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Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of sfeer 
die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd 
project. Voor de badkamer is gebruik gemaakt van calacatta verde 
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in onyx met geïntegreerde 

ledverlichting.

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL



Wilt u een mooie kerstgroep in huis?
Onze collectie bestaat uit meer dan zeventig verschillende kerstgroepen 
en diverse stallen. Begin met de Heilige Familie zodat u naar wens 
verder kunt uitbereiden tot een groep van meer dan zestig fi guren. Van 
veel groepen zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in 
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enzovoort. 

Wilt u een mooie kerstgroep in huis?
- 70 verschillende groepen
- 20 verschillende stallen
- Los verkrijgbaar
- Uit Italië, Duistland, België, Engeland en Amerika
- Grote collectie engelen
- Grote collectie kerstmannen 
- Sfeerlichtje van glas, porselein en tin

Merken Willowtree - Anri - Butzon & Bercker 
Heartwood Creek - Jim Shore - Hummel - 
Goebel - Cox

Onze collectie bestaat uit meer dan zeventig verschillende kerstgroepen 
en diverse stallen. Begin met de Heilige Familie zodat u naar wens 
verder kunt uitbereiden tot een groep van meer dan zestig fi guren. Van 
veel groepen zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in 
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enzovoort. 

Kunsthandel Lijstenmakerij van Erp-Broekhans 
Het Heikespoor 6, Heukelom  |  Tel: 013-5424736  |  www.erp-broekhans.nl

BEZOEK ONS
 EN BEKIJK DE 
PRACHT 

COLLECTIE!



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

LUXE LEESFAUTEUIL

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 

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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Bruisende lezer,

Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de 
decembermaand. Families en vrienden komen samen om 
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit 
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal 
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed. 
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis 
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van 
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt, 
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook 
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders 
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de 
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen 
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.

Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan 
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat 
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom 
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

Alvast hele fi jne feestdagen,
Lea en Marcel Bossers

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 Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Andress Kools
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
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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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ER IS MAAR ÉÉN PERSOON 
DIE  BEPAALT WAT  JOUW 
PERSOONLIJKE DECEMBER-
SMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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BRUIST/WONEN

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien 
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding 

die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat 
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur 
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen 
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld 
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat 
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen. 
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee 
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één 
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak 
is: dat ben jij zelf!

Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer kunnen onder-
dompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur. 
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of 
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting. 
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich 
hierdoor meer dan welkom voelen.

De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je 
natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom, 
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan 
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in 
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën 
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een 
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een 
open haard in huis? Steek die dan deze maand 
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische 

Jouw huis in kerstsfeer!

Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken, 
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek 
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een 
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit 
volle borst mee met Mariah Carey en Wham, 
de ander moet hier niet aan denken. Geen 
probleem, kies gewoon voor de muziek die 
jou het meest in de december mood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker 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.
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JE LACHT.



RUDOLF’S RED 
NOSE GLÜHWEIN
Gemaakt van Spaanse druiven en 
winterse kruiden en likeuren en dit 
alles in een 'ugly' winterse trui. 
Dankzij het artisanale proces proef je 
de warmte van Spanje. De handge-
selecteerde kruiden als kaneel, 
kruidnagel en anijs zorgen voor een 
uitgesproken karakter. www.jumbo.com

Geniet van
december

DE WIJN SMAAKTEST
Gusteau neemt je mee op 

ontdekkingstocht om jouw 
favoriete wijn te vinden. Door 

middel van een korte 
smaaktest met duivelse 
dilemma’s helpt de online 

wijngids je om je eigen 
smaakprofi el in kaart te brengen. 

Zodra de resultaten binnen zijn, zal 
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau 

heeft een groot assortiment aan boxen, dus 
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt 

met jouw persoonlijke smaakprofi el. In de 
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een 

glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau 
te geven aan een ander of aan jezelf.  www.drinkgusteau.com 

LEZERSACTIE
Maak kans op een Men care 
set van Misterybox.
Nieuw in Nederland: een box met premium 
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie. Als member ontvang je 
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95. 
Jij maakt met deze actie kans op de 
eenmalige introductiebox van 
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl
TAG #MISTERY

ZZYYXXWWVV
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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.

VERANTWOORD BIER
Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun 
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar 
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’ 
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. 
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het 
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan. 
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij 
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant. 
www.lowlander-beer.com

HONING 
TANDPASTA

De Manuka Honey Toothpaste 
550+ van Manuka New Zealand 
is een hoogwaardige tandpasta 
gemaakt van 100% natuurlijke 
ingrediënten, waaronder rauwe 

Manuka honing. Naast de 
reinigende factor heeft de 
tandpasta ook een frisse 

muntsmaak die je de hele dag 
door fris laat voelen. 

www.manukahoning.nl  

Bockx armbanden Dutch, design en 
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn 
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers 
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100% 
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere 
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by 
Bockx. www.bockx.nl   TAG #BOCKX

Geniet van
december

LEZERSACTIE
WIN een armband van Bockx

Doe
mee en 

win

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is 
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum, 
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden, 
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en 
origineel. www.good4fun.nl   TAG #GOOD4FUN

LEZERSACTIE
Maak kans op 
Good4fun giftcard 

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia
www.bodabagsfashion.myshopify.com

DE SLIMME REISTAS 
VOOR TRENDY VROUWEN

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

1514



DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en 
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door 
een schoorsteen vallen. De zak viel in een 

schoen die toevallig bij de open haard aan 
het drogen was. Op 14 december is het foute 

kersttruiendag! 
In Canada heeft de Kerstman

 zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst 

bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het 

uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu 
kennen. In november en december geven

we het meest aan goede doelen.

