
Hoe houd je de passie
in je relatie?
Kasper van Kooten:
'We delen alleen nog 
maar om te krijgen!'
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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 gebruikgemaakt 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



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



Moergestel
Impressie

Moergestel

OISTERWIJK/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Oisterwijk Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oisterwijk



VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

bruisende ondernemers. En meer natuurlijk… Zo lees je 
in deze nieuwste editie van Bruist onder andere meer 
over hoe je passie in jouw relatie houdt, óók op de lange 
termijn. Daarnaast vertelt Kasper van Kooten je meer 
over één van zijn passies, het theater, en hoe hij daar in 
zijn nieuwste voorstelling in de huid van politicus Hugo 
de Jonge kruipt. Benieuwd naar de rest? Blader dan 
snel verder en ontdek zelf of wij ons goede voornemen 
inderdaad waarmaken. 

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers

Zeg eens eerlijk, hoeveel van jouw goede 
voornemens zijn er al gesneuveld? Een groot deel? 
Of zelfs allemaal al? Dat is niets om je voor te 
schamen, want uit onderzoek blijkt dat 25 procent 
van de goede voornemens al faalt binnen twee 
weken en dat op de lange termijn nog geen tien 
procent van de mensen hun goede voornemens 
weet vol te houden. Je bent dus niet de enige!

Ook wij hebben al heel wat van onze goede 
voornemens laten varen. Maar in eentje gaan we 
zeker weer slagen: jou elke maand voorzien van 
een mooi magazine vol inspirerende verhalen van 
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Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. 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 
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Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
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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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WAARDEER 
ELKAAR ELKE 
DAG WEER!
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BRUIST/BODY&MIND

Valentijn is natuurlijk vooral een dag voor nieuwe liefdes. Elkaar een anoniem kaartje 
sturen in de hoop dat er iets uit voortkomt. Maar juist als je al langer bij elkaar 
bent, is het vieren van de liefde voor elkaar iets wat je in ere moet houden. Op 
Valentijnsdag, maar eigenlijk iedere dag. Hoe houd je die passie in je relatie?

relatie. Ben je wel liefdevol genoeg? Luister je 
wel naar je partner? Het mooie is dat het veel 
makkelijker is om je eigen gedrag te veranderen, 
dan dat van een ander. Stop met het maken van 
verwijten en ga zelf aan de slag. Doe moeite voor je 
partner en je zult zien dat er een wisselwerking op 
gang komt. 

ALS JE LANG SAMEN BENT, KAN DE SLEUR 
IN JE RELATIE SLUIPEN. De ene dag lijkt op de 
andere dag, je weet al wat je partner gaat zeggen 
voor hij of zij het zegt. Niets is meer verrassend of 
nieuw en die sleur is dodelijk voor passie. Het is 
goed voor je relatie om samen iets spannends te 
beleven. Dat hoeft heus niet meteen een cursus 
abseilen te zijn. Zorg voor kleine verrassingen. Dat 
hoeven echt geen dure cadeaus te zijn. Schrijf een 
lief briefje of geef de ander een schoudermassage 
na een drukke dag. Doe de dingen eens anders 
dan verwacht. 

DE GROOTSTE VIJAND VAN PASSIE 
IS GEMAKZUCHT. Je vindt het steeds 
vanzelfsprekender dat de ander er is en neemt 
elkaar voor lief. Wat je eerst bijzonder vond aan 
de ander, zie je misschien niet eens meer. Zie 
elkaar weer staan. Probeer je bewust te zijn van 
de ander en de dingen die hij of zij doet. Geef een 
extra lange zoen als je elkaar weer ziet na een 
lange werkdag. Bedank voor het heerlijke eten dat 
hij of zij gekookt heeft. Geef elkaar complimenten. 
Zorg dat deze kleine momenten van aandacht 
extra belangrijk blijven en niet wegvallen na 
verloop van tijd.

WANEER JE RELATIE NIET LEKKER LOOPT, 
DENK JE AAN DE DINGEN DIE JE PARTNER 
VERKEERD DOET. Vaak verwijt je elkaar van 
alles, zonder te kijken naar wat je zelf misschien 
verkeerd doet. De passie is dan ver te zoeken. 
Kijk eens kritisch naar je eigen gedrag in de 

Breng de passie terug! 

Ook op zoek naar de passie? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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MANUKA  
SNAPPAKS
De handige, kleine Snappaks zijn met 
5 gram Manuka honing ideaal om voor, 
tijdens of na het sporten een 
energieboost te geven en om te 
hydrateren. In de afgelopen jaren is 
Manuka honing veelvuldig onderzocht 
op haar unieke wetenschappelijk 
onderbouwde kwaliteiten door vele 
wetenschappers wereldwijd. De Manuka 
honing zorgt ervoor dat water sneller 
wordt opgenomen in het lichaam.
www.manukanewzealand.eu/nl

I-DID - LINDA 
SHOPPER
I-did maakt designproducten van 
textielafval en zorgt voor sociale inclusie 
door middel van werk. Gebruikt textiel 
krijgt bij i-did een tweede leven, zoals 
bij de veelzijdige Linda shopper. Een 
handige, ruime tas voor elke dag. Bij 
elk product in de webshop wordt 
ook inzichtelijk gemaakt hoeveel 
water is bespaard doordat de 
levensduur van het materiaal 
een stuk langer is geworden. 

shop.i-did.nl

Vier de 
liefde!

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

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

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.
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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

Scan 
de 

QR-code

UNION E-LANE
Maak kennis met de nieuwste e-bike van het 
oer-Hollandse merk Union: de E-Lane. Iedereen kan op 
pad met deze bijzondere fi ets, waaraan je meteen ziet 
dat elektrische fi etsen helemaal niet saai zijn. 
De E-Lane ziet eruit als een 
stadsfi ets en de accu 
is onopvallend in 
het frame 
weggewerkt. 
www.union.nl

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

Vier de 
liefde!

