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Kunnen we nog
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
'Je moet een bepaalde
intimiteit voelen'

JUNI 2022 WWW.OISTERWIJKBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

DISCOVERED IN NATURE,
DESIGNED FOR A LIFETIME
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.
Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat
die past bij uw persoonlijke voorkeur of de
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 samenwerking met een vakkundig montagebedrijf
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en de
mogelijkheden gerust contact met ons op.

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.

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

CENTAURUSWEG
CENTAURUSWEG148A,
148A,TILBURG
TILBURG | | 013
013- -4564350
4564350 | | SHOWROOM@LION-STONE.NL
SHOWROOM@LION-STONE.NL | | WWW.LION-STONE.NL
WWW.LION-STONE.NL | |

LIONSTONENL
LIONSTONENL

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

Leolux Bellice
Design: Beck Design, 2017

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat
uw Leolux designmeubel een heel
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het
aan de verﬁjnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!
We zijn er dan ook trots op dat we ons
een Leolux Select Store mogen noemen.
Wij tonen u een ruime collectie in een
herkenbare Leolux studio. U bent hier
beland bij een specialist, met de
nieuwste modellen en actuele kennis
van zaken.

VOLMAAKT VEELZIJDIG

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

Wil je kans
maken om jouw fo
in Oisterwijk Brui to
st
terug te zien?

Stuur deze dan na
ar
ontwerp@nederlan
dbruist.nl
o.v.v. Foto Oisterwij
k.
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd?
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu
in je handen hebt.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

win

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers.
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de
mouwen te steken, zowel letterlijk als ﬁguurlijk.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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
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
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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HELVOIRT

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook
een vorm van luieren?!
Geniet van de zon en van Bruist!

Lea en Marcel Bossers

Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw
regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

BRUIST/BODY&MIND

NAAST JE DRUKKE
LEVEN TOCH
ONTSPANNEN

Luieren... kunnen we
dat nog wel?
Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We
kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan
een goede luiwammes.
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen
we onze dag vol, zodat we aan het eind van
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we
het nu een stuk drukker. Beide partners werken,
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen
hoefden niet opgehaald te worden, want die
waren toch al thuis en het huishouden hoefden
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij
nemen we nu geen genoegen meer met morgen.
Het werk moet vandaag af.
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een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt
ontspannen.
EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als
een luiwammes te leven. Dat hoeft per deﬁnitie
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn
luie stoel een informatief boek lezen of een goed
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in
deze rustpositie vaak meer informatie op dan
wanneer je gehaast van de ene naar de andere
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur
en neemt je creativiteit toe.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit
drukke leven toch kunnen ontspannen?
Misschien moeten we ons aansluiten bij de
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Pringles heeft twee nieuwe smaken
toegevoegd aan haar pittige Flame
assortiment. De vlammende Spicy
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van
gerookte chorizo, licht gerookte
paprika en een vleugje kruiden. De
iets mildere Sweet Chilli heeft een
pittige en aromatische smaak,
gemaakt van een mix van kruiden,
chili en zoete tonen. Beide perfect voor
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com
A B C D

voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende varianten, is absoluut
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

H

BodabagsFashion |

@bodaszilvia

Scan
de
QR-code

www.bodabagsfashion.myshopify.com
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Zoals de naam al doet vermoeden, is de
Strandgaper van Scheldebrouwerij een
heerlijk biertje om luierend op het strand
van te genieten. Strandgaper is een
sprankelende verfrissing op een zwoele dag.
De evenwichtige smaak met het fruitige
aroma smaakt naar meer en insinueert
zindering en gezamenlijkheid. Met een
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk
is de Strandgaper een perfecte aanvulling
op een warme zomeravond. Geniet deze
zomer op het strand van deze goudblonde
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.com

U

de zon!

XERGONOMIC® STA BUREAU
Kies voor een ergonomische manier van werken en kies
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®.
Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt
werken. Staand werken is vele malen gezonder
voor je lijf en zorgt voor een hogere
productiviteit. Dit product is gemaakt van
FSC® gekwaliﬁceerd bamboe dat op een
VAN
€ 119,00 duurzame manier is gewonnen, bijdraagt
VOOR
aan het milieu en is verpakt in biologisch
€ 98,00
afbreekbaar materiaal.

Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

SCHELDEBROUWERIJ
STRANDGAPER

Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

Geniet van
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SHOPPING/NEWS

WILKINSON MANNEN
BESTAAT 250 JAAR

PRINGLES FLAME

DE SLIMME REISTAS *

HAWAIIAN TROPIC
- SILK HYDRATION
PROTECTIVE
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken
over zonbescherming dankzij de Hawaiian
Tropic Silk Hydration Protective Weightless
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is
bovendien waterresistent voor 80 minuten.
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk
ruikt! www.hawaiiantropic.com

Doe
mee en
win

LEZERSACTIES*
Maak kans op een
Peach Blossom
Smoothing Body Wash

Dompel je onder in de geur van het
voorjaar met deze body wash op basis
van perzikenbloesem. Deze body wash
van O’right bevat ingrediënten
A Bdie de
C D
huid intens verzorgen en hydrateren.
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www.kastaccessoires.nl
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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!

LEZERSACTIE *
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Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Oedeem (vochtophoping)
Oedeem is een vochtophoping in een lichaamsdeel waardoor een
zwelling ontstaat. De vochtophoping kan verschillende oorzaken
hebben, bijvoorbeeld een trauma, operatie, zwangerschap, een
aangeboren aandoening, bij/na kanker of ten gevolge van een andere
aandoening. Er zijn verschillende soorten oedeem te onderscheiden.