ZZYYXXWWVV
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COLUMN/FRITS

December, de feestmaand van het jaar  

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Daarvoor zijn de kosten te hoog. Ook zij zitten in een twijfelsituatie momenteel.
Binnenkort zal er ook een manager bekend zijn voor Bezoek Oisterwijk. Deze gaat 
de citymarketeer opvolgen die vertrokken is. De naam Citymarketing zal verdwijnen 
en heet voortaan Bezoek Oisterwijk. Past beter bij Oisterwijk, vinden we allemaal. 
We wensen de nieuwe manager uiteraard veel succes en een goede samenwerking 
met ons.
Passantentellers geven weer een stijging aan van dertien procent meer bezoekers 
in een maand en een verblijfstijd gemiddeld van wel tachtig minuten! Dat was een 
half jaar geleden nog 42 minuten. We gaan dus steeds verder vooruit qua aantallen 
en dus tevreden klanten en bezoekers in ons centrum.
Nieuwe gallerie MPV gezien? Mooie aanwinst op een uitstekende locatie!
Wij kleden als vanouds het centrum weer aan met een aantal kerstbomen en 
bijpassende verlichting. Ook hangt de sfeerverlichting weer voor de komende 
maanden. Zetten jullie in de agenda dat er in december drie koopzondagen zijn 
voor Kerstmis?  
Cadeautip: bij het Tourist Informatie Punt (TIP Tiliander) kunt u cadeaubonnen 
kopen van verschillende waarden. Je kunt ze bij wel meer dan 160 winkels en 
horecabedrijven inleveren. Voor het eind van het jaar zal ik de jaarplanner met 
de activiteiten en koopzondagen weer uitdelen aan de ondernemers. Iedereen 
kan deze binnenkort  zien op onze site. Gelukkig is hij weer gevuld met veel 
evenementen.

Ik wens jullie allemaal fi jne feestdagen en alvast een spetterende jaarwisseling!  

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!

Weer zit ik hier te denken wat ik moet schrijven. Telkens worden 
we ingehaald door het virus met de bijkomende maatregelen.
Alle aanvragen voor WinterglO´w en andere acties zijn ingediend. 
Bij het ter perse gaan van deze column weten we nog niet of we op 
vrijdag 17 december weer kunnen genieten van een succesvolle 
editie van WinterglO´w. Ook de ijsbaan is afhankelijk van een soepel 
toegangsbeleid. Natuurlijk is de ijsbaan zelf belangrijker dan de 
bijbehorende horeca, maar het een kan niet zonder het ander. 
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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.

Vuurwerkangst
Elk jaar weer hebben veel dieren last van het 
afsteken van vuurwerk. Zowel de harde geluiden, 
de lichtfl itsen als de kruitdampen kunnen angst 
oproepen bij onze huisdieren. 

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

Om huisdieren te helpen om rustiger te blijven 
zijn er verschillende producten verkrijgbaar. 
Sommige moeten langere tijd gegeven worden 
en andere pas de laatste dagen. 
Wij helpen u graag met adviezen en eventueel 
producten om de jaarwisseling zo prettig 
mogelijk te laten verlopen. 
 
 
Tips voor 31 december 
• Zorg voor een verstopplek  
   (grote deken of eventueel bench) 
• Zet radio/tv aan 
• Houd ramen en gordijnen dicht 
• Leid uw huisdier af door middel van een kluif
   of een ander speeltje 
• Laat uw hond alleen uitgelijnd uit en 
   houd uw kat binnen 
• Laat uw huisdier niet alleen thuis! 
• Blijf vooral zelf ook rustig 
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Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

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
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het 
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht 
gekregen om een stuk voor een groot orkest 
te componeren ter gelegenheid van het 
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het 
toppunt van haar kunnen en haar artistieke 
ambities drijven haar tot misschien wel een 
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een 
belangrijk componist, maar vrijwel niemand 
weet dat ze onder pseudoniem haar geld 
verdient met het schrijven van platvloerse 
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het 
meezeulen van een moeilijke jeugd en een 
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en 
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft 
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna 
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.

"Nog één verhaaltje dan?", vraagt 
Sara (9) aan haar opa. "Een heel 
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij 
begint te vertellen over de 
bevrijding van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog. Sara is 
geraakt door opa's verhaal en 
droomt die nacht realistischer dan 
ooit. De hele wereld is magisch 
verlicht. Ze ziet de militairen waar 
opa over vertelde, maar ook 
allemaal wilde dieren, bloemen en 
wolken. Nog nooit was de wereld zo 
mooi. In die wereld neemt Sara je 
deze winter mee op Vliegveld 
Twente, waar honderden 
lichtobjecten van 2 december tot 
en met 27 februari het verhaal van 
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

D AGJE UIT
TWENTE LIGHT

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als 
vanouds alle ballen in de lucht, voor 
iedereen. Op het moment dat ze slecht 
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis 
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt 
het huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet leren zelf ook eens 
hulp toe te laten, dat haar familie van 
haar houdt en dat ze die hulp waard is. 
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

ZZYYXXWWVV
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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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April vorig jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te Tilburg. 
Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor niets. 
Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder omdat het restaurant 
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten bereid 
op de Big Green Eggs.

ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

Het restaurant bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over 
een ruim terras van in totaal 232 vierkante meter, waarvan 
162 vierkante meter  op het water. Het interieur ademt 
dankzij de combinatie van hout en staal een industriële en 
tegelijkertijd warme sfeer. Alles klopt, tot in de kleinste details. 
“Het was de bedoeling een interieur te maken dat anders is 
dan anders”, vertelt eigenaar Rob Ammersdorffer. “Ik wilde 
iets creëren dat er nog niet is, dat is mijn drijfveer. Boot 013 
voegt wat mij betreft dan ook echt iets toe aan de Piushaven.”

Alles vers bereid  “Er staan veel vlees- en visgerechten 
op onze menukaart. Deze worden klaargemaakt op onze 
Big Green Eggs. Daardoor behoudt het eten alle voedings- 
en smaakstoffen en krijgen de gerechten een typische 
houtskoolsmaak.” Wil je echt iets speciaals? Probeer dan 
eens het ‘dry aged’ vlees uit een van de eigen rijpingskasten 
van Boot 013. “Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG 
013 208 3144
INFO@BOOT013.NL    
WWW.BOOT013.NL

uit het vlees waardoor het een vollere smaak krijgt en extra 
mals wordt. Absoluut een aanrader.” Alles wordt bij Boot 
013 vers bereid. “We doen geen concessies op het gebied 
van kwaliteit en gebruiken alleen het beste vlees.”

