg naar perfectie

Kachels en 
haarden van de beste kwaliteit! Laat je inspireren.
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Spoorakkerweg 11 | 5071 NC Udenhout | 06 - 31 26 33 39
info@mbc-udenhout.nl | www.mbc-udenhout.nl

Accountants en Adviseurs
| Administraties | Financieel advies | BTW |

| Belastingzaken voor Particulieren en Ondernemers |

| Inkomstenbelasting | Vennootschapsbelasting |
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Novak en Novaa.pdf   1   09-10-19   20:22

novak

Aangesloten bij

stichting

Producten en 
diensten voor het 
mkb-accountantskantoor

Lid van: NBA, VAB en Becon-regeling

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

belettering stickersbordurenbedrukking drukwerk

Laat zien wie je bent!Laat zien wie je bent!
Ben je op zoek naar een totaalleverancier om je herkenbaarheid te vergroten?

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

  Sticker en Shirts
Bedrukking - Borduren - Belettering - 

Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl
  Sticker en Shirts

Bedrukking - Borduren - Belettering - 
Stickers - Drukwerk 

www.stickerenshirts.nl

LIKE ONS

ALTIJD OPEN OP 

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

NEW F/W21 
COLLECTION

JF
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E X C L U S I V E  J U N I O R  F A S H I O N

JF
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Culinair 
genieten

La Cucina is in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een begrip: dé eetwinkel 
van Oisterwijk en natuurlijk de vertrouwde keurslager.

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

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

Complete maaltijden
     of salades!

Honger 
gekregen? 

Loop dan eens 
binnen!

Echte Hollandse kip. Ruime 
stallen* Natuurlijk dag- en 

nachtritme  Kleinschalige opgroei* 
Coccidiostatica vrij voer Antibiotica 

vrij vlees 30% langer leven* 
Ambachtelijk verwerkt

Ons rundvlees is puur Hollands. 
Geboren, opgeroeid en bewerkt 
in Nederland. Door de strenge 

regelgeving in Nederland kunnen 
wij een puur en verantwoord stukje 

rundvlees presenteren.

* t.o.v. reguliere kip

OP EN TOP KIP!

Wij gaan voor een 9+ kwaliteit en service! Dat wil jij toch ook?

Weegschaal 23-09/22-10
Wees begrijpelijk en houd niets tegen 
omdat je zelfs langdurige vriendschappen 
zou kunnen verliezen.

Schorpioen 23-10/22-11
Het zal je niet ontbreken aan een gevoel 
voor humor in november en je zal anderen 
verblijden met grappige verhalen en 
ervaringen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je kan jezelf echter best eens verwennen 
deze maand. Het zal je helpen om je 
comfortabeler te voelen en zal je 
zelfvertrouwen verhogen.

Steenbok 22-12/20-01
Misschien werk je aan een plan voor 
fi nanciële onafhankelijkheid. Je strijdlust 
en wilskracht bereiken hun hoogtepunt.

Waterman 21-01/19-02
Ongeacht of het om kleine aankopen dan 
wel vastgoed gaat, je zal jezelf niet kunnen 
stoppen om te kopen en je koopt dan ook 
alles wat op je pad komt.

Vissen 20-02/20-03
Je wordt overweldigd door werk, maar je 
moet weten dat gezondheid de hoogste 
prioriteit moet hebben. 

HOROSCOOP

Vind je balans in november
Ram 21-03/20-04
November brengt mentale energie en dus 
zul je veel motivatie voelen, nieuwe ideeën 
opdoen en je progressief gedragen.

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

Tweelingen 21-05/20-06
Gedurende deze periode is volledige 
eerlijkheid voor u geen probleem. Als 
iemand je om een mening vraagt, aarzel je 
niet om de hele waarheid te vertellen.

Kreeft 21-06/22-07
Pas tijdens deze periode op voor 
overmatige nervositeit. Het universum heeft 
veel emotionele uitdagingen voorbereid.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult veel rust nodig hebben. Het 
voorbije jaar is niet bepaald rustig 
verlopen, waardoor je deze maand 
vermoeid en uitgeput inkomt. 