SHOPPING/NEWSLIBBEY’S VALENTINE
Verwacht je voor Valentijn een date of geef je 
een romantisch etentje thuis? Een mooi 
gedekte tafel maakt écht het verschil. 
Schitterende glazen zijn daarbij natuurlijk 
onmisbaar. Goed nieuws: al het mooie 
glaswerk van LIBBEY kan je supersnel in huis 
halen dankzij een eigen webshop, 
rechtstreeks bij de glasproducent. 
Daarmee geef je iedere 
gelegenheid een feestelijk tintje. 
Want ook als je geen gasten op 
bezoek krijgt, kun je genieten van 
het mooie design en hoog-
waardige glaswerk.

www.libbey.eu
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LOWLANDER 
LOVE ALE (5%)
De fl irterige Love Ale van 
Lowlander is gebrouwen met de 
natuurlijke afrodisiaca aardbei, 
geurige roos en damiana, met  
haar dromerige, gelukzalige 
werking. Het resulteert in een 
onweerstaanbaar fl irterig en 
fruitig bier met een bloemige 
afdronk. www.lowlander-beer.com

Doe
mee en 

win
LEZERSACTIE * 
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert 
dit product je huid door toevoeging van 
onder andere aloë vera. Het perfecte 
product voor een verantwoorde bruine 
tint.
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www.thatso.nl TAG #SELFTAN
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DITJES/DATJESMannen denken nog altijd dat een openingszin  
 werkt. Mensen die tevreden zijn in 
een relatie leven gemiddeld vier jaar langer 
 dan een vrijgezel. 31% van de VROUWEN 
doet research op internet om gegevens te vinden 
 over de persoon van wie ze houden. Een 
gezamenlijke parachutesprong is een manier   
 om je relatie nieuw leven 
in te blazen, want het gevoel 
 van verliefdheid ontstaat
voornamelijk tijdens ‘spannende’ situaties.
Maar liefst 76% van de cadeaus 
 die op Valentijnsdag worden gegeven, 
zijn gekocht door mannen. Elk jaar 
 worden er wereldwijd meer dan
50 miljoen rozen gegeven voor Valentijnsdag.   
 De oudste valentijnskaart 
  dateert uit 1415.
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COLUMN/FRITS
Oisterwijk zal weer bruisen!

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Het bestuur van Centrummanagement heeft dan ook besloten om volgend jaar 
een geheel nieuwe sfeerverlichting aan te schaffen. Omdat we daarvoor al meer 
dan tien jaar, zoals was toegezegd, gespaard hebben, is het een verantwoorde 
uitgave. Bij het ter perse gaan van het schrijven van deze column weet ik 
nog niet of de lockdown ook afgelopen is bij het verschijnen van deze editie. 
Natuurlijk is deze wens bij iedereen erg aanwezig. Het begrip voor sluiting is 
ver te zoeken in ieder geval. 
Als we dan ook nog gespaard worden voor economisch leed bij de ondernemers,
dan prijzen we ons gelukkig. Neemt niet weg dat de horeca en winkels het al 
zeer lange tijd moeilijk hebben. De tegemoetkomingen zijn anders dan vorige 
keren en bij lange na niet toereikend. Zorg er dan ook voor dat je je inkopen en 
andere zaken zoveel mogelijk lokaal doet. Ook hebben veel zaken, winkels en 
horeca de mogelijkheden om online te bestellen of te kopen. 
Denk daar ook eens aan als je toch digitaal wilt shoppen of bestellen.
Inmiddels is de jaarplanner weer rondgedeeld met daarop wat extra 
koopzondagen om te proberen de klanten tegemoet te komen en natuurlijk ook 
de inkomsten van de ondernemers wat aan te vullen. Gelukkig staan er veel 
passende evenementen op. Samen met de koopzondagen kunnen ze elkaar 
aanvullen. Oisterwijk zal weer bruisen!

Ook is de nieuwe manager van Bezoek Oisterwijk fanatiek gestart met haar 
uitdaging. We blijven optimistisch en positief in ieder geval en willen dat ook 
graag uitdragen zoals we al jaren doen! Misschien zien we elkaar met carnaval?

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!

Jammer dat we de omzet en gezelligheid van de feestdagen in het centrum hebben gemist. De aankleding 
van het centrum is zo dan ook niet helemaal tot zijn recht gekomen. Reden is bekend. Dit jaar hebben 
we veel storing gehad in de sfeerverlichting. Dit had verschillende redenen zoals het kapot rijden door 
werkverkeer, kortsluitingen en weer eens vernielingen. Ook moeten we concluderen dat de verlichting het 
zelf hier en daar ook af laat weten door ouderdom en slijtage. 
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Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Ben je nog op zoek naar een romantisch en 
origineel valentijnscadeau voor jouw geliefde? 
Zoek dan niet verder en verras je geliefde. 
Bij Artinails & Beauty verwen je degene van 
wie je houdt van top tot teen. Je kunt bij ons 
voor alles terecht. 

Uiteraard ook leuk om een cadeaubon 
aan je geliefde te geven!

Wendy van Strien

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

Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty

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
1716



BRUISENDE/TOPPER

Aan de Gemullehoekenweg 11 is eind vorig jaar Gustatory geopend van Hans en Christel 
Priems. Gustatory is een winkel van maar liefst 150 vierkante meter vol met het lekkerste wat 
er in de wereld te verkrijgen is. De familie Priems heeft in Oisterwijk een winkel neergezet voor 

iedereen die van smaak houdt en dit ook weet te waarderen.

HEERLIJKE PRODUCTEN VOOR WIE VAN SMAAK HOUDT

Het assortiment bestaat onder meer uit de 
beste chocolades van onder andere Meester 
chocolatier Geert-Jan Heesterbeek van La Féve 
uit Maastricht en van Friandries uit Tilburg. De 
kaviaar komt uit Azerbeidzjan, de eendenlever 
uit België en de ganzenlever uit Frankrijk, de 
oesters van de Oesterij World off Oysters uit 
Yerseke. Het uitgebreide assortiment wijnen, 
prosecco’s en champagnes is uniek te noemen, 
er is al een fl esje wijn vanaf € 10,-. De kaviaar 
die men verkoopt komt uit Azerbeidzjan waar de 
steurs nog in een stuwmeer gekweekt worden, 
wat ten goede komt van de smaak. 

1918



Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 5805258   |  www.gustatory.nl

VOOR IEDER BUDGET
IETS BIJZONDERS

KOM SNEL LANGS • KOM SNEL LANGS • KO
M
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HEERLIJK

GENIETEN 
SMAAKVOL

Bourgondisch lifestyle uit Amsterdam is een van de beste 
kaasleveranciers ter wereld, een groot aantal kazen bij 
Gustatory komt dan ook daarvandaan. Uit Frankrijk worden 
er heerlijke worsten geïmporteerd in meer dan tien smaken.

In België worden ook veel lekkere zoete producten gemaakt 
waaronder macarons, echte Belgische chocoladezoenen 
en chocoladespekken in diverse smaken en de echte pâtes 
de fruits met zeventig procent fruit. Ook een aantal van onze 
prachtige kaasjes komen uit België.

Verder mooie specialiteiten uit onder andere Frankrijk, 
Italië en Spanje welke u wellicht kent van de vakantie. 
Bijvoorbeeld de heerlijke vruchtensappen en nectars 
van Alain Milliat, de druivensappen zijn gemaakt van 
wijndruiven rassen.