Een totaalbeleving  Uiteraard maakt een uitgebreide 
drankenkaart, met tussen de 25 en 30 soorten bier en 
wijn, het helemaal af. Je kunt bij Boot 013 dan ook niet 
alleen lunchen en dineren, maar ook lekker borrelen. “Het 
gaat bij ons niet alleen om eten en drinken, wij bieden een 
totaalbeleving.” Kennelijk slaat dat aan, want Boot 013 draait 
op volle toeren en zit regelmatig helemaal vol. “Mensen 
blijven lang hangen en zijn super enthousiast.” 

Eigenlijk moet je het vooral zelf 
een keer komen ervaren!

Team Boot013
ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!
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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. 
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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

“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd 
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen 
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik 
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de 
scholieren en studenten ook zeventigers en 
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat 
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het 
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie 
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het 
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we 
terugveroveren”, legt hij uit.

Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer 
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem 
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen, 
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd 

Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe 
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten, 
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen 

zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”

Dolf Jansen: 

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en 
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij, 
maar de theaters leven nog steeds in onzekere 
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer 
te vullen en overeind te houden. En mensen die 
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen 
komen.”

Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn 
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de 
arm wordt gezet, dan loop je met meer 
empathie en medemenselijkheid naar buiten”, 
besluit hij.

Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma 
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op 
theater.nl voor de speellijst.
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55, 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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Fris het nieuwe jaar in?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

Nu € 113,- 
ipv € 175,-

Nu € 82,98,- 
ipv € 103,95

Fris het nieuwe jaar in? 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

Longue Vie Case – G0500739
• Crème Longue Vie 50ml
• Crème Yeux Longue Vie 15ml GRATIS

Youth Case - G0529224
• Crème Yeux Longue Vie 15ml
• Baume Longue Vie Lèvres 15ml -50% 

Dat kan met Guinot Longue Vie. Voor als je op 
zoek bent naar een krachtige well aging crème.
• Verlengt de levensduur van je cellen, geeft je huid nieuwe 

levenskracht en levert een stralende jonge teint op
• Diverse biologische werkstoffen worden opgenomen in de 

celstructuur 
• Ziekenhuizen en brandwondencentra gebruiken deze 

werkstoffen voor het herstel van de huid bij brandwonden
• Zowel ‘s morgens als ‘s avonds te gebruiken
• Gebruik Longue Vie Lèvres voor je lippen en Longue Vie Yeux 

voor je oogcontour

Het gebruik van deze crème staat garant 
voor de volgende schoonheidsresultaten:
• Revitaliseert en verstevigt je huid
• Herstelt de natuurlijke uitstraling van je huid
• Geeft je huid energie en een jongere oogopslag
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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 

anders, zonder in te leveren op kwaliteit. Kom eens langs in onze showroom of 

maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.

Een intense Bourgonje

Een échte
houten Bourgonje!

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

of liever een frisse?

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-910644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-9 22-01-20 / 4   11:3622-01-20 / 4   11:36
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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 

anders, zonder in te leveren op kwaliteit. Kom eens langs in onze showroom of 

maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.

Een intense Bourgonje

Een échte
houten Bourgonje!

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
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LOOKING/GOOD

Tips voor een 
stralend kerstkapsel

Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch 
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een 
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een 
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.

Grote krullen en sexy golven
Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je 
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te 
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt 
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

Ballerina knot
Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look 
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen 
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier 
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze fl air.

Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outfi t onmiddellijk 
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de 
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar 
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om 
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.

De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outfi ts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?

• 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 

regelt alles voor de ondernemer 
op administratief gebied. 

• 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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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.

Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen 
met licht en kleurJack 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.”

 “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 

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

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 problemen?

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

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

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en 
de hoogste kwaliteit is voor ons geen probleem.  
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
EEN NIEUW TIJDPERK!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp.
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Het bouwkundig aanpakt en u 
ontzorgt van A tot Z. En natuurlijk 

meedenkt met uw budget?

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
EEN NIEUW TIJDPERK!

WIJ REALISEREN GRAAG 
UW DROOM OP MAAT!

M A A K  N U
 E

E
N

 A
FSPRAAK • MAAK N

U
 E

E
N

 A
F S

P R A A K  •

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

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie
www.huidtherapieboxtelbest.nl

Acne kan worden behandeld bij verschillende vormen/gradaties, 
waarbij het voornamelijk van belang is om de acne te verminderen 
en littekens te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om de 
littekens te behandelen met behulp van littekentherapie.

Niet alle behandelingen zijn van toepassing op alle gradaties 
van acne. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden 
uitgevoerd. De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en 
onderzoek welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt 
en welke aanvullende producten zinvol zijn om te gebruiken.

Behandelmogelijkheden:
• Dieptereiniging;
• Chemische peelings;
• Microneedling;
• Camoufl age.

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
verzekering.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact 
met ons op!

Acne
Acne komt veel voor onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar 
en wordt daardoor ook wel jeugdpuistjes genoemd.  Vaak 
zijn mee-eters  en puistjes zichtbaar in  het gelaat, op de rug, 
schouders en/of borst.

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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Hier presenteren
we de (nieuwste)

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

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

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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

VorselaarsWE FLOOR.YOU ADOREWE FLOOR.YOU ADORE

Hier presenteren
we de (nieuwste)

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

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

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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Hier presenteren
we de (nieuwste)

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

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

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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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NEEM JE TIJD 
EN GENIET!

BRUIST/BODY&MIND

Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een knallende 
jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een overheerlijk kerstdiner 

voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd 
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij

de feestdagen in te gaan. Bruist zet daarom een aantal tips voor je op een rijtje.