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. Bekijk onze website of maak nu een
afspraak en bel: 06 8126 4333

Onze
behandelingen
• Pigment
• Overbeharing

Om oedeem te verminderen of op te heffen zijn er verschillende behandelingen
mogelijk. Niet alle behandelingen zijn van toepassing op elke vorm van
oedeem. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden uitgevoerd.
De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en eerste onderzoek
welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt.
• Manuele lymfedrainage (massagetechniek)
• Oedeembehandeling met behulp van apparatuur, zoals Endermotherapie,
Deep Oscillation of Lymphapress
• Lymftaping
• Zwachtelen (speciale verbanden)
• Therapeutische elastische kousen aanmeten

• Acne
• Oedeem
• Huidadvies
• Littekens
• Couperose/
Doortje Dekkers - Putmans

Eigenaresse & huid- en
oedeemtherapeut

Bij veneus oedeem is sprake van een niet of onvoldoende functionerend
vaatstelsel. Dit kenmerkt zich door oedeemtoename in de loop van de dag, in
de ochtend is het oedeem vaak weg. Deze vorm van oedeem komt veel voor
in de enkels en onderbenen bij mensen die langdurig zitten/staan of tijdens
de zwangerschap.
Lymfoedeem ontstaat door een niet of onvoldoende functionerend lymfestelsel.
In tegenstelling tot veneus oedeem verdwijnt dit minder snel. Bij primair
lymfoedeem is het lymfestelsel niet goed aangelegd. Bij secundair lymfoedeem
zijn de lymfevaten beschadigd door een trauma of operatie, daarnaast kunnen
er ook lymfeklieren verwijderd zijn.
Bij lipoedeem is er sprake van een stoornis in de aanmaak van vetweefsel,
hierdoor kan tevens de afvoer van lymfevocht verminderd zijn. Kenmerkend is
het snelle ontstaan van blauwe plekken en de erg gevoelige huid. De voeten
zijn meestal niet aangedaan. De verschillende soorten oedeem kunnen ook
gecombineerd zijn.

vaatproblemen
• Nazorg kanker
• Huidverbeterende
behandelingen

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op!

• Lasertherapie
• Peelingtherapie

www.huidtherapieboxtelbest.nl
14
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Onze specialisten
v.l.n.r. Romy Vermeulen,
Meggie van den Broek,
Doortje Dekkers Putmans, Annette van
Duijnen

EN

BEHANDELING

vergoed
kunnen worden
rzekeraar
door uw zorgve

Onze vestigingen
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)

COLUMN/FRITS

Oisterwijk bruist steeds meer!
Het eerste evenement met veel publiek is meer dan geslaagd afgesloten. We hebben
het over Koningsdag met de daarbij behorende feesten en kermis. Je kon zien dat de
mensen er aan toe waren om elkaar weer eens te ontmoeten zonder beperkingen.
Ook heeft het festival Intents weer een visitekaartje afgegeven aan het publiek
en aan Oisterwijk in het bijzonder. Fijn dat er zoveel vrijwilligers hun schouders
zetten onder dit breed gedragen evenement. Chapeau! Nu kunnen we deze
maand zo’n drie weken kunst bewonderen in het centrum van Oisterwijk. Art
in Oisterwijk heeft hiervoor een groot aantal museale kunstobjecten opgesteld
op de Lind, Lindeplein en in de rest van het centrum. Hopelijk zal het veel
enthousiaste bezoekers trekken die ook hun buidel trekken bij de horeca en
winkels. Voor de echte liefhebbers zijn ook rondleidingen beschikbaar. Kijk
hiervoor op de website van het evenement. Er zullen ook extra koopzondagen
zijn in de maand juni. Let op de vooraankondigingen in de social media
kanalen, persberichten en de site van Bezoek Oisterwijk voor exacte data.
Centrummanagement komt deze maand eindelijk weer eens met alle
deelnemende ondernemers van winkels, horeca, dienstverleners en kunst bij
elkaar na meer dan 2½ jaar. Mooie gelegenheid om weer eens te mogen en
kunnen bijpraten met collega’s. Uiteindelijk moeten we het allemaal samen
doen toch? Daar doet Centrummanagement het voor.
Nog even dit: De eerste koopzondag van de maand valt op 1e Pinksterdag.
Deze gaat niet door, maar is verzet naar 2e Pinksterdag! Noteer dit in uw
agenda.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

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!
16

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto: Andress Kools | Man met Camera

Veel organisaties zijn bezig met het voorbereiden van evenementen komende
maanden. Je kunt zelfs al karten reserveren voor Oisterwijk in Concert, ben
er snel bij. Ook is de inschrijving gestart van Brabants Mooiste, allebei in de
maand september. Oisterwijk bruist steeds meer!

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
in de reiswereld uitgesproken als juno.
Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
voor het lot van vluchtelingen.
Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal.
Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
Midzomerfeest gevierd.
Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale
temperatuur om te barbecueën.
17
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Welkom nieuwe
O'ndernemer

STADSCAFÉ WILLEKE
Op Koningsdag is het Stadscafé Willeke opengegaan voor hun gasten.
Wij, Paul en Inda, hebben Willeke den Draaier overgenomen en de zaak
volledig opgefrist, beetje verbouwd en zowel binnen als buiten voorzien
van nieuw meubilair.

Iedere maand presenteer ik u vol trots
een nieuwe ondernemer in ons mooie
Oisterwijk, die vol vertrouwen de
toekomst tegemoet ziet.

Waarom stadscafé? Wat niet veel mensen zich realiseren is dat Oisterwijk
stadsrechten heeft en daarmee dus eigenlijk een stad is. En omdat wij trots zijn op
ons dorp wilden we dit weer eens onder de aandacht brengen. Dat wij en ons café
een eigengereid karakter hebben, heeft hier verder niets mee te maken…
Daarnaast doen wij niet automatisch mee aan de standaard verwachtingen. En
toevallig komt dat overeen met de manier waarop Willeke den Draaier in het verleden
ook werd gerund, dus hebben we de naam Willeke behouden. Lekker herkenbaar!
We zijn open voor kofﬁe met zelfgemaakt gebak, maar ook voor een lekkere lunch of
een borrel. Onze uitnodigende menukaart kunt u bij ons inzien, maar natuurlijk ook
op onze nieuwe website.

