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Uw woonstijl, uw droomstijl
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PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

LUXE LEESFAUTEUIL

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

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

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Oisterwijk Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oisterwijk.
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Bruisende lezer,

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de 
verkoeling van een duik in de zee? Nederland staat niet voor 
niets bekend als waterland, dus die verkoelende duik wordt door 
de meeste mensen – jong en oud – best regelmatig genomen. 
Waar zouden we zijn zonder water? Je leest er meer over in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in 
onze bol, maar we blikken tevens vooruit naar bijzondere dingen 
die ons te wachten staan. Zo lees je in het interview met Linda 
Verstraten meer over de musical Checkpoint Charlie die in 
januari in première gaat. Een musical over de Berlijnse Muur 
waarin Linda één van de hoofdrollen speelt. Mocht je opzien 
tegen de koude wintermaanden, dan heb je nu in ieder geval 
toch al iets om naar uit te kijken.

Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw 
bezoekje aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar 
om jou te verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel 
verder bladert.

Maak er een mooie maand van!
Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
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

 Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

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.

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

OISTERWIJK

UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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WAAR GA JIJ 
VAAK ZWEMMEN? 
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BRUIST/BODY&MIND

Nederland staat bekend als waterland. Kinderen worden dan ook op jonge 
leeftijd al naar zwemles gestuurd zodat ze zich kunnen redden in het water.  

Ondanks de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog, 
tijdens de zomermaanden zijn we er niet weg te slaan. 

omdat ze ons niet als prooi zien. Ook net onder het 
wateroppervlak zie je soms al kleurrijke vissen en 
prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje nemen in 
de Rode Zee en laat je verrassen door het mooie 
onderwaterleven. 

ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen 
weet, een van de eerste levensbehoeften van de 
mens. Probeer maar eens een dag zonder water 
uit de kraan te leven, dat lukt bijna niemand. 
Zonder water zou de wereld niet kunnen bestaan 
en zouden de zeeën land zijn. Dat is toch jammer, 
want tijdens de zomerse dagen brengen we 
namelijk heel wat uurtjes door aan het strand of aan 
natuurlijke meertjes. De meeste mensen nemen 
een volle tas met handdoeken, zonnebrandcrème 
en leesmateriaal mee, zodat je van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat kunt genieten van de golven, de 
meeuwen en de boulevard. 

Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het 
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water 
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat 
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als 
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in 
Wassenaar een prima optie. Je komt er glijbanen in 
alle soorten en maten tegen. 

DIEP IN DE ZEE Heb je weleens gedoken of 
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereld-
wijd kun je genieten van de meest schitterende 
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot zeeschild-
padden die zich op hun gemak  voortbewegen. 
Met een duikbrevet kun je tot wel zestig meter diep 
gaan en de meest vreemde wezens tegenkomen, 
waaronder zelfs reuze-inktvissen. Wist je dat een 
inktvis drie harten heeft? Als je geluk hebt – of 
pech – kom je onderweg een barracuda tegen. 
Geen zorgen, meestal laten ze de mens met rust 

Zwemmend
de zomer door

Ook op zoek naar zwemideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat jou beweegt. Na een 
intake selecteer je samen met hen de behandeling 
en/of therapie die jou weer lekker in je vel laat zitten. 

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie www.huidtherapieboxtelbest.nl

Littekens worden gevormd na diepe beschadiging van de huid. 
Wanneer alleen de opperhuid wordt beschadigd, bijvoorbeeld 
bij oppervlakkige schaafwonden, zullen geen littekens optreden. 
Wanneer ook de lederhuid bij het letsel betrokken is, zal de huid 
zich herstellen met achterlating van een litteken.

Met behulp van massagetechnieken wordt een litteken zachter 
en soepeler gemaakt waardoor de beperkingen en pijn afnemen. 
Littekens die niet voor een bewegingsbeperking zorgen, maar 
als cosmetisch storend worden ervaren, kunnen ook behandeld 
worden. Behandeling met chemische peelings en microneedling 
zorgen ervoor dat de littekens minder zichtbaar worden.