Durf nee te zeggen. Als je schoonouders je uitnodigen om 
de jaarwisseling met hen door te brengen en je hebt daar 
eigenlijk helemaal geen zin in, is het niet erg je eigen plan 
te trekken. Het gaat er niet om wát je zegt, maar hóé je 
het zegt.

Zoek een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, zonder 
dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

Een goede manier om te ontspannen is veel sporten. 
Door te sporten komt er veel zuurstof in je hersenen. Dit 
zorgt ervoor dat je je vrolijk en opgeruimd voelt. 

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een weekendje weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner  bedenken en geen 
andere verplichtingen.

Relaxed 
de feestdagen in!

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand alvast 
een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu doet, hoef je 
straks niet meer te doen. 

Bespreek je gedachten en ideeën met de mensen waar 
je de feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij 
jou. Dat voelt een stuk fi jner.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf. De verantwoor-
delijkheid om anderen fi jne feestdagen te bezorgen ligt 
niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de sfeer en niet 
zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. Dat is het 
prettige van samenzijn.

Laat je niet leiden door alle verplichtingen. Als je geen 
zin hebt om een kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. 
Volg je eigen plan.

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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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

2021 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar staan we nu en waar 
gaan we naartoe?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

Het leven is een avontuur om te ondergaan, 
een mysterie om te ontdekken, een kans om 
te benutten, een uitdaging die we moeten 
aangaan. Het leven is zowel de reis als de 
bestemming. Het leven is zo mooi. 
Ontwaak, leef. 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

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

MICHAEL PILARCZYK

Michael  Pilarczyk

Tijd voor

      bezinning
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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 dag ontzettend 
blij dat ik deze stap heb gezet. Ik word vrolijk van 

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 zes 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

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

FRESH 
FASHION 
SIZE 42&UP

READY FOR
NEW SEASON

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

ONZE KLANTEN 
VERDIENEN HET 
ALLERBESTE!Kom eens 

langs! 
Er zit altijd iets 

voor je bij!



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. 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

Wees ambitieus in december
Ram 21-03/20-04
December zal bevestigen dat jij de 
meester van je realiteit bent. Je stemming 
zal positief en optimistisch zijn.

Stier 21-04/20-05
Je zal je goed voelen, omringd door familie 
of in relatie en je zult zeker gaan genieten 
van rust. Een potentieel succes zal je 
vooruitbrengen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zal niet stilzitten in december. In deze 
periode stem je je perfect af op de 
kerstenergie. Quality time met je gezin is 
van onschatbare waarde.

Kreeft 21-06/22-07
December zal in het teken staan van 
relaties. Ook zal het je een versoepeling van 
verplichtingen brengen.

Leeuw 23-07/22-08
Je zal erg terughoudend zijn in december. 
Dit helpt je om kalm te blijven en het zal 
een gunstig effect hebben op je familie.

Maagd 23-08/22-09
In de laatste maand van het jaar krijg je de 
broodnodige rust. Onder invloed van de 
zon zal je gemoedstoestand positief zijn 

Weegschaal 23-09/22-10
Je ervaart een optimistische bui. Je zal 
trots zijn op wat je dit jaar hebben kunnen 
overwinnen. Vertrouwen is zeker aanwezig.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt de neiging om een   helpende hand 
te bieden aan iedereen. Het zal je ook niet 
ontbreken aan motivatie. Kijk uit dat je niet 
te zelfzuchtig wordt.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zult in deze periode veel energie voelen. 
Als u weet wat uw doel is, ben je bereid om 
er onder alle omstandigheden voor te gaan.

Steenbok 22-12/20-01
Mensen om je heen zullen je aanwezigheid 
waarderen, je zult beseffen dat er 
belangrijker dingen zijn dan werk.

Waterman 21-01/19-02
December wordt voor jou een van de 
meest aangename maanden van het jaar. 
Zodra je Kerstmis zult doorbrengen met je 
naasten zullen je relaties worden versterkt. 

Vissen 20-02/20-03
Je zal worden ondergedompeld in het 
vergaren van informatie. Naasten zullen 
ook de interesse opmerken. Vergeet alleen 
niet dat familie de hoogste prioriteit heeft.

HOROSCOOP

Boogschutter
Uw stemming 
zal positief en 
optimistisch 

zijn
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ZINTUIGEN
Niet alleen je neus wordt met
de heerlijke geuren van
Blomus geprikkeld, door de
mooie betonlook zijn deze
producten een gave decoratie
voor badkamer, toilet en
woonkamer. Verkrijgbaar bij
ons in 5 geuren.

WINTER

WARM EN KOUD
Wij houden ervan: 
prachtige, praktische 
producten zoals deze 
Chilly’s Bottles. Fles en 
beker voor onderweg. 
Ook ideaal voor je 
thuiswerkplek.

DEENSGENIETEN
De overheerlijke,
Scandinavische
smaaksensatie van
Lakrids by Bülow
verkopen wij in limited
edition Kerstsmaken
en giftboxes. En het
mooiste…? Bij ons mag
je natuurlijk altijd
komen proeven!

PRAKTISCHDESIGN
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken en zelfs beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
eigenlijk overal een oplossing
voor. Dit Award-winning
merk staat overal bij stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

De feestdagen staat weer voor 
de deur. Wij kunnen niet 
wachten om jullie te helpen bij 
het uitzoeken van de beste 
cadeau’s voor familie, 
vrienden en vergeet de buren 
niet.

Hier zie je een kleine greep uit 
ons assortiment. Bij ieder item 
hoort een goed verhaal. 
We selecteren alleen praktische, 
stijlvolle en lekkere producten 
van hoge kwaliteit. Zeer 
geschikt dus om cadeau te 
doen, of om stiekem zelf te 
houden!

Kom
gezellig
langs!

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

STIJLVOL LADEN
Met deze draadloze, houten
eyecatcher van Oakywood kan
iedereen in huis eenvoudig
gebruik maken van dezelfde
oplader. Geen gedoe meer met
verschillende kabeltjes, ook
niet voor je bezoek.