Maagd 23-08/22-09
Socialisatie is nu geen probleem voor jou, 
maar als het gaat om wat serieuzere 
beslissingen kan je beter wegblijven. 

Schorpioen
Het zal je niet 
ontbreken aan 

gevoel voor 
humor.
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Buren van de Buren is een 
cadeau- en lifestylewinkel in
het hartje van Oisterw� k. Een
ware “snoepwinkel” voor 
volwassenen.

W�  creëren een f� ne plek 
waar je op je gemak kunt 
rondk� ken en waar designers, 
mooie labels en geweldige 
hobbyisten hun producten 
kunnen presenteren.

“M� n Scandinavische roots 
vormen de basis van het 
design in de winkel. Dit 
hebben we gecombineerd 
met een industriële look voor 
een mooi contrast.” 
- AnneLinn Nilsen 
  eigenares

Het f� nste van een eigen winkel hebben is om 
met zorg een collectie samen te stellen. En dat 
doen we natuurl� k voor jullie. B�  ieder item 
hoort een goed verhaal. We selecteren alleen 
praktische, st� lvolle producten van hoge 
kwaliteit. Zeer geschikt dus om cadeau te doen,
of om stiekem zelf te houden!

Cadeau's met 
een mooi verhaal

Kerkstraat 3, Oisterw� k  |  @burenvandeburen  |  www.burenvandeburen.nl
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embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

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

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

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

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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BRUIST/LIFESTYLE

De combinatie van kou, wind en grote temperatuurverschillen tussen buiten en binnen 
kan voor een droge, schilferige, gebarsten of geïrriteerde huid zorgen. 

Voorkom deze winterse irritaties met een goede dagverzorging. 

Uv fi lter Vergeet in de winter niet om iedere dag 
een UV-filter te gebruiken. Je huid dient het hele jaar 
beschermt te worden tegen de schadelijke invloeden 
van de zon. Hiermee voorkom je vroegtijdige 
veroudering van de huid. Tip: ga je op skivakantie, 
dan is een hogere factor vereist. 

Zachte handen Ook je handen verdienen 
gedurende het winterseizoen de nodige aandacht. 
Maak er een gewoonte van om een paar keer per dag 
een handcrème aan te brengen. Let bij de aanschaf 
van een tube goed op het verschil tussen een 
handcrème en een handlotion. Een handcrème is 
effectiever dan een lotion. Een lotion trekt sneller in, 
maar kan de zeer doge en gebarsten huid vaak niet 
herstellen. Tip: met een paar warme hand-schoenen 
kunnen de ergste pijntjes voorkomen worden. 

Voeding & vocht Niet alleen van buiten zul je je 
huid moeten hydrateren, ook van binnenuit zal het 
vocht voldoende moeten worden aangevuld. Zorg 
ervoor dat je voldoende drinkt. Ook een gezonde 
voeding draagt bij aan een mooi uiterlijk en verhoogt 
je weerstand.

Mooi de winter in

In de zomer volstaan luchtige crèmes prima, maar in 
de winter heeft je huid toch net een beetje extra 
nodig. Kies in de winter daarom voor wat rijkere 
crèmes die je huid beter beschermen tegen de kou en 
de droge lucht in huis. Tip: door je huid dagelijks in te 
smeren met een goede hydraterende crème voorkom 
je een schrale, droge huid. 

Peeling Ook in de winter moet je je huid regelmatig 
scrubben of peelen. Dit helpt om dode huidcellen te 
verwijderen, waardoor je huid weer een mooie glans 
krijgt. Vergeet niet om de huid goed te hydrateren na 
het scrubben, anders wordt deze snel schilferig en 
droog.