De behandelingen kunnen aangevuld worden door behandeling 
met apparatuur, taping en/of siliconenpleisters en -gel.

De behandelingen kunnen vergoed worden door de 
zorgverzekeraar.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Littekens
Een litteken kan ontstaan door verschillende oorzaken, 
bijvoorbeeld een ongeluk, operatie of door een andere 
aandoening zoals acne. Littekens zijn niet alleen 
ontsierend, maar kunnen ook andere klachten geven 
zoals pijn en bewegingsbeperking.

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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www.gustatory.nl

HET LEKKERSTE SCHEPIJS 
VAN NEDERLAND

Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 8505258

We zijn op zoek gegaan naar het lekkerste schepijs van 
Nederland en zijn terecht gekomen bij De Ijsmaker 

uit Rotterdam.De IJsmaker uit Rotterdam maakt 
het ijs zoals ijs moet smaken zonder 

toevoegingen maar gewoon de beste 
ingrediënten. We hebben maar liefst 28 
smaken in de vitrine’s.

We zijn erg benieuwd wat 
je ervan vindt!

Scan 
de 

QR-code

Geniet van de
zonnestralen!

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

LIBBEY  
HOBSTAR GLAZEN
De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit 
glazen van één van de grootste glaswerk 
producenten ter wereld met een fabriek in 
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
Hobstar, waarvan de naam verwijst 
naar het specifi ek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’ 
van de Hobstar valt hierdoor in de 
smaak. www.libbey.eu

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.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWS

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Geniet op het strand van de Strandgaper van 
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet 
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 
om luierend op het strand van te genieten. De 
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint 
naar zindering en gezamenlijkheid en doet 
verlangen naar meer. Deze sprankelende 
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag. 
Met een subtiel bittertje en een sprankelende 
afdronk is de Strandgaper een perfecte 
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

Geniet van de
zonnestralen! 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

HALLMARK 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH
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Doe
mee en 

win

LEZERSACTIE* 
Cheeky sauvignon
Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon 
is tropisch, verfrissend en zit 
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn 
100% biologisch en vegan! Per 
verkochte fl es wijn wordt 750 liter 
schoon drinkwater gedoneerd aan 
communities in Afrika!

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

www.gustatory.nl

HEERLIJKE PRODUCTEN VOOR 
WIE VAN SMAAK HOUDT

Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 8505258

Alles voor een overheerlijke 
kaasplank en kaasbordje. In 
onze kaasvitrine ligt een 
mooie selectie van bijzondere 
kazen. Kom kijken en 
proeven! Ligt uw smaak er 
niet bij? Er zijn nog zo’n 200 
andere kazen die we wekelijks kunnen 
leveren... 

We adviseren u graag. Wees welkom!
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ECHT
SUPER
VET
LOUNGE ER LEKKER OP LOS 
DEZE ZOMER MET JE EIGEN 
ORIGINELE VETSAK.

ECHT
SUPER
VET
LOUNGE ER LEKKER OP LOS 
DEZE ZOMER MET JE EIGEN 
ORIGINELE VETSAK.



DITJES/DATJES

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën 
 tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de 
  gezondste sporten is die er bestaan? 
       We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml 
per dag. Yoga heeft als doel 
 lichaam en geest te verbinden door 
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren 
water   9% lichter is dan vloeibaar water? 
  Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag   
 dus zo min mogelijk kleren    
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen 
   bij lucht- en zeeziekte.
 Hoe goed je je ook wast, er leven 
meer dan 1000 bacteriesoorten    
 op je huid.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITS
De zomer is al op de helft. 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Traditioneel gaan in deze maand ook de fi lmavonden op het Lindeplein weer 
van start. Voor meer informatie kun je terecht op hun social media, maar 
natuurlijk ook op BezoekOisterwijk.nl. Voor de fi etsfanaten: schrijf je alsnog in 
voor het evenement Brabants Mooiste op zondag 4 september, ze hebben zelfs 
hun programma uitgebreid. De dag ervoor, zaterdag 3 september, kun je weer 
genieten van Oisterwijk in Concert. Dit keer is er de mogelijkheid om vanaf de 
terrassen op de Lind op een scherm de spectaculaire muziekavond ook mee te 
maken. Ook hiervoor raad ik aan op tijd te reserveren!