Het interieur van de winkel, met mozaïek op de zwarte 
balies, wanden voorzien van roest of een natuurlijk behang, 
voor in de winkel een unieke wand van roze tegels in 
visgraat, is met zorg samengesteld en er is veel gebruik-
gemaakt van natuurlijke materialen. Echt een plaatje om te 
zien. De producten komen dan ook goed tot hun recht.

Houd je van een lekkere lunch of een goede kop koffi e, 
ook hiervoor kun je terecht bij Gustatory. In de zomer wordt 
er ook een sfeervol terras ingericht aan de voorzijde van de 
winkel. Op de kaart staan ook heerlijke vegan gerechten.

Priems benadrukt dat men voor iedere portemonnee 
bij Gustatory terechtkan. Gustatory is een aanwinst voor 
Oisterwijk en omgeving en een uniek concept in Nederland. 
Zeker de moeite waard om even binnen te lopen.

Gustatory is 7 dagen per week open.

Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 5805258   |  www.gustatory.nl

BRUISENDE/TOPPER
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FONS DELLEN 
Amsterdam, 1982. Tegen het decor van de 
alternatieve scene volgen we als lezer Tom 
Derckx, een verslaggever van het 
muziekblad Modern. Zijn boezemvriend 
Mink – met wie hij voortdurend op zoek is 
naar nieuwe bands en spraakmakende 
kunstenaars – krijgt op een gegeven 
moment een relatie met kunstenares Jessa 
XX die wereldwijd roem vergaart met haar 
installaties van dode dieren. Tom Derckx ziet 
hoe zijn vriend steeds verder wegzakt in 
deze toxische relatie met de kunstenares en 
de drugshandel. Het leidt uiteindelijk tot Sid 
& Nancy-achtige taferelen met fatale 
afl oop… DE KUNST, HET MEISJE, DE 
STAD van Fons Dellen is vanaf 1 februari 
verkrijgbaar.

De Frida in Assen city experience is 
een extra expositie, niet in het Drents 
Museum, maar overal in de stad 
Assen. Tot en met 27 maart 2022 
loop je als bezoeker een wandelroute 
die je tegelijkertijd door de prachtige 
stad met versierde straten en langs 
bijzondere kunstwerken van lokaal 
talent leidt. Het gaat om levensgrote 
muurschilderingen en kunstobjecten 
van Frida Kahlo op gebouwen en in 
de openbare ruimte. Bezoek het 
museum, wandel de route en ontdek 
Frida in Assen. De wandelroute is bij 
het Drents Museum of de VVV Assen 
verkrijgbaar.
Check www.ditisassen.nl voor 
meer info.

D AGJE UIT
FRIDA IN ASSEN 
CITY EXPERIENCE

In 1961 stal Kempton Bunton, een 
zestigjarige taxichauffeur, Goya's portret 
van de hertog van Wellington uit de 
National Gallery in Londen. Het was de 
eerste (en nog steeds de enige) diefstal 
uit de geschiedenis van het museum. In 
zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij 
het schilderij zou teruggeven op 
voorwaarde dat de overheid ermee in zou 
stemmen om gratis televisie te 
verstrekken aan ouderen. Pas vijftig jaar 
later zou de volledige geschiedenis achter 
de diefstal bekend worden. 
THE DUKE is vanaf 24 februari te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE DUKE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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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Eigenaar: Paul van Riel  |  Burgemeester v/d Mortelplein 58, Tilburg  |  013 - 4671091 

www.patisseriewaltervanerven.nl

Wil je meer weten over de mogelijkheden?Bel dan 013 4671091

Wil je 

iets bijzonders als 

relatiegeschenk? 

Of gewoon de juiste 

start van het nieuwe 

jaar? Bestel het dan 

online!

Je bedrijf in 2022 extra onder de aandacht brengen?

Zorg dat je in beeld blijft 
in deze sombere tijden. Laat 
je zien en grijp je kans om 
in de smaak te vallen bij je 
opdrachtgevers en nieuwe 
klanten. Blijf je onderscheiden.

Dat kan met heerlijke bonbons 
met jouw eigen bedrijfslogo.

Motiveer je thuiswerkers 
met een verrassing, gewoon 
door de brievenbus!
Succes verzekerd!

Wij helpen jou op smaakvolle wijze!
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KEEP IT
PLAIN
MINIMALISTISCH DESIGN NEEMT 
EEN VLUCHT. MODULAIRE KAST
OF ROOMDIVIDER AIRPORT VAN 
CATTELAN ITALIA.

KEEP IT
PLAIN
MINIMALISTISCH DESIGN NEEMT 
EEN VLUCHT. MODULAIRE KAST
OF ROOMDIVIDER AIRPORT VAN 
CATTELAN ITALIA.
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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

Hugo staat er niet écht natuurlijk, het is Kasper 
zelf die in de huid van de politicus kruipt. 
Compleet met het juiste kapsel, een strak pak en 
uiteraard de blitse schoenen. Door middel van 
een ingelaste persconferentie biecht hij zijn 
liefde voor theater op. “Wanneer Hugo in het 
theater staat, is hij zo blij dat hij daar alles kan 
zeggen, kan schelden of van zich af kan zingen. 
Ik vond dat een heel leuk idee voor mijn 
voorstelling”, vertelt Kasper lachend.  

TWEE GEZICHTEN Krijgen we Kasper ook zelf 
te zien? "Jazeker! Het is niet de hele voorstelling 
Hugo. Ik stap er soms ook uit. Als er bijvoorbeeld 
iemand reageert op de eerste rij, dan antwoord 
ik gewoon als Kasper. Maar ik kan op elk 
willekeurig moment weer Hugo zijn. Zo kan ik 
steeds op twee manieren reageren, dat is heel 
leuk.” 

Wie naar Kasper van Kootens nieuwste voorstelling Deeltijd gaat, komt oog in oog 
te staan met Hugo de Jonge. Zoals een goede politicus betaamt, heeft hij namens 

Kasper een belangrijke boodschap voor zijn publiek: wees open en deel!

Kasper van Kooten: 

'We delen alleen nog maar 
om te krijgen'

EERLIJKHEID De titel Deeltijd staat niet op 
zichzelf, het is het thema van de voorstelling. 
"We delen alleen nog maar om te krijgen", zo 
spreekt Hugo op het toneel. “Zoals dat je op 
Instagram alleen maar iets plaatst om likes te 
verzamelen. Ik vind dat iedereen eerlijker en 
meer open over zichzelf mag zijn”, duidt 
Kasper. 

De theatermaker stelt zichzelf in ieder geval op 
het podium graag open op. “In de kern is dat 
wat ik het allerliefste doe: het beste van jezelf 
delen om iemand een mooie avond te 
bezorgen.”