Help! Droge lippen Loszittende velletjes en lelijke 
kloven; gebarsten lippen zijn een typisch 
winterfenomeen. Een goede lippenbalsem is de meest 
effectieve manier om je lippen te voeden en te 
beschermen tegen de kou. Tip: loszittende velletjes 
verwijder je makkelijk en snel met een speciale 
lipscrub. 
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De eerste schooldag 
Hij is er altijd sneller dan je 
liefhebt. Een duidelijker teken 
dat de vakantie echt is 
afgelopen is er niet. Al snel 
verdwijnen we weer in het 
ritme van vroeg opstaan, 
schooltassen inpakken en 
planningen maken voor zowel 
school als alle hobby’s. Maar 
ook komen er al snel de eerste 
leervragen. ‘Kun je wiskunde 
uitleggen?’ ’Wat moet ik bij 
deze opdracht doen?’ ‘Ik snap 
echt niks van Engels!’

Begeleiden
Soms is het erg lastig om thuis je kind te begeleiden. Wat is de leervraag precies? Bij 
Engels bijvoorbeeld, zijn de woordjes lastig, is de grammatica te moeilijk of legt de 
leerkracht het niet goed uit? Door op deze vragen antwoord te krijgen kun je gericht 
begeleiden. Soms kan het helpen om samen aan de slag te gaan en soms is het als 
ouder niet mogelijk om te helpen. In dat geval kunt je altijd bij ons terecht. 

Positief
Hopelijk wordt het een schooljaar zoals voor de corona. Oftewel een schooljaar 
waar de focus, voor ons, komt te liggen op het begeleiden van leerlingen. Welke 
leerstrategie past bij welke leerling? Hoe zorgen we ervoor dat de opgelopen 
achterstanden zo snel mogelijk weggewerkt worden? Weer aan de slag met 
Leren-leren. We kijken ernaar uit om weer gelukkige leerlingen te zien die weten 
wat er van ze gevraagd wordt en waar we duidelijke leerdoelen en afspraken mee 
kunnen maken. We gaan er positief in. Hopelijk de corona niet!

Studiebegeleiding    WE ZIJN WEER OPEN!

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

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

STUDIEBEGELEIDING 
OISTERWIJK
info@studiebegeleidingoisterwijk.nl
www.studiebegeleidingoisterwijk.nl

Bel voor meer info: 
06-83838903 of 06-13177212

Een nieuw schooljaar. Nieuwe kansen. Nieuwe mogelijkheden. Weg met die achterstanden! 
Hopelijk wordt schooljaar 2021-2022 weer zo’n jaar als we nog kennen van voor de corona.

Dit schooljaar goed van start. Meld je nu aan!

MICHAEL PILARCZYK

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

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

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

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
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Waar u van droomt

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

Maak vrijblijvend een afspraak
www.rmr.nl

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 werkt graag samen met gerenommeerde 

interieurarchitecten. 
U bent op afspraak altijd welkom. 

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!

Waar u van droomt ...maken wij!
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SPANdesign: specialist in het creëren 
van flexibele en akoestische oplossingen

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

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

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

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

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

INFORMEER 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN

SPANdesign: specialist in het creëren 
van flexibele en akoestische oplossingen
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Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

FOR A X-MAS MOMENT 

Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin 
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn 
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt 
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om 
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgde kerst te geven. 

Your gift A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we Kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur 
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen 
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Hoe helpt u mee?
1. Ondersteun ons fi nancieel: 1.500 maaltijden en 

pakketten uitdelen is een kostbare onderneming. 
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar 

 NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory 
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021. 

 Of geef gemakkelijk via onze website 
 www.vorotterdam.nl/geven.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst 
beschikbaar van de spullen die we nog nodig 
hebben om deze twee dagen tot een succes te 
maken. 

3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig 
om deze dagen succesvol te laten verlopen. 
Registreer u via backoffi ce@vorotterdam.nl. 
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger 
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent 
en de briefi ng heeft bijgewoond. 

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM  •  CONTACT@VOROTTERDAM.NL  •  T: 010-4665905  •   WWW.VOROTTERDAM.NL 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op.
We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of 
06-471 61 481 en via e-mail backoffi ce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de 
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet, 

Jerry en Xannelou Mendeszoon en 
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw fi nanciële gift is onder voorwaarden fi scaal aftrekbaar. 

Draagt u ook uw 

steentje bij aan 

Gift Kerst 2021?