Dat brengt me alvast op het evenement WinterglO’w. Je kunt je via mij nu al 
inschrijven voor een kraam of deelname. Het evenement is gepland op vrijdag 
16 december. Ook particulieren mogen meedoen. De komende maanden 
zijn er weer wat wisselingen van eigenaren in ons centrum op het gebied van 
winkels en horeca. Gelukkig geen leegstand, maar gezonde overnames.

Hebben jullie weleens een stadswandeling meegemaakt in ons centrum? 
Een echte aanrader. Denk in ieder geval niet dat je alles weet over ons 
mooie Oisterwijk. Je zul je verbazen. Voor meer informatie kun je natuurlijk 
kijken op de site BezoekOisterwijk.nl. Daar staat sowieso alles op over 
Oisterwijk. De manager van Bezoek Oisterwijk, de Buitengebied manager en 
Centrummanager werken daarin samen om alles op een duidelijke manier 
te communiceren voor iedereen. Alles wordt ook nog eens ondersteund door 
verschillende social mediakanalen en dag- en weekbladen. Zowel fysiek als 
digitaal. Heb je een evenement dat je gepubliceerd wil zien? Meld het ons.

Wederom mogen we via onze passantenmetingen een stijging verwelkomen 
van het aantal bezoekers. Ook is de verblijfstijd daarvan aan de hoge kant 
ten opzichte van concurrerende plaatsen. Oisterwijk bruist steeds meer!

Benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en de agenda? 
Lees dan deze column en kijk vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl.

Blijf gezond, koop lokaal en denk aan elkaar. 
Tot ziens in ons mooie Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

De kermis is weer voorbij en op veel plaatsen is er nog volop keuze in de uitverkoop. 
Maar ook mogen velen nog gaan genieten van een welverdiende vakantie. Veel plezier!
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Centrummanager

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
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Welkom nieuwe 
O'ndernemer

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

Oisterwijk, die vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet ziet. 

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

Nieuwsgierig naar onze 
smaakvolle producten

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

Volg ons op  GustatoryOisterwijk

KOM SNEL LANGS • KOM SNEL LANGS • KO
M

 S
NE

L 
LA

NGS •

HEERLIJK

GENIETEN 
SMAAKVOL

IJskoffi e 8.50                                 Freakshake 9.75

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons & 
Nagelstylisten

Nieuwsgierig naar onze 
smaakvolle producten

Inmiddels alweer 8 maanden is Gustatory gevestigd aan de Gemullehoekenweg 
11 in Oisterwijk, een winkel vol met heerlijke oesters, vleeswaren, kazen, olijven, 
dressings, wijnen, champagnes, koffi e, thee en veel meer. Ook een mooi aanbod 

van heerlijke zoetigheden zoals handwerkbonbons en heerlijke Canolli en 
Biscotti uit Sicilië.

IJssalon met ambachtelijk Italiaans schepijs 
Eind maart is de ijssalon in Gustatory geopend, 
hier verkopen we het lekkerste Italiaans 
schepijs en softijs van Oisterwijk. Het Italiaans 
schepijs wordt vers bereid zonder toevoegingen 
van onnatuurlijke kleur-, geur- en smaakstoffen 
maar wel vol van smaak door De IJsmaker uit 
Rotterdam. Ons softijs bevat 10% melkvet en 
een klein beetje vanille, zo krijg je een heerlijk 
romig en smaakvol softijs. Met mooi weer zijn 
we iedere avond geopend tot 21.30 uur.