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

Onze keuken is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en kun je genieten van
bijvoorbeeld een goed gevuld soepje, een frisse salade, je favoriete broodje of de
lekkerste gehaktbal van Oisterwijk. Onze producten zijn van de hoogste kwaliteit en
bereid met passie en zorgvuldigheid, zonde als je het niet komt proeven.
Wil je alleen een lekker drankje op ons gezellige terras of aan onze geheel
vernieuwde bar, dan ben je uiteraard ook welkom. We zijn er altijd voor gezellige
Brabantse kletspraat… of een goed gesprek, het is maar net waar je zin hebt.
Wat voor reden je ook hebt, bij ons kun je ook een leuk feest organiseren. Wil je je
verjaardag of een jubileum vieren, of heb je een personeelsborrel die je eens op een
andere manier wil aankleden. Voor ons is het geen probleem!
Foto: Andress Kools | Man met Camera

Centrummanager

Dus wat de reden ook is, wij staan voor je klaar. Dus loop even binnen, stuur een
mail met je wensen of bel ons voor meer informatie, de mogelijkheden zijn (bijna)
eindeloos.
Tot snel!

www.bezoekoisterwijk.nl

Paul Smits en Inda Paymans
Dorpsstraat 8, Oisterwijk | www.stadscafewilleke.nl |
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stadscafewilleke

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons &
Nagelstylisten

LIGHT
AT THE
ZOO

SCAN MIJ

MAAK KENNIS MET UHUH, PURR,
NOOT NOOT EN GRWOWW EN ZIE
ZE SHINEN! IETS TE HARD NAAR
JOUW SMAAK? DAN DIM JE ZE.
BEESTACHTIG LEUKE LAMPEN IN
MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.
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Persoonlijke hulp
bij het veranderen
van uw leefstijl
NIEUW IN OISTERWIJK

Wij zijn Ellen van de Ven en Juul Wolfs en samen zijn
wij Diëtistenpraktijk Vitel. Wij helpen u met de vragen
die u heeft met betrekking tot voeding en leefstijl. Door
middel van een frisse kijk en een persoonlijke aanpak
kunnen we samen met u werken aan een gezonde
leefstijl in plaats van een tijdelijk dieet.
Door samen met u op zoek te gaan naar uw persoonlijke
doelen en knelpunten kunnen we tot een passende
oplossing komen, passend bij uw situatie, zodat u naar
huis kan gaan met praktische tips en adviezen.

HAAREN
Kerkstraat 32
HELVOIRT
Valkenierstraat 8C
OISTERWIJK
Burgemeester Verwielstraat 67
Contact
www.dietistvitel.nl
info@dietistvitel.nl
@dietistvitel
 085-760 3959

Begin nu met uw vitale levensstijl!
Heeft u hulp nodig bij voeding, bij ziekte of wilt u
gewoon eens kijken of uw voeding volwaardig is? Wij
zijn gespecialiseerd in voeding bij Diabetes, voeding en
medicatie, kindervoeding, leefstijlcoaching, FODMAP en
sportvoeding. Maar ook voor uw overige vragen kunt u bij
ons terecht.
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem
dan contact met ons op! U kunt een afspraak maken via
de telefoon, e-mail of via WhatsApp.
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AGJE UIT

OEROL

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

FALLING FOR FIGARO
De succesvolle Millie (Danielle Macdonald)
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe
appartement in Londen op om haar grote
droom om operazangeres te worden na te
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar
ze les krijgt van de beruchte operadiva
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan.
Beiden repeteren ze voor de competitie,
maar wat begint als rivaliteit tussen de
twee, verandert in iets moois.
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te
zien in de bioscoop.

Oerol Festival 2022 gaat door. Van
10 tot en met 19 juni 2022
verandert Terschelling weer in één
groot podium voor theater, dans,
A B C
pop-up performances, talks,
beeldende kunst, wetenschap,
H I J
onderzoek en (live)muziek. Naast
O P Q
premières, experimentele
V W X
performances en aanstormend
talent biedt Oerol ook ruimte voor
reﬂectie. De natuurlijke omgeving
met brede stranden, het
duinlandschap en heel veel bos
helpt daarbij. Veel voorstellingen
worden ter plekke voor de locaties
gemaakt of daarop aangepast.
Maar inspiratie komt ook spontaan
in de schuur, op de dijk, in een
tentje op de festivalterreinen of
gewoon op straat. Kortom, waar je
ook kijkt, overal gebeuren mooie,
rare of verbazingwekkende dingen.
Kijk voor meer info op
www.oerol.nl.
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De juiste tijd en de juiste plaats. Maar
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd…
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het
niets van haar ﬁets getrokken door een
man met een angstaanjagend masker
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens
op in een donkere ruimte. Amelie snapt
totaal niet waarom de ontvoerder juist
háár moest hebben. Is het hem te doen
om losgeld te krijgen van haar rijke vader?
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot
Vince misschien een rol in het geheel? Of
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van
Angelique Haak is vanaf 20 juni
verkrijgbaar.

BRUISENDE/ZAKEN

Eerstelĳ
Eerstelĳns
ns én
én specialistische
specialistische zorg
zorg

Op zoek naar
beste zorg voor je
huisdier?

voor jouw huisdier

Maak dan nu een
afspraak!
013-5400215

Huisdieren vormen vandaag de dag een belangrijk onderdeel van het gezin. De best
mogelijke zorg voor jouw huisdier is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat
jullie zo lang mogelijk van elkaar kunnen genieten. “Deze zorg kunnen wij bieden”, vertelt
Marjon Schellekens, praktijkmanager bij AniCura Dierenziekenhuis Tilburg. “Bij ons vind
je zowel de eerstelijns dierenarts zorg als de specialistische zorg onder één dak.”
Passie voor dieren

Hoewel de naam Dierenziekenhuis wellicht
anders doet vermoeden, kun je bij AniCura
dus ook gewoon terecht als jouw huisdier
ergens last van heeft, maar er geen sprake
is van spoed. “Daarvoor werken wij met
een aantal dierenartsen. Mocht je huisdier
vervolgens toch specialistische zorg nodig
hebben, dan kunnen onze dierenartsen je
in veel gevallen doorverwijzen naar een van
onze specialisten, waardoor we alle zorg
onder één dak kunnen bieden.” Onder de
specialismes van AniCura Dierenziekenhuis
vallen onder andere (orthopedische) chirurgie,
echografie, cardiologie en tandheelkunde. “En
mochten wij nou toch een keer de benodigde
zorg niet in huis hebben, dan is het heel
fijn dat we terug kunnen vallen op het
zeer uitgebreide netwerk van AniCura met
specialisten op alle mogelijke gebieden.”