Kasper van Kooten trekt tot mei 2022 met zijn 
voorstelling Deeltijd door het land. Kijk op 
Theater.nl voor de speellijst.
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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

HAAREN
Kerkstraat 32

HELVOIRT
Valkenierstraat 8C

OISTERWIJK
Burg. Verwielstraat 67

www.dietistvitel.nl
info@dietistvitel.nl

      @dietistvitel

 085-760 3959

  NIEUW IN OISTERWIJK

Frisse & vernieuwende blik 
op voeding en gezonde leefstijl.
U wil graag uw leefstijl verbeteren of wellicht wat kilo’s 
afvallen, maar u weet niet goed waar u moet beginnen…

Een aantal tips van de diëtist:
• ‘Snel afvallen’ betekent niet per se ‘blijvend afvallen’.
• Ga voor een advies dat binnen uw leefstijl past.
• Stel niet te grote doelen op voor uzelf. Start met 
 iedere dag een rondje wandelen of 2 stuks fruit eten.

Wilt u graag hulp bij het aanpassen van uw leefstijl? 
Neem dan contact met ons op!

Ellen van de Ven Ju
ul 

W
olf

s

HEUVEL 42, TILBURG  |  013-5362246  |  WWW.CAFEDESLIJTERIJ.NL

“Een bruin café, maar dan aangepast aan de tijd van nu”, 
zo omschrijft eigenaar Michel Engel zijn café De Slijterij in Tilburg. 

“Een gezellige plek waar iedereen zich meer dan welkom moet voelen.”

Vier een feest je met ons!



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.

Februari…
Extra aandacht 

aan het gebit!
Maar liefst zeventig tot tachtig procent 
van onze honden en katten met de 
leeftijd van twee jaar loopt rond met 
(zeer) pijnlijke gebitsproblemen. 

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

Problemen aan het gebit komen vaak door tandplak
dat zich kan ontwikkelen tot tandsteen.

Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier?
• stinken uit de bek (negen van de tien) keer komt 
   dit doorgebitsproblemen!)
• chagrijnig gedrag en minder speels
• rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
• aan één kant van de bek kauwen
• veel tandplak (witte stinkende pasta)
• tandsteen (gele/bruine harde aanslag)

Helaas laten veel dieren niet merken dat 
ze pijn hebben aan hun gebit en eten 
ze ook gewoon goed. 

Wees er dus op tijd bij en laat 
het gebit van uw dier regelmatig 
door de dierenarts controleren. 
In de maand februari is deze 
gebitscheck voor uw dier gratis.

Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.
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SHOP
T’LL YOU DROP!

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen, waardoor deze borstel 
soepel door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht 
aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81 

D3 MEDIUM 
STYLINGBORSTEL 
7 RIJEN 
Door de wereldberoemde, perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de 
borstel niet vast te zitten in het haar. Het 
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel 
voor maximale grip en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 16,75 
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER 
PADDLE BRUSH 
- ROOD/ZWART/

WIT
De Power Paddle borstels van Denman 

zijn een combinatie van de Klassieke 
styling borstels en de bekende Paddle 
Borstels. De wereldberoemde, perfect 

gladde plastic borstelharen met 
afgeronde punt zijn soepeler dan de 

iconische borstels. 
Adviesverkoopprijs € 29,95 

Bruistprijs* € 20,97 

De D83 Paddle brush van Denman 
is een  borstel voor het snel en 

zacht stylen van alle haarlengtes 
en -types. De D83 Paddle Brush is 

een multifunctionele borstel die 
zeer geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.   

Adviesverkoopprijs € 26,95 
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 
Bruistprijs* € 16,49  

D84 PADDLE 
BRUSH HANDTAS

Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

*Prijs voor de lezers van Bruist 
   (30% korting met code DENMANBRUIST)

Door de wereldberoemde, perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel 
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende 
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip 
en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

D4 LARGE STYLING 
BORSTEL 9 RIJEN

De D83 Paddle brush van Denman 
is een  borstel voor het snel en 

zacht stylen van alle haarlengtes 
en -types. De D83 Paddle Brush is 

een multifunctionele borstel die 
zeer geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.   

Adviesverkoopprijs € 26,95 
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

D6 BEBOP MASSAGE 
BORSTEL - ZWART
De D6 borstels van Denman voor ontwarren van 
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
voor het verdelen van stylings- en verzorgings-
producten in het haar. De D6 borstels van 
Denman hebben drie functies: je kunt hem 
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar 
waardoor je dit goed kunt ontwarren. 
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17 

D90 TANGLE TAMER 
ULTRA ZACHT – ZWART
De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige 
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en 
droog haar. De borstels uit de D90 serie van 
Denman hebben zachte en fl exibele nylon 
borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten 
en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 19,35 
Bruistprijs* € 13,55 

HANDTASSTYLING-
BORSTEL 5 RIJEN
Door de wereldberoemde,perfect gladde 
plastic borstelharen met afgeronde punt 
komt de borstel niet vast te zitten in het 
haar. Het verspringende borstelharen-
patroon zorgt voor maximale grip en 
controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 12,95 
Bruistprijs* € 9,07  

THERMO CERAMIC - 
D62 MEDIUM 33 MM 
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van 
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt 
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat 
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en 
hygiënisch blijft.  
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07  Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

Niet 
gebruiken 
met föhn

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl 
en kijk voor alle borstels online!
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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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LOOKING/GOODVerleid jouw
Valentijn!

Denk jij bij Valentijnsdag ook automatisch aan rode lippen? 
Dat is niet zo gek, want rood is dé kleur van liefde en passie. 
Rode lippen zijn sexy en stralen zelfverzekerdheid uit. En 
mannen kunnen daar behoorlijk van onder de indruk raken. 
Combineer jouw opvallende lippen met rode nagels om het 
effect nog meer te versterken. Wedden dat de man tegenover 
je naar je blijft staren?

Je kunt ook kiezen voor een natuurlijke basis met lange 
verleidelijke wimpers. Dan hoef je bijna niet meer te fl irten 
want je wimpers doen al het werk voor je. Een lichte smokey 
eye (de perfecte ‘slaapkamer ogen’) is altijd verleidelijk voor 
op een date. Kleur zowel de oogleden als de waterlijn in met 
oogpotlood en dep een klein beetje bruine oogschaduw boven 
én onder de ogen. Krijg jij geen indrukwekkende wimpers met 
alleen mascara? Voeg dan enkele nepwimpers toe voor een 
dramatische oogopslag.

Heb je deze Valentijnsdag geen romantische date in je 
agenda staan? Vier de liefde dan met je vriendinnen, want 
waar zouden we zijn zonder hen? Zoek je als verrassing nog 
een leuk cadeautje? Ga dan voor een mooie rode lippenstift, 
gecombineerd met dezelfde opvallende nagellak. Want die 
romantische date gaat er vast ooit van komen en dan zijn 
jullie mooi voorbereid! 