#CADEAUTJESTIJD

ZINTUIGEN
Niet alleen je neus wordt met
de heerlijke geuren van
Blomus geprikkeld, door de
mooie betonlook zijn deze
producten een gave decoratie
voor badkamer, toilet en
woonkamer. Verkrijgbaar bij
ons in 5 geuren.

WINTER

WARMENKOUD
Wij houden ervan:
prachtige, praktische
producten zoals deze
Chilly’s Bottles. Fles en
beker voor onderweg.
Ook ideaal voor
thuiswerkplek.

DEENSGENIETEN
De overheerlijke,
Scandinavische
smaaksensatie van
Lakrids by Bülow
verkopen wij in limited
edition Kerstsmaken
en giftboxes. En het
mooiste…? Bij ons mag
je natuurlijk altijd
komen proeven!

PRAKTISCHDESIGN
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken en zelfs beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
eigenlijk overal een oplossing
voor. Dit Award-winning
merk staat overal bij stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

De feestdagen staan weer
voor de deur. Wij kunnen niet
wachten om jullie te helpen
bij het uitzoeken van de beste
cadeau’s voor familie,
vrienden en vergeet de buren
niet.

Hier zie je een kleine greep uit
ons assortiment. Bij ieder
item hoort een goed verhaal.
We selecteren alleen
praktische, stijlvolle en
lekkere producten van hoge
kwaliteit. Zeer geschikt dus
om cadeau te doen, of om
stiekem zelf te houden!

Kom
gezellig
langs!

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

STIJLVOL LADEN
Met deze draadloze, houten
eyecatcher van Oakywood kan
iedereen in huis eenvoudig
gebruik maken van dezelfde
oplader. Geen gedoe meer met
verschillende kabeltjes, ook
niet voor je bezoek.

#CADEAUTJESTIJD

ZINTUIGEN
Niet alleen je neus wordt met
de heerlijke geuren van
Blomus geprikkeld, door de
mooie betonlook zijn deze
producten een gave decoratie
voor badkamer, toilet en
woonkamer. Verkrijgbaar bij
ons in 5 geuren.

WINTER

WARM EN KOUD
Wij houden ervan: 
prachtige, praktische 
producten zoals deze 
Chilly’s Bottles. Fles en 
beker voor onderweg. 
Ook ideaal voor je 
thuiswerkplek.

DEENSGENIETEN
De overheerlijke,
Scandinavische
smaaksensatie van
Lakrids by Bülow
verkopen wij in limited
edition Kerstsmaken
en giftboxes. En het
mooiste…? Bij ons mag
je natuurlijk altijd
komen proeven!

PRAKTISCHDESIGN
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken en zelfs beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
eigenlijk overal een oplossing
voor. Dit Award-winning
merk staat overal bij stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

De feestdagen staat weer voor 
de deur. Wij kunnen niet 
wachten om jullie te helpen bij 
het uitzoeken van de beste 
cadeau’s voor familie, 
vrienden en vergeet de buren 
niet.

Hier zie je een kleine greep uit 
ons assortiment. Bij ieder item 
hoort een goed verhaal. 
We selecteren alleen praktische, 
stijlvolle en lekkere producten 
van hoge kwaliteit. Zeer 
geschikt dus om cadeau te 
doen, of om stiekem zelf te 
houden!

Kom
gezellig
langs!

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

STIJLVOL LADEN
Met deze draadloze, houten
eyecatcher van Oakywood kan
iedereen in huis eenvoudig
gebruik maken van dezelfde
oplader. Geen gedoe meer met
verschillende kabeltjes, ook
niet voor je bezoek.

#CADEAUTJESTIJD

ZINTUIGEN
Niet alleen je neus wordt met
de heerlijke geuren van
Blomus geprikkeld, door de
mooie betonlook zijn deze
producten een gave decoratie
voor badkamer, toilet en
woonkamer. Verkrijgbaar bij
ons in 5 geuren.

WINTER

WARMENKOUD
Wij houden ervan:
prachtige, praktische
producten zoals deze
Chilly’s Bottles. Fles en
beker voor onderweg.
Ook ideaal voor
thuiswerkplek.

DEENSGENIETEN
De overheerlijke,
Scandinavische
smaaksensatie van
Lakrids by Bülow
verkopen wij in limited
edition Kerstsmaken
en giftboxes. En het
mooiste…? Bij ons mag
je natuurlijk altijd
komen proeven!

PRAKTISCHDESIGN
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken en zelfs beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
eigenlijk overal een oplossing
voor. Dit Award-winning
merk staat overal bij stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

De feestdagen staan weer
voor de deur. Wij kunnen niet
wachten om jullie te helpen
bij het uitzoeken van de beste
cadeau’s voor familie,
vrienden en vergeet de buren
niet.

Hier zie je een kleine greep uit
ons assortiment. Bij ieder
item hoort een goed verhaal.
We selecteren alleen
praktische, stijlvolle en
lekkere producten van hoge
kwaliteit. Zeer geschikt dus
om cadeau te doen, of om
stiekem zelf te houden!

Kom
gezellig
langs!

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

STIJLVOL LADEN
Met deze draadloze, houten
eyecatcher van Oakywood kan
iedereen in huis eenvoudig
gebruik maken van dezelfde
oplader. Geen gedoe meer met
verschillende kabeltjes, ook
niet voor je bezoek.

#CADEAUTJESTIJD

5756



Nijverheidsweg 6, Oisterwijk  |  06-11750768  |  www.ruzieenruzie.nl

INTERESSE GEWEKT?
PROJECT OP MAAT?

Bekijk de website of 
bel 06-11750768 

voor een afspraak!

Wie eenmaal de naam Ruzie&Ruzie heeft gehoord, zal deze waarschijnlijk niet snel 
meer vergeten. En ook de projecten van deze ambachtelijke interieurmakers laten een 
blijvende indruk achter. “Wij maken interieurs in de breedste zin van het woord”, aldus 
eigenaar Ton Schuurmans. “Geen uitdaging is ons hierbij te gek.”