Bij AniCura Dierenziekenhuis Tilburg werken
ze hoofdzakelijk met honden en katten,
maar ook huisdieren als konijnen en cavia’s
zijn welkom. “Al deze dieren bieden wij op
laagdrempelige wijze de best mogelijke
zorg. Op het moment dat het nodig is, maar
ook preventief. Wij bieden zelfs speciale
abonnementen voor preventieve zorg,
aangezien voorkomen nog altijd beter is
dan genezen.” Waarvoor je ook aanklopt bij
AniCura, je kunt ervan uitgaan dat het team
altijd zijn uiterste best doet om jou en je
huisdier te helpen. “We hebben hier allemaal
een enorme passie voor dieren en die komt
tot uiting in ons werk. Daardoor voelen zowel
de huisdieren als hun baasjes zich bij ons al
snel op hun gemak.”

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot | 013-5400215 | dzt@anicura.nl | www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg
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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!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

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

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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Foto: Frank Doorhof

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

'Je moet een bepaalde
intimiteit voelen'
Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen,
gewoon spannender en wat lekkerder."
Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al
fantaseren over de omvang van een uitverkocht
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden,
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de
pianist uit.

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.
VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer,
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat
maakt een optreden nog wat specialer, wat
closer.”

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten
welkom heet en voorziet van een hapje en een

F

JUBILEUM Tot slot is de pianist blij dat hij zijn
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren.
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer
uitgesteld. Dat was ﬂink slikken. Maar ik ben blij
dat het nu weer kan en ik ga er extra van
genieten”, besluit Wibi.
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist

U
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 januari
de oplossing in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl

E

THEATER.NL

Een échte
houten Bourgonje!

Een sfeervolle
Bourgonje...

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

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 koffie. In onze showroom
zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

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

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen,
dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren.
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Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

Ook bij uw
dierenarts

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.

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen zorgen dat u en uw geliefde
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

EIGEN
OPHAALDIENST

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.

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

Traag of instabiel netwerk?

Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal
en wij vertalen uw wensen naar een ontwerp
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten
samenkomen.

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

COMP

HULP

UTER

-

NODIG
?
BEL
013-47
00711

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

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en
van de hoogste kwaliteit is voor ons geen probleem.

Computerservice Oisterwijk helpt u graag bij al uw problemen
op het gebied van ICT. Flexibele service tegen scherpe tarieven.
Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.
Beneluxstraat 7b, Oisterwijk | 013 470 0711
www.computerserviceoisterwijk.nl

Meer informatie over onze diensten vindt u
op www.studiojacq.nl
Centaurusweg 146 D, Tilburg | 013-5442926 | post@deglascentrale.nl

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

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

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

Wil je niks missen? Volg ons!

EMBRACEOISTERWIJK

Voor meer informatie kijk op onze website!

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

UW NIEUW
E

ZWEMBAD
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RA

BENT U OP ZOEK NAAR
EEN SPECIALIST?
Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en
de nieuwste technieken
gebruikt?

P

STAAT AL KL
AAR

EEN AFS

EEN AFSP

MAA
AK •
K

NU

RA

Profiteer van
hoge korting!

AK • MAAK

Vemeld de code BRUIST
2022 bij de aanvraag van
informatie en bespaar
zo op een fantastisch
zwembad in úw tuin.

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 u ook kunnen
adviseren over natuurlijke
wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD,
DE PAREL IN UW TUIN!

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

WWW.HVDAQUA.NL
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LOOKING/GOOD

Tips tegen

zonverbranding
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus is het verstandig om je altijd goed in te
smeren voordat je de zon in gaat. Maar wat doe je als je toch te veel zon op je huid hebt
gehad?

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT
Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet
op het land, maar drijft samen met ons terras op het water.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE Hierdoor gaan de
poriën van je huid openstaan en kan de warmte eruit.
Gebruik vooral geen zeep, want dan droogt je huid nog
meer uit.

OP HET WATER

ALOË VERA Smeer je verbrande huid in met een
verkoelende aftersun of bodylotion, het liefst met aloë
vera erin. Dit plantenextract heeft een kalmerende en
herstellende werking op de huid.

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd.
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte, waar u terechtkunt voor
onder andere heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en
wijnen en verscheidene borrelhapjes.
Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers.
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013
PIUSHAVEN 1D, TILBURG | 013 208 3144
INFO@BOOT013.NL | WWW.BOOT013.NL

KAMILLE Maak een pot kamillethee. Laat de thee
afkoelen en zet deze in de koelkast. Drenk een paar
watjes in de koude kamillethee en leg die op je
verbrande huid.

Bij Boot013 kun je terecht voor
lunch, diner of borrel voor een
avondvullende totaalbeleving.

YOGHURT, KARNEMELK, KOMKOMMER OF RAUWE
AARDAPPEL kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te
koelen.

CHECK
DEZE
HOTSPOT!
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BLIJF UIT DE ZON Als je de volgende dag toch weer in
de zon gaat, bedek je beschadigde huid dan goed. Draag
een grote hoed of een T-shirt en smeer je heel goed in,
bij voorkeur minimaal met factor 30 of 50.
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Wereld kristallen bij galerie Kunst op 12
Onlangs zijn wij, naast de winkel van Kristallen wereld in Breda,
een galerie gestart in samenwerking met kunstenares
Luciënne van Eeden.

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

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.
donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Buiten deze openingstijden kunt u ook
altijd een persoonlijke afspraak maken.
De Lind 12, Oisterwijk
+31 653 68 67 02
info@wereldkristallen.nl
www.wereldkristallen.nl

Als je écht vakwerk aflevert, is er maar weinig concurrentie!