14 februari, Valentijnsdag. De dag waarop we de liefde vieren. Heb je misschien een spannende date? 
Of ga je met jouw grote liefde lekker uiteten? Op deze dag wil jij er sowieso op je allermooist uitzien. 

Bruist geeft make-up ideeën voor Valentijnsdag om verliefd op te worden! 

Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

Pinguinvloeren is een zelfstandig bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het stofferen van vloeren, trappen en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan particuliere en zakelijke klanten. 
Ook voor projecten kunt u ons prima inzetten. 

Met een ervaring van ruim 20 jaar in de projectstoffering weet 
u zeker dat uw opdracht bij ons in goede handen is.
Dennis Kerkhofs

PVC VLOEREN

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

Een prachtige basis voor elk interieur
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Bij Bourgonje ontwerpen we keukens om in te koken, maar ook om in te leven. Want 

waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om 

samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop ko�  e. In onze showroom 

zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, 

dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren. 

Een sfeervolle 
Bourgonje...

Een échte
houten Bourgonje!

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-510644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-5 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35

Bij Bourgonje ontwerpen we keukens om in te koken, maar ook om in te leven. Want 

waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om 

samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop ko�  e. In onze showroom 

zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, 

dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren. 

Een sfeervolle 
Bourgonje...

Een échte
houten Bourgonje!

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-510644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-5 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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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.

StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u naartoe kunt voor al uw woonwensen. 
Van kleine aanpassingen aan uw 
interieur tot de 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

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

VEILIGHEIDSGLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en 
de hoogste kwaliteit is bij ons geen probleem.  
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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 dat 
je met zorg een collectie kunt samenstellen. 
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!”

Cadeaus met 
een mooi verhaal

@burenvandeburen  |  Kerkstraat 3, Oisterw� k  |  www.burenvandeburen.nl
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ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

BRUIST/LIFESTYLE

Steeds meer mensen wagen de stap en maken een persoonlijk profi el aan op een 
datingsite. Vooral in deze tijd is online daten enorm populair. Met de volgende tips 
creëer je een aantrekkelijk profi el waarmee je zeker opvalt tussen die duizenden 

mensen op zoek naar liefde.

hun echte naam ook als gebruikersnaam. Echt 
opvallen doe je hiermee niet. Kies daarom voor 
een grappige en makkelijk te onthouden naam; 
denk bijvoorbeeld aan een term die iets zegt over 
je hobby of persoonlijkheid. Het zou zo maar de 
eerste aanleiding kunnen zijn voor iets moois. Je 
echte naam komt dan later wel. 

DIT BEN IK, ECHT! Op elke datingsite wordt je 
gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen. 
Denk hierbij aan vragen over je lengte, gewicht, 
kleur ogen, haarkleur, levensstijl (sport, roken, 
alcoholgebruik), opleidingsniveau en gezinssituatie 
(kinderen of kinderwens). Een belangrijke tip: wees 
eerlijk op je datingprofi el! Naast het feit dat het 
onfatsoenlijk is om te liegen, bespaart het jou (en 
je mogelijke dates) een hoop tijd als je de waarheid 
spreekt. Smokkel dus niet een paar kilo van je 
gewicht af en maak jezelf niet een paar centimeter 
langer dan je daadwerkelijk bent.

WÉL OF GEEN SELFIE? Het ligt misschien voor 
de hand, maar de gekozen foto is voor een kwart 
van de online singels het belangrijkste onderdeel 
van andermans profi el.Op een aantrekkelijke 
foto is je gezicht goed zichtbaar, een glimlach 
doet daarbij nog altijd wonderen. Geef toe, een 
lachend gezicht ziet er nu eenmaal aantrekkelijker 
uit en motiveert andere singels om contact te 
zoeken. 

DE WAARDE VAN TEKST Een beschrijving van 
jezelf, het blijft misschien wel de lastigste klus bij 
het invullen van je online profi el. Een tip: houd 
het kort en bondig. Waar houd je van, wat zijn je 
ambities en wat is je ultieme droom? Deze dingen 
zeggen vaak veel meer over je dan termen als 
enthousiast, spontaan en ‘op zoek naar de prins 
op het witte paard’. 

MIJN NAAM IS... Veel datingsites staan vol 
met Bart’s en Sofi e’s. Vaak gebruiken singels 

Alles wat je moet weten 
over online daten!

Wil jij ook online daten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMVIJVER, 
DE PAREL IN JE TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

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

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk 

denken we mee 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 ook u kunnen 
adviseren in natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMVIJVER, 
DE PAREL IN JE TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

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 NIEUWEVIJVER STAAT AL KLAAR
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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

MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten,beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

www.meditationmoments.nl
YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. Drie 
kleine woordjes met een grote betekenis. 
Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees 
niet ongelukkig over wat je niet hebt. 
Dankbaarheid geeft een gevoel van verlichting 
en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

Ik ben

50



HOROSCOOP

Voel de liefde in februari
Ram 21-03/20-04
Je zelfbeheersing is deze periode van een 
hoog niveau. Ga je eigen weg en je zult 
probleemloos verder komen.

Stier 21-04/20-05
Februari zal voor de Stier een maand vol 
werk worden. Uw motivatie om te werken 
zal zich vermenigvuldigen en werk zal uw 
belangrijkste levensactiviteit worden. 

Tweelingen 21-05/20-06
Laat je niet overspoelen door een 
negatieve levenshouding; Je zou iets 
belangrijks kunnen missen. 

Kreeft 21-06/22-07
Februari betekent succes voor Kreeften Je 
zal eruit springen in je werk en je 
superieuren zullen echt onder de indruk 
zijn van de ideeën die je presenteert. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zal deze maand je niet jezelf voelen, 
jezelf afzonderen van anderen kan hierin 
helpen. Gun jezelf de tijd met je eigen ik.

Maagd 23-08/22-09
Februari is hét moment om contact met 
vrienden aan te halen, dit zal ten goede 
komen van je vriendschappen.

Waterman
Een sterke 

vriendschap 
zal gaan 
ontstaan

Weegschaal 23-09/22-10
Sarcasme zal deze maand je sterkste punt 
zijn. Zorg daarbij voor ontspannende activi-
teiten en onderschat je pijnpunten niet. 

Schorpioen 23-10/22-11
Communicatie en onderhandelen is in 
februari de kracht van alle Schorpioenen. 
Zorg ervoor dat je je successen ook viert. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal te weten komen wie een echte 
vriend is en wie eerder uit persoonlijk 
gewin met je bevriend is. Zorg dat je je 
focust op degene die echt om je geven. 