Scan de QR code.
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2 NOVEMBER
Rondleiding
Iedere eerste dinsdag van de 
maand om 16.00 uur op de KVL, 
de voormalige leerfabriek aan de 
Almystraat in Oisterwijk, minder 
geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn. 

5 NOVEMBER
Steven Brunswijk
Steven gaat op zijn eigen 
humoristische manier de 
discussiepunten die al jaren tussen 
mannen en vrouwen spelen af. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 18,-.

7 EN 28 NOVEMBER
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 
Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 - 17.00 uur. 

10 NOVEMBER
Merlijn Kamerling
Merlijn presenteert zijn eerste boek, 

met signeersessie, in Tiliander 
samen met de Bibliotheek 
Oisterwijk. Aanvang 19.00 uur 
in Tiliander, entree € 7,50. 

11 NOVEMBER
Javier Guzman 
Inmiddels maakt Javier al 
voor de derde keer een 
Oudejaarsconference en in 2021 
kan hij natuurlijk niet achterblijven. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 21,50.

13 NOVEMBER
11-11 feest
Met bandjes, dj en meer luiden de 
carnavalsvierders het nieuwe seizoen 
in. Vanaf 20.00 uur in Tiliander 
Oisterwijk. 

Steven Brunswijk

Joodse begraafplaats

Javier Guzman

EV
EN

EM
EN

TE
N 

NOVEMBER 2021

13 NOVEMBER
11-11 feest
Met bandjes, dj en meer luiden de 
carnavalsvierders het nieuwe seizoen 
in. Vanaf 20.00 uur in Tiliander 
Oisterwijk. 

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

14 NOVEMBER
Stadsgids
De Stadswandeling van kerk 
naar kerk start om 10:30 uur 
vanaf de Joanneskerk en 
duurt ongeveer anderhalf uur.  
Deelname € 5,- Aanmelden via 
info@stadsgidsenoisterwijk.nl of 
0653195216.

14 NOVEMBER
Harpsongs
In het Lodewijkskerkje aan de 
Kerkstraat in Oisterwijk. Laat je 
strelen vanuit een warme klankkast. 
Entree € 10,-. Aanvang 15.00 uur. 

19 NOVEMBER
Strijd om Haaren
19 november spelen de Haorense 
hun spel om 20.00 uur in ’t Gemak 
in Haaren. 

21 NOVEMBER
Lavinia Meijer 
Edison-winnares Lavinia laat de 
mooiste klanken horen uit haar harp. 
Aanvang 14.30 uur in Tiliander, 
entree € 25,-.

21 NOVEMBER 
Advents concert
Met de Elckerlyc Speellieden, 
entree gratis, aanvang 14.30 uur 

in het Protestantse kerkje aan de 
Kerkstraat in Oisterwijk. 

27 NOVEMBER
Dansen 
In Moergestel is het dansen voor 
de actieve 50+’ers onder ons. 
Aanvang 20.00 uur in Den Boogaard 
Moergestel, gratis entree.

28 NOVEMBER
Hoorntrio
Met concert o.a. Brams, entree 
€ 10,-. Aanvang 14.30 uur in 
het Protestantse kerkje aan de 
Kerkstraat in Oisterwijk.

Joodse begraafplaats

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkten
Iedere week op donderdag om 8.30 
uur is er een weekmarkt in Haaren, 
om 13.00 uur in Oisterwijk en 
vrijdags om 13.30 uur in Moergestel.

ZONDAG
Opgelet!
Met het draaien van de ‘coronawind’ 
zijn er soms activiteiten die plots 
wel en helaas ook niet door kunnen 
gaan.

Het Buizer Hoorntrio

Javier Guzman
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-9-2.

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

November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

water 
smaakje 
genieten 
bruisend 

fles 
sodastream 
lekker
prik

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

PUZZELPAGINA Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is zwart 
van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de 
rum vernoemd is. Op het etiket 
van de fl es zie je dit monster in 
inktzwarte stijl terugkeren...
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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De nieuwe Polo
Nú in onze showroom.

www.vanmossel.nl/volkswagen
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