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

Sinds enige tijd wordt Ton in zijn werk bijgestaan door zijn zoon die bij hem in dienst is 
getreden. “Die heeft het vak hier in de praktijk geleerd. Ik vind het niet alleen mooi om 
zo met mijn zoon samen te kunnen werken, de snelle ontwikkeling in het vakgebied 
die hij doormaakt is ook heel bijzonder om te zien. De passie voor het creëren zit dus 
duidelijk in de familie.”

Of je nu bij Ruzie&Ruzie aanklopt voor het laten maken van een maatwerk keuken, 
een tafel op maat of een compleet interieur, iedereen is hier welkom. “Bent u op zoek 
naar een uniek interieur? Denk dan eens aan ons, we maken het graag!”

TON SCHUURMANS

DE AMBACHTELIJKE 
INTERIEURMAKERS UIT 
OISTERWIJK
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Een liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met een 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft 
heldere informatie over de behandeling, de nazorg, 
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal 
een maatwerkofferte door de consulente met jou 
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een 
weloverwogen beslissing nemen. 

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de 
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact 
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend 
consult met  één van onze plastisch chirurgen aan.

Klantervaring
“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan. 
Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is 
precies naar mijn verwachtingen.”  Sadaf voor na

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael  |  Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is 
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip 
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie. 
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal. 
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de 
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
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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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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  

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 nabestaanden 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.

Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar) 
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl 

www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Afscheid nemen!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?
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NET EVEN ANDERS EN 
PERSOONLIJKER, DAT IS 
MAGNOLIA BLOEMEN!

De winkel staat verder nog vol met prachtige 
vazen, mooie woonaccessoires en de gaafste 
creaties, gemaakt van bloemen, planten, zijde 
bloemen en nog zoveel meer.

Kom onze sfeervolle, kleurrijke 
winkel bezoeken of bestel (24/7) 
online bloemen via onze website. 
www.magnoliabloemen.nl.
Ideaal: ’s avonds een mooi boeket 
uitzoeken, de volgende dag al 
bezorgd! Ook veel bedrijven weten 
ons te vinden. Daar bezorgen we 
wekelijks bloemen voor op de 

MAGNOLIA bloemen
Al meer dan veertig jaar zitten wij, Magnolia bloemen, in Tilburg-Noord aan de 

Leharstraat 125. Wauw, dat is een hele tijd toch?! En nog steeds zijn bloemen de 
hoofdzaak. Uit alle windstreken, steeds meebewegend met het seizoen. 

Tja, we zijn wel van de kleuren, het kan niet kleurrijk genoeg zijn. 
Maar de klant is koning. Wil iemand een wit boeket, geen probleem!

receptie of vergadertafel, of we verzorgen bloe-
men voor de jubilarissen, een zieke medewerker 
of bij verjaardagen.  

Wij zijn zes dagen per week geo-
pend, dus kom gerust eens langs. 
Dan kun je gelijk kennismaken 
met onze gezellige huisvogeltjes 
Theo en Willem. Tot gauw…

Team: Natasja, Ilse en Daisy  |  Leharstraat 125  Tilburg  |  013-4550770  |  info@magnoliabloemen.nl

www.magnoliabloemen.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Tip: neem een thuis abonnement, dan 
komen we volgens afspraak wekelijks 
een mooi boeket bij je thuis bezorgen.
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NEEM JE TIJD 
EN GENIET!

BRUIST/BODY&MIND

Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een knallende 
jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een overheerlijk kerstdiner 

voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd 
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij

de feestdagen in te gaan. Bruist zet daarom een aantal tips voor je op een rijtje.

Durf nee te zeggen. Als je schoonouders je uitnodigen om 
de jaarwisseling met hen door te brengen en je hebt daar 
eigenlijk helemaal geen zin in, is het niet erg je eigen plan 
te trekken. Het gaat er niet om wát je zegt, maar hóé je 
het zegt.

Zoek een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, zonder 
dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

Een goede manier om te ontspannen is veel sporten. 
Door te sporten komt er veel zuurstof in je hersenen. Dit 
zorgt ervoor dat je je vrolijk en opgeruimd voelt. 

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een weekendje weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner  bedenken en geen 
andere verplichtingen.

Relaxed 
de feestdagen in!

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand alvast 
een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu doet, hoef je 
straks niet meer te doen. 

Bespreek je gedachten en ideeën met de mensen waar 
je de feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij 
jou. Dat voelt een stuk fi jner.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf. De verantwoor-
delijkheid om anderen fi jne feestdagen te bezorgen ligt 
niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de sfeer en niet 
zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. Dat is het 
prettige van samenzijn.

Laat je niet leiden door alle verplichtingen. Als je geen 
zin hebt om een kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. 
Volg je eigen plan.

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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Salon Valetudo

Gun jezelf of een ander 
eens een ontspannend cadeau! 

Schoolstraat 18, Moergestel  |  Groenewoudstraat 13, Tilburg   |  06-28469707  |  info@salonvaletudo.nl  |  www.salonvaletudo.nl

Wij vragen veel van onszelf in de huidige tijd. Dit kan leiden tot 
klachten zoals stress, spierpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke 
klachten. Een massage helpt je lichaam te ontspannen, te 
ontladen en nieuwe energie op te doen. Klachten zullen ver-
minderen en je zult merken dat je meer energie hebt. 

Tijdens de donkere maanden hebben we allemaal extra 
behoefte aan warmte en ontspanning. Neem deze tijd voor 
jezelf, het is belangrijk! 

 RUST EN ONTSPANNING

Een kleine greep uit de mogelijkheden: 
THERAPEUTISCHE MASSAGES: 
• Sportmassage 
• Hoofdpijnmassage 
• Cuppingmassage (bindweefsel) 

WELLNESS MASSAGES: 
• Ontspanningsmassage 
• Spa ontspanningsmassage 
• Hotstonemassage 
• Kruidenstempelmassage 
• Balinese massage 

KINDERMASSAGES: 
Rust in het hoofdmassage, 
speciaal voor hoogsensitieve kinderen  

MAAK NU EEN AFSPRAAK!
06 28469707

Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa

Maak een 
afspraak in 

onze studio, 
tot snel!