Steenbok 22-12/20-01
In de maand februari zullen veel van je 
vrienden zich dicht bij jou voelen en ze 
zullen geneigd zijn jou om raad te vragen. 

Waterman 21-01/19-02
Deze maand zullen je gevoelens sterker 
zijn, je zult elk moment van je leven veel 
intenser beleven. Zorg dat je hier gebruik 
van maakt en geniet van ieder moment.

Vissen 20-02/20-03
Je moet goed op je gezondheid letten, 
want je zult vatbaar zijn voor problemen. 
Neem genoeg rust en zorg goed voor jezelf 

Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, 
zo ook een piano of vleugel. Om een instrument
in optimale conditie te houden adviseren wij u om 
het regelmatig te laten stemmen. 

Wij adviseren om dit 2 x per jaar te laten doen. 
Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. En mocht er iets niet helemaal in orde zijn, 
dan verhelpen wij dat ook meteen. Eventuele 
aankomende kleine of grote reparaties worden door 
onze stemmers direct opgemerkt en met u 
besproken. Indien u dit wenst kunnen wij u dan een 
passend reparatie-advies geven.

Je piano stemmen

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

KWALITEIT EN 
VAKMANSCHAP

• 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 het overzicht te bewaren 
van uw onderneming!

• 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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NATUURKUNST 
IN OPTIMA FORMA

Vijfentwintig jaar geleden kocht Jan op een braderie 
zijn eerste kristal en hij werd er meteen door gegrepen. 
“Daarna ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. 
In 2006 opende ik mijn eerste winkel. Sindsdien reis 
ik de hele wereld rond - van Amerika tot 
China en van Frankrijk tot Hong Kong - 
op zoek naar de mooiste kristallen van 
de hoogste kwaliteit.”

Natuurlijke kunst Kristallen worden 
gekocht vanwege de helende werking, 
maar steeds vaker ook voor decoratief 
gebruik, als verrijking van de woon- en werkomgeving. 
“Om die reden hebben we steeds meer grote stukken, 
van soms zelfs museale kwaliteit. Allemaal onbewerkt, 
puur natuur. In de winkel komen deze exclusieve 
stukken niet volledig tot hun recht. Toen ik echter 
voor het eerst in contact kwam met Luciënne voelde 

Kunst op 12  | De Lind 12, Oisterwijk  |  06-11153479  |  www.kristallenwereld.nl  |  www.kunstop12.nl

Kristallen Wereld 
slaat nieuwe weg in

Sinds 2017 is Kristallen Wereld gevestigd aan de Nieuwe Ginnekenstraat te Breda. 
Het walhalla voor liefhebbers van kristallen en mineralen. Ooit gestart vanuit de passie van 

eigenaar Jan van der Linden. Onder de noemer ‘wereld kristallen’ is het nu tijd voor de 
volgende stap. In december 2021 is Jan de samenwerking aangegaan met Luciënne van 
Eeden van Kunst op 12. Vanaf heden zijn unieke kristallen topstukken te bewonderen in 

deze galerie in Oisterwijk.

het meteen goed. In de galerie is alle ruimte om de 
kristallen optimaal uit te lichten en te presenteren. 
Er ontstaat als vanzelf een bepaalde magie in de 
wisselwerking tussen haar schilderijen en onze 

kristallen. In onze ogen is het natuurlijke 
kunst die gezien mag worden. En dat kan 
vanaf nu dus in galerie Kunst op 12.”

Emotionele beleving “Ik hoop dat 
bezoekers geraakt worden door de 
schoonheid van de getoonde exclusieve 
objecten. Ik word ook zelf nog steeds 

helemaal blij van een mooi kristal en deel het verhaal 
erachter graag met andere mensen.”

Kunst op 12 is te vinden aan De Lind 12 te Oisterwijk. 
Openingstijden: do t/m zo van 12.00 - 17.00 uur. 
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�ALTIJD GRATIS INMETEN    �UITSTEKENDE SERVICE   �KWALITEIT GEGARANDEERD    �45 JAAR ERVARING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING

Hespa bestaat al sinds 1977 
en staat bekend om zijn goede 

service en kwaliteit. Of uw 
interieur nu klassiek of modern 

is, bij ons vindt u altijd een 
passende interieurstijl.

We kunnen dus samen met u en 
ons creatieve oog een assortiment 

voor u samenstellen dat geheel 
bij u past. 

Als speciaalzaak in raamdecoratie 
bieden wij producten aan voor 

ieder interieur.

 Wij staan voor u klaar om u te 
adviseren in de winkel of bij u 
thuis, dus komt u gerust eens 

vrijblijvend langs!

GORDIJNEN

ZONWERING

VLOEREN

BEHANG

STOFFERING

�ALTIJD GRATIS INMETEN    �UITSTEKENDE SERVICE   �KWALITEIT GEGARANDEERD    �45 JAAR ERVARING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING
Besterdplein 9, Tilburg  |  013 - 542 38 41  |  info@hespa.nl  |  www.hespa.nl

LAAT JE 
INSPIREREN 

EN KOM
 LANGS!
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 Directeur-bestuurder Leo Noordegraaf: “In 2020 
was de nood hoog vanwege de uitbraak van het 
coronavirus en de maatschappelijke gevolgen 
daarvan. Dit zien we terug in de cijfers. In de eerste 
periode van de pandemie in Nederland nam het 
aantal oproepen met twintig procent toe, vooral toen 
de maatregelen leidden tot een lockdown. Dit zorgde 
ervoor dat negatieve gevoelens – bezorgdheid, 
eenzaamheid en somberheid – toenamen. Gelukkig 
konden we er voor veel mensen zijn.” 

 Kerncijfers 2020 
 - 357.269 telefoon- en chatgesprekken (ongeveer
 twaalf procent meer dan in 2019)
- Ruim 1.400 mailgesprekken
 
Meest besproken onderwerpen
1. Invulling van de dag
2. Relaties (familie/vrienden/bekenden)
3. Corona 

 24-uursbereikbaarheid 
 De Luisterlijn is er voor iedereen in Nederland die 
ergens mee zit en er in eigen omgeving niet over  

Lichtpuntje in coronacrisis 

De Luisterlijn ook tijdens 
pandemie onmisbaar

Nooit eerder voerden vrijwilligers bij de Luisterlijn zo veel gesprekken als in 2020. Corona en 
de maatregelen maakten dat heel veel mensen behoefte hadden aan een luisterend oor, 
steun, troost of ‘gewoon’ even contact. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Luisterlijn. Vooral 

tijdens de eerste lockdown nam het aantal oproepen fors toe. 
Veel mensen zochten steun, wilden hun verhaal kwijt of even hun hart luchten. 

wil, durft of kan praten. Claire (gefi ngeerde naam) 
wist even niet wie te bellen toen ze midden in de 
nacht met corona in bed lag en behoefte had aan 
contact. Dat vond ze bij de Luisterlijn. “Het feit dat 
ik iemand midden in de nacht kon bellen, was een 
geruststelling. De persoon die ik aan de telefoon 
kreeg was oprecht geïnteresseerd in mij. Het gevoel 
dat er echt naar me werd geluisterd luchtte me 
enorm op.” 