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

Samenwerking

Voor

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.

Na

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK,
OOK VOOR PARTICULIEREN

Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

Belgiëstraat 6, Oisterwijk
06-51085095 | info@jackwolfsglasinlood.nl | www.jackwolfsglasinlood.nl
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Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa
Voor een heerlijke zomervakantie weer
BACK IN SHAPE met onze mooie juni actie!
Als je je maandabonnement omzet in een automatische incasso,
kun je deze mooie bodhi tree sports bottle erbij kopen voor
slechts € 15,- in plaats van € 28,95.
Bij onze voordelige halfjaar en jaarabonnementen is deze mooie
bodhi tree sports bottle gratis!
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

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.

De Tilburgse Voedselbank deelt wekelijks aan 560
gezinnen in Tilburg en Omstreken voedsel uit. Daarnaast
worden via het distributiecentrum in Tilburg alle
voedselbanken in Brabant en Zeeland (ruim 17.000
personen) wekelijk voorzien van voedsel.
Kun je moeilijk rondkomen en denk je te voldoen aan de
normen (zie: www.tilburgsevoedselbank.nl), schroom dan
niet om een voedselpakket aan te vragen.
WIJ ZIJN ER OOK VOOR JOU EN HELPEN JE GRAAG.
Wil je meewerken aan deze belangrijke maatschappelijke
functie, stuur ons even een e-mail via
info@tilburgsevoedselbank.nl met jouw interesses
en vaardigheden.
Wij zijn onder meer dringend op zoek naar
chauffeurs en coördinatoren. Voor een volledig
overzicht raadpleeg onze website.
Oog voor voedsel, hart voor mensen

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

Het is weer
ijstijd!

BRUIST

Luieren

Administratie • Jaarrekening
helpt••Advies
u het overzicht
te bewaren
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
• van
Belasting
uw onderneming!
particulieren

is ook een
www.pa reladvies. n 1
werkwoord

••Jaarrekening
Jaarrekening
••Sa.la.ris
Sa.la.ris
•5061
voor
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110
••Administratie
Administratie
•Advies
•Advies
•Sprendlingenstraat
•Belasting
Belasting 16

1

1

www.pa
www.pareladvies.
reladvies.nn1 1
[-mail: in fo@pareladvies.n 1

Sprendlingenstraat
16,1616
Oisterwijk
| 013
5215925
Sprendlingenstraat
1 5061 KN
Oisterwijk
Sprendlingenstraat
1 5061 KN Oisterwijk

5925
1 fax:(013)5286110
info@pareladvies.nl
Tel:(013)521
5925
1 fax:(013)5286110
Volg onsTel:(013)521
op social media
@NederlandBruist
en @BelgieBruist
[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

BRUIST

De zomer

in je bol vraagt
om een
ijsje in je hand
April t/m augustus alle dagen van 12.00 tot 21.30 uur.
Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk | 013 - 52 19 291
info@matteo.nl | www.matteo.nl

Weldadige Thaise
massages
in high-end setting
Kom eens langs voor een heerlijke
Thaise massage… wie geniet daar
nou niet van?! Helemaal als deze door
een professional wordt gegeven in een
luxueuze high-end setting waarin alles
tot in de puntjes klopt, zoals bij Thai
Sanctuary in Oisterwijk.
“Wij staan voor kwaliteit,
weldaad en de best mogelijke
service”, aldus eigenaresse Koy
Juti. “Dit is dan ook niet zomaar
een Thaise massagesalon,
maar een zeer moderne salon
die qua uitstraling en niveau
perfect past in het mooie
Oisterwijk.”

NED

BELGIE
Reserveer nu
een afspraak

Thai Sanctuary
Luxury Thai Massages Oisterwijk
Lindeplein 2A, Oisterwijk
06-21973434
www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Ibiza

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

terug naar de stilte

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten,
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte.

Kom langs en
neem een kijk
je
in onze
showroom

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte.
Een mooi moment voor overdenking.
Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe
muziek en feest, waar we dansen en drinken, maar dan
vanuit een liefdevol bewustzijn?

PVC VLOEREN
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.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida!
Hasta la proxima.
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www.meditationmoments.nl

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

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

BRUIST/LIFESTYLE

Weg met de stress,
relaxmodus aan!

Kom je ‘s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar weekend en
kun je je het moment waarop je honderd procent ontspannen was niet meer
herinneren? Dan is het hoog tijd voor een welverdiende vakantie. Eens even
helemaal niets doen en moeten.
RELAX Het is niet gek dat je na een jaar hard
werken even helemaal op bent. Het is wel belangrijk
om daar iets aan te doen. Neem op tijd rust en zorg
goed voor jezelf. Zowel privé als op je werk is het
belangrijk om je grenzen aan te geven. Het is niet
erg om af en toe te zeggen dat je iets niet aankunt.
We blijven per slot van rekening ook maar mensen.
Je zult zien dat je na een paar dagen rust al een
ander mens bent, mits je dat ontspannen gevoel
natuurlijk toelaat.

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken:
stress. De een kan er goed mee omgaan, bij de
ander kan het leiden tot disfunctioneren, uitslag
of zelfs psychische klachten. Stress kan allerlei
oorzaken hebben. Een nieuwe baan waarin je
moet bewijzen wat je waard bent, is een goed
voorbeeld. Maar ook massaontslagen en een
toenemende werkdruk kunnen ertoe leiden dat
mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Waar de stress ook door veroorzaakt wordt, de
gevolgen zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

GA ER MINIMAAL
TWEE WEKEN
TUSSENUIT!

ONTSTRESS Hoe doe je dat nu eigenlijk,
ontstressen? Iedereen doet dit op haar manier. De
een komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van een
weekje in de zon op het strand, de ander gaat drie
keer per week sporten en ligt ’s avonds het liefst
met een goed boek op de bank, weer een ander is
na een dagje badderen in een wellness-centrum
weer helemaal de oude. Kortom: de manier waarop
we ontstressen is zeer persoonlijk. Feit blijft wel dat
rust iedereen goed doet.