Na een mooie zomervakantie weer 
BACK IN SHAPE met onze mooie december actie!
Maand onbeperkt sporten in een warmtecabine of vacustep 
met collageen licht therapie: normaal € 99.- nu voor € 75.- 

Of

Maand onbeperkt sporten in warmtecabine en vacustep 
met collageen licht therapie: normaal € 110.- nu voor € 85.- 

Nieuwe openingstijden:                                                        
Maandag woensdag en vrijdag: 8 tot 21 uur
Dinsdag en donderdag: 14 tot 21 uur Zaterdag: 8 tot 18 uur

LANGVENNEN-NOORD 33, OISTERWIJK  |  013-5211779  |  06-28333165  |  SPORTIEFZONNENVANESSA@ZIGGO.NL  |  WWW.BODYCONTENT.NL                                 

Kerkstraat 20A, Oisterwijk
www.wittetandenoisterwijk.nl

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

Voor een stralend witte lach

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-360 20 299
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Van Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 - 14.00 uur)  |  Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 - 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nl

Inire 
no?

Kom  en n!

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



Kun jij van al het snoepgoed 
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?

Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en 
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is 

dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van 
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen 

thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met 
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken 

en van te genieten.  

Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook 
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd 
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje 

chocolademelk bij visite op tafel. 

Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten 
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen 

betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk 
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes, 

maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er 
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter. 

Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans 
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen 
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik 

de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.

De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter! 

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream

Wereld Kristallen Kunst op 12
    Jan van der Linden

info@wereldkristallen.nl

Wereld kristallen bij 
galerie Kunst op 12 

Met grote trots en ontzettend veel 
dankbaarheid kondigen wij aan dat we 
vanaf 1 december, naast de Kristallen 
Wereld in Breda, een tweede locatie gaan 
starten in samenwerking met kunstenares 
Luciënne van Eeden.

Een prachtige plek aan De Lind in Oisterwijk.
Onze topstukken zullen daar te vinden zijn. 
Samen met onder andere de schilderijen van 
Luciënne maken zij een bijzondere verbinding 
en combinatie.

Kunst op 12 
Wereld Kristallen 

De Lind 12 in Oisterwijk
 
Wij zijn open van woensdag tot en met zondag 
van 12.00-17.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u ook altijd 
een persoonlijke afspraak maken.  

De Lind 12, Oisterwijk   
+31 653 68 67 02
www.kristallenwereld.nl

Wij kijken er enorm naar uit, 
zien we u daar? 

- De bol links onderin mag waziger gemaakt 
worden zodat je hem nog net ziet

- De foto van het pand mag meer naar 
beneden zodat het meer wordt gecentreerd, 
meer op de hoogte van de zin "Kunst op 12"

- De tekst "Wij kijken er enorm naar uit zien 
we u daar?" moet meer naar links

- De bol kan dan weer op de vorige plek en 
dan staat de tekst er niet doorheen.

1

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Psst... Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

Yu&Mi •  Leenderweg 135, Eindhoven  •  040-2125669  •  Eigenaar: Donny Regels  •  www.yumi.nl

Aanraking… body to body… erotiek… happy end.
Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan gebruiken.
Laat je masseren, geniet en…

Aanraking… body to body… erotiek… happy end.

Wij zoeken nieuwe dames!

Kom jij ons team versterken?

Nieuwsgierig 
geworden scan 

dan de QR-code 
en kijk online.
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‘Deze kap maakt 
  onze woning écht af’

De verbouwde woning van Ans en Martien

Iedereen heeft dromen en 

wensen. Soms komen ze 

uit, soms ook niet en soms 

moet je er even op wachten. 

Dit laatste was het geval bij 

de familie Kuijpers uit Oss. 

Hun hele leven al wonen Ans 

en Martien Kuijpers in het 

gezellige Brabantse Oss en 

in 2003 vonden ze daar het 

huis van hun dromen. Het 

was ruim genoeg voor het 

hele gezin én er was ruimte 

voor een eigen bedrijf aan 

huis, een grote wens van 

Ans. Samen met hun drie 

kinderen verhuisden zij naar 

de vrijstaande gezinswoning 

met een prachtige tuin en... 

een plat dak.

Maak van uw woning 
weer een droomwoning! 

St
ap

pe
np

la
n.

Wanneer uw woning niet meer voldoet aan uw wensen, dan is verbouwen een  
goede optie. Uzelf goed oriënteren is dan de eerste stap. Waar mist u ruimte,  
wat wilt u met de ruimte en wat is uw budget?

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

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

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

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

Roscobouw begeleidt op een persoonlijke 

en intensieve wijze gedurende de gehele  

verbouwing. Van ontwerpfase tot  

oplevering, onze kracht is om uw  

zorgen uit handen te nemen. 

Voldoet uw woning na een aantal fijne jaren niet 

meer aan uw wensen? Het kan zijn dat u graag 

mee wilt bewegen met de veranderende trends  

of dat er meer leefruimte gewenst is door een  

gewijzigde gezinssituatie. Roscobouw begrijpt  

als geen ander dat een woning na verloop van tijd 

niet meer volledig voldoet aan uw wensenlijstje. 

Het kan een optie zijn om te verhuizen,  

maar dit is in de huidige woningmarkt niet altijd  

de gemakkelijkste optie. Wilt u graag het  

veilige en vertrouwde gevoel van uw eigen  

woning behouden? Dan is het verbouwen van uw  

huidige woning een goede optie. Zo kunt u ervoor 

kiezen om uw woning in een compleet nieuw jasje 

te steken, maar ook te verruimen door middel van 

een uitbouw!