Doe eens gek en pak een Freakshake, een 
Shuffl e of een overheerlijke ijskoffi e. Je 
hoeft niet naar Amsterdam voor een over de 
top Freakshake , deze is er in maar liefst 6 
verschillende smaken en de Shuffl e in meer 
dan 25 variaties.  De luxe Oisterwijkse ijskofi e 
is een heerlijke ijskoffi e gemaakt van onze 
verse espresso, caramelsaus, vanille-ijs en 
een heerlijke toef slagroom met gouden en 

HEERLIJKE PRODUCTEN VOOR WIE VAN SMAAK HOUDT

zilveren parels! In Griekenland genoten van een 
heerlijke Griekse ijskoffi e, de Griekse Freddo? 
Deze serveren we ook, daarnaast serveren we 
nog andere ijskoffi es.

Heerlijke zoetigheden zoals de Canolli en 
Biscotti rechtstreeks uit Sicilie, heerlijk op 
ons terras met een lekkere kop koffi e of thee. 
Wist je dat onze koffi ebonen speciaal voor ons 
gebrand worden door een kleine koffi ebrander 
en de thee die we serveren van Dammann 
Freres is, het oudste theemerk uit Frankrijk.

Lunchen en borrelen kan binnen, maar ook 
op ons gezellig en sfeervol terras, we hebben 
heerlijke broodjes en salades en niet te 
vergeten ons American Streetfood, originele 
Hotdogs en Pulled Pork uit eigen keuken.

Graag tot snel. Met smakelijke groet, team 
Gustatory

Volg ons op  GustatoryOisterwijk
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Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

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

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

ook heel zorgvuldig om.

Bij ons werken onder andere een tandheelkundig 
dierenarts, meerdere dierenartsen met expertise op 
het gebied van orthopedie, chirurgie en echografi e. 

Zo krijgt ieder dier elke zorg die het nodig heeft. 

Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland? 
Zorg dan dat uw huisdier gevaccineerd is tegen rabiës, dit is verplicht en hier 
wordt ook op gecontroleerd. De rabiësvaccinatie moet minimaal drie weken 
voor vertrek zijn gegeven. Gaat u naar een land in Zuid-Europa op vakantie, 
dan is het verstandig om naast de vlooien en teken ook te behandelen tegen de 
zandvliegjes! Als u naar Zuid-Europa reist is het ook verstandig om voor vertrek 
en bij thuiskomst te ontwormen om afscheid te nemen van de hartworm. Van deze 
ziektes merk je in het begin weinig maar ze kunnen lange behandeltrajecten als 
gevolg hebben. Voorkomen is dan beter dan genezen!

Regels in andere landen
Voordat u naar het land van bestemming reist, zoek dan ook even uit welke regels 
met betrekking tot dieren gelden. Zo is het in sommige landen verplicht om een 
muilkorf bij je te hebben. Mocht u vragen hebben over de regels in bepaalde 
landen of over vakantietips, neem gerust contact met ons op!

Geniet van de vakantie! Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.

De vakantieperiode 
komt er weer aan! 
Gaat uw huisdier vakantie vieren in het pension? Check dan of de 
jaarlijkse vaccinatie nog up-to-date is! In de meeste pensions is 
het ook verplicht te vaccineren tegen besmettelijke hondenhoest 
(kennelhoest). Ook is het verstandig uw huisdier te ontwormen en 
ontvlooien, met veel dieren bij elkaar is de besmetting namelijk 
groter.