KWAALTJES Heb je vaak last van hoofdpijn, een
vastzittende nek of maag- en darmklachten en
ben je chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan is
het hoog tijd om even pas op de plaats te maken.
Als de situatie op je werk onhoudbaar is, kan een
vakantie nieuwe inzichten brengen. Niets moet,
alles mag. Pas als jij van een stresskip verandert
in iemand die zich kiplekker voelt, kunnen
problemen worden opgelost.

Hulp nodig om je relaxmodus aan te zetten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

GORDIJNEN
ZONWERING
VLOEREN
BEHANG
STOFFERING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING
�
ALTIJD
ALTIJD GRATIS
GRATIS INMETEN
INMETEN
�

�
UITSTEKENDE
UITSTEKENDE SERVICE
SERVICE
�

�
KWALITEIT
KWALITEIT GEGARANDEERD
GEGARANDEERD
�

LAAT JE
INSPIREREN
EN KOM
LANGS!

�
45
45 JAAR
JAAR ERVARING
ERVARING
�

We kunnen dus samen met u en
ons creatief 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!

Besterdplein 9, Tilburg | 013 - 542 38 41 | info@hespa.nl | www.hespa.nl
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BLOG/FAJAHLOURENS

Hou van je bikini body

HOROSCOOP

Juni zal je warm laten voelen

De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien.
Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren.
Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah
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TWEELINGEN
Verlangen en
het vermogen
om nieuwe
dingen te leren.

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Door onvoltooid werk zul je lichte
vermoeidheid voelen. Dit zal een sterk
verlangen brengen om te reizen en nieuwe
mensen te ontmoeten.

Je zult je onzeker voelen deze maand, je
begint aan jezelf te twijfelen. Wees niet
bang om een liefdevolle knuffel te vragen
aan je familie of partner.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Dit is voor jou de beste tijd om het
verleden los te laten, te ontspannen en
met een schone lei te beginnen.

Alle emotionele ervaringen zullen
verdubbelen in kracht, concentreer je op
dingen die je vreugde brengen.

Tweelingen

Boogschutter 23-11/21-12

21-05/20-06

Juni zal het vermogen en verlangen
brengen om nieuwe dingen te leren die je
veel succes op het werk zullen brengen.

Deze maand zul je je verleden loslaten en
aan een nieuwe levensfase beginnen die
zich alleen richt op het huidige moment.

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Tijdens deze periode zul je je zeer
zelfverzekerd en aantrekkelijk voelen, wat
voor anderen als een lust zal werken. Ze
zullen hun ogen niet van je afhouden.

Je zult geluk hebben deze maand en je
zult veel mogelijkheden hebben om jouw
zielsverwant en partner te ontmoeten.
Wees hierbij bedachtzaam en voorzichtig.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Juni zal je steunen in het aangedane gedrag.
Je zult in situaties terechtkomen die je
woedend maken. Dit zal zeer sterke emoties
opwekken waar je niet mee om kunt gaan.

Je zult je vrij voelen, eindelijk zul je je
kunnen ontdoen van jouw verleden en
gewoon kunnen stromen in het huidige
moment.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

Dit zal een erg ongelukkige maand zijn. Je
zult depressief zijn omdat je nergens komt
in je leven, probeer dit van je af te zetten.

Deze maand zal veel veranderingen brengen
in het leven van Vissen. Die veranderingen
kunnen zowel ten goede als ten kwade zijn.
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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.
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.”

wil, durft of kan praten. Claire (geﬁngeerde 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

Kerncijfers 2020

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 geﬁnancierd 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.

- 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
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Skin Care

Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een
kostbaar bezit. De huid
beschermt ons tegen
schadelijke invloeden
zoals virussen,
bacteriën, warmte,
kou en uitdrogen.
Bovendien laat de huid
zien hoe het met
ons gaat.

WELKOM

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.

Een warm welkom voor nieuwe klanten!
We bieden een complete behandeling om
alle stress los te laten en jouw huid in goede
conditie te brengen.

Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus,
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.

Kom genieten van deze heerlijke
verwenbehandeling om jouw huid
bestendig te maken voor de zomer.

Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen: je huid als visitekaartje.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen
Door de huid in goede conditie te brengen lossen we problemen op en vertragen
we de gevolgen van het ouder worden.
Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we je huid
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen

Behandelingen

• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

• Complete huidverzorgingsserie
• Huidverbeterende peelings
• Laser huidtherapie
• Deesse LED huidtherapie
• Ultrasoon huidbehandelingen
• Injectables
• Permanente make-up

Bloemenoordplein 1, Waalwijk | 0416 – 314 946 | info@jonishi.nl | www.jonishi.nl
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Kennismakingsbehandeling voor een
sterk gereduceerd tarief
Normaal € 79,Nu

€ 49,-

Behandelingen:
• Huidanalyse & persoonlijk huidadvies
• Reiniging
• Peeling / lysing
• Verwijdering onzuiverheden
• Epileren wenkbrauwen
• Massage gelaat
• Masker / verzorging
• Afsluiting met dag- / nachtverzorging
Alle producten worden afgestemd
op jouw persoonlijke huidtype.

Skin Care

Injectables

Bel voor een
afspraak, onze
specialiste neem
t
graag de tijd
voor je.

Permanente make-up
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Tattoo verwijderen

Spray tan

1. Alkmaar
2. De Zaanstreek
3. Haarlem
4. Amsterdam
5. ‘t Gooi
6. Hilversum
7. Almere
8. Zutphen
9. Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best
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15
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13
11
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14
16
18 17
22
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2
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32
23 19 20 21
26
25
30
35
28
33
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37
36

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol

4

3

SPANJE
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JOUW PARTNER IN WEL

39 Bruisende regio’s

29

38

39

60

61

Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
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 één
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.

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.

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.

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

Klantervaring

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

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

“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
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‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

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

UITEENLOPENDE

COLLECTIE
VOOR ZIEN EN GEZIEN WORDEN • VOOR GOED ZIEN EN ER GOED UITZIEN • UW ZIEN IS ONZE ZORG!