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

www.roscobouw.nl      0412 - 455 501   info@roscobouw.nl

“Al meteen na de aankoop hebben we contact 
opgenomen met Roscobouw om een schuine 
kap op het huis te ontwerpen, dat zou het huis 
echt afmaken voor ons.” Helaas, zoals het leven 
gaat, kwam er van alles tussen, van kleine en 
grotere klussen aan de woning tot zorg dragen 
voor de monumentale boerderij van de ouders 
van Martien. Het juiste moment om hun wens 
uit te voeren werd steeds uitgesteld.

Samenwerking en 
goed overleg is bij 
een verbouwing 
zoals deze erg 
belangrijk, de 
woning is immers 
al bewoond tijdens 
de werkzaamheden. 
Het is ook niet niks, 
er komt niet alleen 
een hele nieuwe 
verdieping op de 
woning, er komt veel 
meer bij kijken dan 

men in het begin beseft. Welke schuinte moet 
je kiezen, hoe sluit het aan op de bestaande 
bouw, zijn er aanvullende draagconstructies 
nodig, hoe heeft de klant het minste overlast 
van een verbouwing aan huis? Het zijn 
allemaal voorbeelden van zaken die een goede 
afstemming nodig hebben. 

Al in de allereerste fase heeft Roscobouw een proef 
gemaakt om voor de bewoners goed inzichtelijk te 
maken wat een andere hellingshoek doet met het 
aanzicht en de uitstraling van de woning.

De langlopende wens is eindelijk in vervulling gegaan. 
Alsof het altijd zo geweest is, prijkt er nu een prachtig 
pannendak op de woning van Ans en Martien. “Het 
binnenklimaat van de woning is aanzienlijk verbeterd 
en de zonnepanelen maken het helemaal af. Het past 
gewoon bij het huis, zelfs voorbijgangers staan er 
positief bij stil”, aldus de trotse eigenaren.

Roscobouw begeleidt op een persoonlijke en 
intensieve wijze gedurende de gehele verbouwing. 
Van ontwerpfase tot oplevering, onze kracht is om 
uw zorgen uit handen te nemen. Wilt u hier ook 
gebruik van maken, neem dan contact met ons op!

“We zijn vanaf het begin nauw 

betrokken en door de mensen van 

Roscobouw goed meegenomen in 

het hele proces. We hebben het 

ervaren als een gezamenlijk 

project.”

“We vonden het 

fantastisch om te zien hoe 

onze dakdelen op de 

millimeter nauwkeurig 

gemaakt werden.”

Van stukadoren tot metsel-

werk, van nieuwe goten tot 

binnentrap en de plaatsing 

van zonnepanelen, alles 

onder toeziend oog van 

Roscobouw.
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3 DECEMBER
Vuile Huichelaar 
We verheugen ons op een 
kakafonie van zingende brave 
borsten die hysterische, 
tranentrekkende, maar zalige 
liedjes met ons zingen. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander. 
Entree € 19,50.

4, 23 EN 30 DECEMBER
Films in Tiliander
Met in december: ‘Nomadland’, 
‘Little Women’ en kinderfi lm
‘De expeditie van Familie Vos’.
Voor deze fi lms zijn verschillende 
aanvangstijden en entreeprijzen. 
Zie Oisterwijknieuws.nl 

5, 12 EN 19 DECEMBER
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 
Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 - 17.00 uur. 

7 DECEMBER
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. 

7 DECEMBER
De slag om Europa
In samenwerking met de gemeente 
Oisterwijk organiseert de Culturele 

Kring Adriaen Poirters de jaarlijkse 
Adriaen Poirters Lezing. Aanvang 
20.00 uur in Tiliander. Entree € 15,- , 
Leden Culturelekring € 10,-.

12 DECEMBER
Diederick’s debuut
Het persoonlijke, muzikale verhaal 
aan de hand van liedjes uit diverse 
muziekgenres: van Shaffy tot 
Coldplay, van Twarres tot Elton John. 
Aanvang 14.00 uur in Tiliander. 
Entree € 18,-.

Koopzondag

Joodse begraafplaats
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Kring Adriaen Poirters de jaarlijkse 
Adriaen Poirters Lezing. Aanvang 
20.00 uur in Tiliander. Entree € 15,- , 
Leden Culturelekring € 10,-.

12 DECEMBER
Diederick’s debuut
Het persoonlijke, muzikale verhaal 
aan de hand van liedjes uit diverse 
muziekgenres: van Shaffy tot 
Coldplay, van Twarres tot Elton John. 
Aanvang 14.00 uur in Tiliander. 
Entree € 18,-.

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

19 DECEMBER
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.

19 DECEMBER
Het grote kerstbal 
Schitterende solo- en samenzang 
begeleid door ons bekende live 
combo onder leiding van Dave 
Hanhart. Aanvang 14.30 uur in 
Tiliander. Entree € 17,50.

28 DECEMBER
Minidisco 
Een verrassende meezingmusical vol 
humor voor kinderen én hun (groot)
ouders. Aanvang 13.30 & 16.00 uur 
in Tiliander. Entree € 15,50.

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.

Koopzondag

Joodse begraafplaats

Opgelet, vanwege corona
Met het draaien van de ‘coronawind’ 
zijn er soms activiteiten die plots 
wel en helaas ook niet door 
kunnen gaan, of met aangepaste 
maatregelen. Een agenda onder 
voorbehoud dus, met nog veel meer 
enthousiasme via onze website!

Little Women

Diederick’s debuut
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BRUIST/RECEPTBRUIST/RECEPT

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas met 
aardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA

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

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

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

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

  

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op een

prik 
bubbels 
water 
apparaat 

drinken 
smaakje 
kerst
soda

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met onder andere 
muskmoleculen, bergamot, 
vanille, rozen en civet. Voor 
dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

PUZZELPAGINA

100 ml
t.w.v.

€145,-
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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ERVAAR DE UNIEKE 500E & E-DUCATO

48 UUR LANG
Scan de QR-code en plan direct uw 48 uurs proefrit.
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