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

Echt goede 
begeleiding en 

verzorging van je 
huisdier. Artsen 

zijn echt kundig en 
meedenkend.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DROMER 
Arcadia is een honderd dagen 
durend cultureel programma dat 
zich afspeelt in de provincie 
Fryslân. Het is gemaakt door 
Nederlandse en internationale 
kunstenaars, makers en doeners 
die de wereld willen veranderen. 
Tot en met 14 augustus 2022 
prikkelen ze je zintuigen met 
theater, dans, zang, fotografi e, 
lezingen, discussies, wandelingen, 
beeldende kunst, literatuur en 
poëzie. Met een wandelend bos in 
stadse straten, drama’s op de 
Friese kliffen, kunstwerken in het 
park, dansers in verlaten loodsen 
en muziek op het Wad. Soms 
groots en meeslepend, soms klein 
en intiem. Vaak gratis, af en toe 
betaald. Voor het hele gezin, of juist 
een beleving voor jou alleen.
www.arcadia.frl

D AGJE UIT
ARCADIA

FILMPJE KIJKEN 

BULLET TRAIN

Na zijn eindexamen en de dood van zijn 
vader verhuist Jesper van München naar 
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn 
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst 
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven, 
compleet met leuke kamer, vlot verlopende 
studie, succesvolle vriendin en een bijna 
voltooid romanmanuscript. Maar in 
werkelijkheid woont hij in een verkrot 
souterrain, heeft hij nog nooit een college 
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim 
gezogen en ook de roman gaat nergens 
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn 
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een 
turbulente week en gaat op een wilde 
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict 
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.

In Bullet Train zien we Ladybug (Brad Pitt), 
een onfortuinlijke huurmoordenaar die 
vastbesloten is om zijn werk voortaan 
vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen 
iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt 
Ladybug niet gunstig gezind te zijn, want 
aan boord van de snelste trein op aarde 
stevent hij in zijn nieuwe missie af op een 
confrontatie met dodelijke huurmoordenaars 
van over de hele wereld, die stuk voor stuk 
verwante, maar tegelijkertijd ook 
tegenstrijdige doelen hebben... Hij moet het 
dus voor elkaar zien te krijgen om van de 
trein af te komen. BULLET TRAIN is vanaf 
4 augustus te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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
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Bij Bourgonje heb je alle keuze. Van modern kunststof tot karakteristiek hout, of 

juist een combinatie. Ongeacht jouw keuze bestaat jouw keuken uit hoogwaardige 

materialen tegen een betaalbare prijs. Samen kijken we naar jouw budget en de 

invulling daarvan. Zo ben je er zeker van dat je een keuken hebt die anders is dan 

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

maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.

Een intense Bourgonje

Een échte
houten Bourgonje!

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

of liever een frisse?

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-910644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-9 22-01-20 / 4   11:3622-01-20 / 4   11:36
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles, 
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt 
naar de menselijkheid achter een grote historische 
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk 
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter 
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we 
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de 
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van 
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een 
realistisch beeld schetsen van de beginperiode 
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op 
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse 
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwart-
witbeeld schetsen. In fi lms en boeken zien we 
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed, 
maar dat ligt genuanceerder.”

Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over 
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.

Linda Verstraten: 

‘We dwingen elkaar vaak 
om te kiezen’

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus 
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is 
mijn personage, Lena, een zangeres uit Oost-
Duitsland die met haar muziek graag naar het Westen 
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door 
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag 
terug naar familie in het Oosten.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten 
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te 
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwart-
wit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van 
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje 
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met 
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te 
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in 
première. Bekijk de speellijst op Theater.nl.

ZZYYXXWWVV
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Lind 1, Oisterwijk  |  013 528 53 83  | www.ronzwart.nl

Groot aanbod!
180 verschillende bieren…

230 verschillende whisky’s…

De gezelligste ontmoetingsplaats 
op ’t Oisterwijkse Lindeplein!
Met ’t Gelagh hebben we een wens uit laten komen. Een zaak in 
de sfeer van een traditioneel bruin café, waar mensen graag na het 
werk een afzakkertje gaan pakken in de wetenschap dat ze er wel 
mensen tegen zullen komen waarmee ze gezellig kunnen kletsen. 

Het aanbod aan bieren, whisky’s en Nederlands gedistilleerd zal 
ongetwijfeld een grote groep genieters aanspreken. Ook vinden er 
regelmatig optredens en andere activiteiten plaats.