BRILLEN
In 2008 zijn wij na 15 jaar van locatie gewisseld. De Dorpsstraat 15a hebben
wij ingeruild voor het prachtige mediteraan ogende pand aan de Kerkstraat 23.
Bij Ron Zwart optiek vindt u de meest uiteenlopende montuurcollecties.
Wij volgen voor u de laatste trends op het gebied van brillenmode op de voet.
Wij zullen echter ook prijs en kwaliteit bewaken. Ons motto is: voor ieder budget
een leuke en modische bril.
Kom dus eens langs!
In onze sfeervolle winkel kunt u onze brillen passen en bekijken.

Kerkstraat 23, Oisterwijk | 013 528 53 83 | www.ronzwart.nl
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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.

Voor mannen is het soms heel
lastig een origineel cadeautje
te verzinnen, je herkent het
vast wel. En precies dat
vinden wij bij Buren van de
Buren een leuke uitdaging:
toffe en vaak praktische
cadeau’s inkopen.
Deze maand staan veel
mannen extra in het zonnetje
op Vaderdag. We hebben
hiernaast een leuke selectie
gemaakt uit ons ruime
assortiment van producten
waar jij absoluut mee thuis
kan komen.

NEDERLANDS GEMAK
Prachtige en praktische producten, dat is
volgens ons de juiste omschrijving van de
collectie pashouders en portemonnees van
Secrid. Bijna alles wordt gemaakt in
Nederland met de grootste zorg voor
kwaliteit, mens en het milieu.
Eigenlijk voor ieder type gebruiker
wat wils, zowel in model als in
gave materialen en kleuren.

Kom
gezellig
langs!
Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl
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HERSCHRIJFBAAR STEENPAPIER
Heb je wel eens van steenpapier
gehoord? Wij voorheen nog nooit,
maar nu kunnen we niet meer
zonder. Het gaat heel lang mee, is
vochtbestendig en.... herschrijfbaar!
Tot wel 500x maar liefst. Bij ons
verkrijgbaar in diverse maten
notitieboeken, kleinere schrijfblokjes
en zelfs deskplanners.

VADERDAG

#CADEAUTJESTIJD
PRAKTISCH DESIGN
Sleutels kwijt, kapotte jaszakken
en zelfs beschadigde deurposten?
Orbitkey heeft eigenlijk voor alles
een oplossing. Dit award-winning
merk staat overal bij stil. Zo is er
zelfs een keyorganiser gemaakt
van cactusleer, dé vegan
oplossing.
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DEENS GENIETEN
De overheerlijke,
Scandinavische smaaksensatie
van Lakrids by Bülow verkopen
wij in diverse varianten. Zoals
deze heerlijke kofﬁesmaak. En
het mooiste…? Bij ons mag je
natuurlijk altijd komen proeven
voor je het cadeau geeft!

BRUIST/WONEN

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben
gemerkt: er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling,
maar zeker ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?
PVC De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds

Dat hangt af van een aantal factoren. Om te
beginnen natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook
van wat voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk
schoon te maken, onderhoudsvrij, geschikt voor
kids, et cetera.

vaker gekozen optie. Groot voordeel van dit type
vloer is dat deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk
te onderhouden is en geluid dempt. De goede prijskwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd
moeten worden komt echter wat meer werk kijken.
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is dat
ook deze krasgevoelig is.

LAMINAAT De meest gekozen vloer is
waarschijnlijk toch wel de laminaatvloer.
Onderhoudsvriendelijk, relatief goedkoop en in vele
uitvoeringen verkrijgbaar. Daarnaast is laminaat
ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. Laminaat heeft
als nadeel dat het gevoelig is voor krassen. En
doordat het geluid niet wordt gedempt, kan een
laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

EN MEER En zo zijn er nog veel meer opties in
vloerenland: tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl,
linoleum, plavuizen, natuursteen, parket, kurk,
steentapijt en waarschijnlijk vergeten we er dan nog
een paar. Ga niet over één nacht ijs bij de aanschaf,
maar bedenk goed aan wat voor eisen een vloer
voor jou moet voldoen. Laat je eventueel adviseren
door een expert, dan heb je het langste plezier van
de vloer die jij kiest.

HOUTEN VLOER Al jaren onverminderd

ELK TYPE VLOER
HEEFT ZIJN
EIGEN VOOREN NADELEN
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populair is de houten vloer. Door de natuurlijke en
karakteristieke uitstraling past deze in de meeste
interieurs en beschadigingen zijn eenvoudig te
herstellen. Nadelen van een houten vloer zijn echter
dat het onderhoud zorgvuldig moet gebeuren en
dat de vloer niet watervast is. Daardoor is hij niet
geschikt voor elke ruimte.

Ook op zoek naar een passende vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Hamers@Home
Kastenbouwers heeft naast
diverse mogelijkheden voor
inloopkasten ook een groot
aanbod aan kledingkasten.
Deze kasten zijn verkrijgbaar
in alle soorten en maten,
waardoor wij altijd de
geschikte kast voor jouw
kamer hebben. Of het nu
gaat om een grote kast met
schuifdeuren of een meer
traditionele kledingkast met
drie deuren en drie laden.
Het resultaat is een kast
waar wij trots op zijn en waar
jij straks jarenlang plezier
van hebt, elke dag weer.

Chris Wiermans
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
70

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
71

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance 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!