 De Luisterlijn  
 De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een 
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat of mail. 
Door te luisteren helpen bijna 1.500 getrainde 
vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd 
te bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan zestig 
jaar en wordt gefi nancierd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds het begin 
van dit jaar is de Luisterlijn bereikbaar via een nieuw 
telefoonnummer 088 0767 000. Chatten en mailen 
kan ook: via www.deluisterlijn.nl.  

58



Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatie woning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop
• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, 

ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de 

mogelijkheid om een derde slaapkamer 
of tweede badkamer te realiseren.

• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een 

mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt 

terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht 
van eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving 
is helaas niet mogelijk, maar je mag er het 
hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. 
Verhuur kan via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten 
zoals een restaurant, een speeltuin, een 
tennisbaan en een zwembad.

Voor informatie: 0634590975. 
Of stuur een bericht via WhatsApp onder 
vermelding van: interesse chalet 481

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatie woning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

Parc de Kievit, Kievit 12, 
Baarle-Nassau (NL)

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond
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BRUIST/QUOTES

  Valentijnsdag
“Ik ben helemaal

 
    van jou”

ondersteboven 

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

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
LYMFOEDEEM

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

Renée van Berkel

Ontdek de nieuwste methode van mechanische bindweefsel-
massage. Op het gebied van lymfedrainage, littekentherapie, 
behandelingen voor het ondersteunen van lipoedeem en het 
effectief aanpakken van pijn- of huidklachten is er in de jaren 
veel veranderd.

Icoone Laser Med 

Vroeger draaide huidverbetering voornamelijk om 
behandelingen die manueel (met de hand) werden 
uitgevoerd. Echter zijn er in de afgelopen jaren diverse 
studies en wetenschappen ontwikkeld en gepubliceerd 
die hebben bijgedragen  aan een revolutie omtrent 
huidverbetering en het behandelen van medische 
indicaties. Deze revolutie heeft geleid tot nieuwe 
inzichten over onze huid en hier ga ik in mee!

Het mooie aan icoone® is dat deze behandel-
techniek heel breed inzetbaar is, zowel cosmetisch 
als medisch. Voor medische indicaties zoals 
lipoedeem, littekentherapie en wondherstel 
kan icoone® dagelijks ingezet worden zonder 
herstelperiode of na-effect. Maar denk ook aan 
het behandelen van cosmetische indicaties zoals 
huidverstrakking en aanpak van rimpels. Het is echt 
een totale work-out voor lichaam en gezicht waarbij 
je verschil ziet en voelt al na één behandeling.

Nieuw bij Huidzorg Unique:
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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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‘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 de 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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WAT ZIJN DE VOOR- 
EN DE NADELEN 
VAN BEIDE 
MOGELIJKHEDEN?

BRUIST/WONEN

Je huis is te klein geworden en eigenlijk ben je toe aan een nieuw 
interieur. Wat doe je? Verbouwen of toch maar op zoek naar dat ene 

droomhuis dat aan al je wensen voldoet? Een lastige keuze.

Een offerte bij een aannemer kan je inzicht geven in 
de kosten van een verbouwing. Bij een verbouwing 
is het ook niet verkeerd om alvast te checken bij de 
gemeente wat mogelijk is. Tegelijkertijd moet je bij 
een verhuizing ook denken aan de extra kosten die 
een verhuizing met zich meebrengt. Moet er een 
nieuwe keuken in? Hoe zit het met de aanplanting 
van de tuin? Et cetera. Pas als je dat allemaal helder 
hebt, kun je de juiste beslissing nemen.

TWIJFEL JE NOG STEEDS? Je kunt 
op internet bijvoorbeeld een test doen waarbij 
verschillende vragen worden gesteld over je huidige 
woning en wat je wensen zijn. Op basis van je 
antwoorden krijg je een gratis advies. Ook bestaat er 
een ‘verbouwtool’ waarmee je de voor- en nadelen 
van een verbouwing op een rijtje krijgt. Maak 
gebruik van ervaringen van anderen en bedenk dat 
je een belangrijke stap neemt voor de komende 
tien, twintig jaar.

Je wordt er vandaag de dag bijna mee doodgegooid 
op de Nederlandse tv: programma’s die gaan over 
het verbouwen van je huis, het kopen van een 
huis of het restaureren van een bouwval. Leuk om 
inspiratie op te doen of stiekem mee te lachen, maar 
hoe zit het met je eigen plannen?

WOONWENSEN Of je nu gaat kopen of 
verbouwen, zo’n beslissing neem je niet van de 
ene op de andere dag. In beide gevallen zijn er 
veel kosten mee gemoeid, maar wat is het meest 
gunstige? Dat is moeilijk te zeggen. Veel hangt af 
van je eigen wensen, maar vooral ook van je budget. 
Begin daarom met het maken van een lijstje met 
jouw woonwensen. Ben je blij met de locatie van je 
huis? Hoeveel slaapkamers wil je?

FINANCIEEL PLAATJE De volgende stap is 
om te kijken wat realistisch is, vooral fi nancieel. Een 
website als Funda kan inzicht geven in de kosten 
van een (nieuw) huis dat aan je wooneisen voldoet. 

Verbouwen of verhuizen? 
Tijd voor actie! 

Ook op zoek naar passend advies? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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!

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  

Tilburgse Voedselbank  |  Kapitein Hatterasstraat 48, Tilburg  |  013-4551000  |  Voorzitter: Martin de Kok  |  www.tilburgsevoedselbank.nl

KOM IN ACTIE
H E L P 5 .600 H U I S H O U D E N S

DONEER € 5,-

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de 

armoedegrens. Via de Voedselbank Tilburg 

worden wekelijks 5.600 gezinnen (circa 

17.000 personen) van een voedselpakket 

voorzien en zo wordt ook voedselverspilling 

tegengegaan. De Voedselbank draait 

volledig op onbetaalde vrijwilligers.

Oog voor voedsel, hart voor mensen



ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl

BLOG/FAJAHLOURENS

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar wel met beperkte sportmogelijkheden. 
Wat nu met je goede voornemens? Gelukkig hangt je gewicht en gezondheid 
voor 80% af van je voeding. Wil je afvallen of je gewoon wat fi tter 
voelen? Dan kun je veel doen met behulp van voeding. 