Familiebedrijf WOOD! produceert
en verkoopt high-resistence,
customized eikenhouten vloeren
HOUTEN
voor commerciële en particuliere
TRAPTREDEN
projecten

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

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
intensieve
Hier presenterenbelasting door bijvoorbeeld kinderen en
HOUTEN
we de (nieuwste)
Michel
huisdieren.
Daarnaast kun je ook jeTRAPTREDEN
persoonlijke en
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. Weunieke
werken met
een highvloer
laten maken en dit alles tegen een correcte
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
prijs.
Grote
kleurstalen
worden gratis meegegeven!
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en

WE FLOOR.YOU ADORE
Vorselaars
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en

unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!
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Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor

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

We hebben een groot
N
kleurenprogramma en dit wordt
5
transparant gepresenteerd, maar
T
je kunt ook je persoonlijke, unieke
w
HOUTE
en betaalbare vloer laten maken in
©
ons WOOD! L A BTRAPTREDE

VLOEREN VAN DUURZAAM
HOUT IN JOUW
PERSOONLIJKE STIJL! Michel

Al ruim 45 jaar zijn we Vorselaars
in de houtbranche actief.
Volledig toegelegd op
Michel Vorselaars van
het customizen
houten
vloeren.
Nautilusstraat 167
Nautilusstraat 167, Tilburg
5015 AN Tilburg
Telefoon: 013 - 206
11 00
013
- 206 11 00
www.woodbyvorselaars.nl
www.woodbyvorselaars.nl
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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
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Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

ZAANSE SCHANS

ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND
Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark
Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie.
Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen,
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat
maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest
waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en
de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren!

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen.
Luister naar de mooie verhalen van de pratende
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de
paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere
dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling,
Wereld vol Wonderen.

OOG IN OOG MET WILDE DIEREN
Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest
fascinerende Afrikaanse diersoorten!

MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum
Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de
molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans.
Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is,
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder
ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan
je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en
houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
Bergen.
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Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je
verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur
schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur.
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je
eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
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Altijd wat te doen in JUNI!
12 JUNI
Kamerkoor

29 JUNI
Natuurtoer

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkten

Om 14.00 uur vertrekt de
toeristentrein met Frans Kapteijns
vanaf De Leye in Oisterwijk voor een
rondrit door de Oisterwijkse natuur.
Info: Onsoisterwijk.nl

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.

5 JUNI
Jaarmarkt

6 JUNI
Rommelmarkt

Het Oisterwijks Kamerkoor zingt over
de seizoenen, entree € 12,50. Aanvang
14.30 uur in de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 64 in Oisterwijk.

Vanaf 10.00 tot 17.00 uur is er een
grootse jaarmarkt in het centrum
van Haaren.

Tweede Pinksterdag de traditionele
rommelmarkt in het centrum van
Oisterwijk, van 9.00 tot 17.00 uur.

19 JUNI
Stadsgids

5, 12 EN 26 JUNI
Koopzondag

7 JUNI
Rondleiding

Wandel om 10.30 uur mee van de
Joanneskerk naar de Petruskerk.
Deelname bedraagt 5 euro.

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

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.

24 JUNI
Live!

Rommelmarkt

VOS speelt Oliver Twist op de planken
van het Oisterwijkse Natuurtheater.
Op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 juli om 11.00 uur.

Jaren 60 en 70 muziek met Hijme &
Joris, vanaf 20.00 tot 23.00 uur in ’t
Stokske bij Moergestel.

8 JUNI
Vastgelegd

Joris & Hijme

1 – 10 JULI
Oliver

Gratis toegankelijke ﬁlm van Arnoud
Holleman en Batya Wolﬀ, 19:30 uur
in Tiliander Oisterwijk. Over hoe
fotograﬁe en ﬁlm verweven zijn met de
nawerking van de Holocaust in Batya’s
familie.

26 JUNI
Joodse Begraafplaats

12 JUNI
Jaren 60 & 70

26 JUNI
Brandweer

Muziek uit de jaren 60 en 70, live
gezongen! Van 14.00 tot 17.00 uur bij
Taverne de Posthoorn, entree is gratis.

100-jarig bestaan en open dag, vanaf
11.00 tot 16.00 uur bij Brandweer
Haaren.

Rondleiding met gids op de Joodse
Begraafplaats in Oisterwijk. Aanvang
11.00 uur. Vooraf reserveren via
06-55152675.

Natuurtheater Oisterwijk

Joodse begraafplaats
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Het actuele
Uitpunt van Oisterwijk is
dagelijks te bewonderen via
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

JUNI 2022

BRUIST/RECEPT

Spicy sticky

spareribs

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn
namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een
heerlijke zomeravond!
2 STUKKEN - 165 MIN
INGREDIËNTEN
1kg spareribs
4 stelen bleekselderij
2 wortels
10 kruidnagels
1 stokje kaneel
2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd
2 laurierbladen
2 verse stukken gember
zwarte peperkorrels
MARINADE
2 rode chilipepers, ﬁjngehakt
8 eetlepels honing
6 teentjes knoﬂook, gepeld
4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout
2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap
8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree
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BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd
de deksel erop en laat alles afkoelen.
Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd.
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog
sterkere smaak geven.
Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs.
Pak wat servetten en smullen maar!
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PUZZELPAGINA vaas in

Maak kans op

Maak kans op deze bruisende
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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, gerafﬁneerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met o.a. muskmoleculen,
bergamot, vanille, rozen en civet.
Voor dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

t.w.v. € 26,Pimp je interieur met deze
vaas Dalyan - keramiek koraal.
30 cm hoog, diameter 15 cm.
Aangeboden door Liv'in Room 121
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Zoek de zes letters in BRUIST!

9
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yluieren.
De oplossing van vorige maand was verwen.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.
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parfum
zalig
zomer
heerlijk

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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geur
blij
musk
aroma

100 ml
t.w.v.

€145,h
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 juli de
oplossing in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.

koraal

Puzzelen helpt niet alleen om
je beter te voelen, maar ook om
te ontspannen. Je stressniveau
wordt stukken lager, omdat je
hersenen in de alfa-staat gaan.
Dus neem eens rustig de tijd en
vul de oplossing van de twee mooie
prijspuzzels in om kans te maken
op geweldige prijzen.
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Musk Extreme
parfum

MAXLUUK.COM

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

BOREK.EU

E N JOYIN G TH E OUTD OOR S
YOI-FURNITURE.COM

Showroom Borek | Bedrijfsweg 7 | Oisterwijk

| T +31 (0)13 528 88 66 | E mail@borek.eu

NEW
ŠKODA ENYAQ RS

Nu te bestellen vanaf € 58.990. Meer informatie op www.vanmossel.nl/skoda