Begin eens met op te schrijven wat je allemaal naar binnen werkt. 
Zo word je bewust van je voeding. Misschien eet je bijvoorbeeld 
veel te veel suiker of krijg je te weinig eiwitten binnen. In 
mijn boeken vind je meer informatie over de verschillende 
lichaamstypen, welke voeding en hoeveelheid calorieën past 
bij jouw lichaam. Wat voor de een werkt, werkt namelijk niet 
altijd bij de ander.

Met deze tips blijf je toch lekker in beweging. Blijf je liever 
binnen? Op de website van mykillerbodymotivation.com 
vind je voldoende inspiratie voor trainingen in huis, zonder 
benodigde sportattributen. Geen energie om te sporten? 
Dan raad ik je toch echt aan om in beweging te komen! Door 
te sporten krijg je juist de energie die je nodig hebt. Als het 
je niet lukt om je ertoe te zetten, dan biedt een scoopje 
MKBM Slimming Powder een helpende hand. Dit poedertje 
zit boordevol cafeïne en guarana voor extra energie, terwijl het 
groene thee extract ondersteunt bij de vetverbranding.

Succes!                                     
Liefs, Fajah Lourens

Bewegen in de lockdown

Hoe blijf je in beweging tijdens deze lockdown? 
• Pak de trap in plaats van de lift.
• Maak buiten een wandeling van minstens 30 minuten per dag. 
• Gebruik wat vaker de fi ets.
• Schrijf je in voor een leuke bootcamp in het park.
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk en uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

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

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

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief en 
een natuur mens, dat zijn de woorden 
die Jurjen het beste omschrijven. “Ik 
zoek een vriendelijke, gezellige dame 

met, net als ik, een goed gevoel voor humor. Met 
wie ik kan lachen en huilen en met wie ik samen 
leuke dingen kan ondernemen: een terrasje pak-
ken, uit eten gaan, een avondje bankhangen. 
Maar ook iemand die mij in mijn waarde laat en 
me accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat 
de bliksem inslaat tijdens onze eerste 
ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In februari hebben we 

speciale aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen 
ik de rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie 

binnen, dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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Lind 1 Oisterwijk  013-5285383
www.ronzwart.nl
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafi eken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
“Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden, 
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke.” 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst 
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij
Van Erp-Broekhans, een familiebedrijf dat het ware 
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan 
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien 
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

In een lijstje...
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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.nlVan 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



WE 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
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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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!
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Het ‘draaien van de coronawind’ heeft ons afgelopen maand opnieuw verrast; veel activiteiten werden 
noodgedwongen geannuleerd. Ook voor komende maand is het op het moment van dit schrijven nog erg 
onzeker wat er door kan gaan. Vanwege die wisseling deze keer geen uitagenda in dit bruisende magazin. 
Op Oisterwijknieuws.nl blijven we alle mogelijke activiteiten en ontwikkelingen op de voet volgen.  

BIJZONDER MOOI

Wat wel kan! Wat wel kan is een heerlijke wandeling 
door de mooie natuur rondom Oisterwijk, het kasteel in 
Haaren en het landschappelijke van Heukelom en 
Moergestel. Wie weet komt er nog sneeuw! 

Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de beroemde 
Oisterwijkse vennen. In de omgeving zijn er 
meerdere parkeermogelijkheden, onder andere bij 
het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, de 
parkeerplek aan de Heisteeg, de parkeerplek nabij 
het Aderven, bij Hotel Boschoord of bijvoorbeeld bij 
Meneer van Eijck.

FEBRUARI 2022
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VENKRAAI

BIJZONDER MOOI GENIET!

Foto’s: Leny van Schijndel

Te druk? 
Er zijn genoeg plekken 
voor een mooie wandeling. 
En mocht het ergens erg 
druk zijn, rij dan een 
stukje verder. Parkeer en 
wandel vanaf ’t Stokse in 
Moergestel naar Venkraai, 
parkeren naast de Reebok 
en te voet over de 
Kampina, of start bij 
Kasteel Nemerlaer in 
Haaren. Of wandel 
bijvoorbeeld naar De Rode 
Lelie, parkeer bij het 
Staalbergven of Klein 
Aderven. 

De Hondsberg is ook 
toegankelijk voor wie daar 
wil wandelen, en vergeet 
het Heukelommetje bij 
Mie Pieters niet. Wandel 
eens langs de Voorste 
Stroom het centrum in, of 
loop vanaf Natuurpoort 
Klein Oisterwijk… hier en 
daar is warme chocomel 
af te halen. 

Wij wensen u veel 
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INGREDIËNTEN
1/2 kopje melk

1 eetlepel bloem
1/2 eetlepel edelgistvlokken

1/4 theelepel gemalen kaneel
2 theelepels pure ahornsiroop

1/2 theelepel vanille-extract
snufje zout

8 sneetjes wit sandwichbrood
1 eetlepel boter

poedersuiker
gesmolten chocolade

fruit naar keuze

BEREIDING
Klop in een ondiepe schaal de melk, bloem, edelgistvlokken, kaneel, 
ahornsiroop, vanille-extract en zout door elkaar.

Rol elk sneetje brood met een deegroller iets plat. Beleg elk sneetje met 
vulling naar keuze langs de onderkant van het sneetje brood en rol het 
vervolgens stevig op.

Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Dompel elke rol in 
het melkmengsel en zorg ervoor dat elke kant volledig bedekt is. Druppel 
het overtollige water eraf en leg het in de pan, met de naad naar beneden. 
Bak ze rondom goudbruin (ongeveer 5 minuten).

Om te serveren, stapel de roll-ups op elk bord op een stapel en bedek ze 
met vers fruit. Bestrooi met poedersuiker en besprenkel met gesmolten 
chocolade of ahornsiroop.

Je kan de wentelteefjes ook vullen met roomkaas, ijs, 
chocoladepasta of een ander soort fruit.

Deze opgerolde wentelteefjes zijn niet alleen heerlijk, maar ook leuk en 
makkelijk te maken. Om je geliefde te verrassen bij het ontbijt op bed of een 

zoete versnapering tijdens een romantische avond. 

8 PERSONEN - 25 MIN.

Wentelteefrolletjes
met aardbeien

BRUIST/RECEPT
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Wat is er fi jner dan zo af en 
toe  samen met je partner 
op de bank weg te kruipen 
met een magazine? Pak de 
kaarsjes uit de kast en zet 

heerlijk warme chocolademelk 
klaar. Samen lekker knus op 

de bank blader je (online) door 
deze editie van Bruist en maak 

je kans op 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

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-7-8.

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

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

Maak kans op een

Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

JEEP RENEGADE
DIRECT UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR VANAF € 30.580 
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