WELKOM BIJ 

Lindeplein 3, Oisterwijk  |  013-5220127  |  E-mail: info@proefl okaaltgelagh.nl
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Alles gecheckt?

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

Kijk op  voor meer info op
www.artinails-beauty.nl

Zeker de zonnebrand niet vergeten!

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

Alles gecheckt?
Zeker de zonnebrand niet vergeten!

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
3332



�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.

Dankzij ons creatieve oog kunnen 
we samen met u een assortiment 

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 kom gerust eens 

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
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ONTDEK DE EINDELOZE 

MOGELIJKHEDEN VAN 

LEER!

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

OOK EENEYECATCHERIN HUIS?
MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!

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.

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

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

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

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

Traag of instabiel netwerk?

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

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en 
van de hoogste kwaliteit is voor ons geen probleem.  
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Als een droom aan zee tot leven komt ...Als een droom aan zee tot leven komt ...  

dat is Puerto Marina!dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987
www.bbipuertomarina.com

Als een droom aan zee tot leven komt ...Als een droom aan zee tot leven komt ...  

dat is Puerto Marina!dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987
www.bbipuertomarina.com

 +34 607 731 972
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LOOKING/GOOD

Voel je fris na een  
vliegreis

DRINK GENOEG WATER In een vliegtuig is de lucht 
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid. 
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. 
Vermijd koffi e en alcohol, want deze drankjes werken 
juist vochtafdrijvend. 

SMEREN Ook je gezicht kan na een vliegreis droog 
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen. 
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.

SCHOONHEIDSSLAAPJE De ultieme tip om zonder 
wallen aan te komen op je bestemming is natuurlijk 
door genoeg te slapen.

VLIEGTUIG YOGA Om geen opgezwollen voeten, 
benen of handen te krijgen, is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek 
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES Vaak zijn de schermpjes, 
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig 
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of 
antibacteriële gel om jezelf weer op te frissen.

DEODORANT Een onmisbaar item vlak voor het 
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook 
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar hoe 
kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.

Grootveld 38, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

INGRID LUCASSEN
KGI

Rijcoach A, Am en B
Docente instructeursopleidingen 

A en B

Met passie en toewijding streef 
ik naar de hoogst mogelijke 

kwaliteit.

Meer informati e?
Bel 06-48712472 of ga naar 
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Streef jij met passie en toewijding naar de hoogst 
mogelijke kwaliteit? Mooi! Jouw leerlingen moeten het 
immers de rest van hun leven met jouw lessen doen.

Is RIJCOACHRIJCOACH 
worden iets voor jou?

Instructeursopleidingen, categorie A en B

Vergoeding
via UWV 
mogelijkIngrid Lucassen Rijopleidingen gaat 

uitbreiden met nog een bevoegdheid.

  OGC-instructeur regio Rosmalen
De hulpdiensten kunnen straks rekenen op de rijcoach als het 
heel snel maar ook veilig moet. In oktober ga ik de opleiding 
OGS-instructeur volgen. OGS betekent optische en 
geluidssignalen. Een OGS-instructeur leidt mensen op die heel 
snel in of op een voorrangsvoertuig van A naar B moeten.
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FODMAP diëtist

Sportvoeding

Voeding bij diabetes

Medicatie & Voeding

Specialisaties

Ellen van de Ven Ju
ul 

W
olf

s

HAAREN

Kerkstraat 32

HELVOIRT

Valkenierstraat 8C

OISTERWIJK

Burgemeester Verwielstraat 67

www.dietistvitel.nl

info@dietistvitel.nl

 @dietistvitel

 085-760 3959

Medicatie & Voeding
Medicatie gaat net als voeding door 
ons maag- darmstelsel waardoor er 
dingen op elkaar kunnen reageren. 
Ook hebben sommige medicaties 
bijwerkingen die erg vervelend 
kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
 
• Maag- darmklachten
• Verandering in lichaamsgewicht
• Verminderd en verhoogd 

hongergevoel 
• Verstoorde smaak
• Verminderde speekselaanmaak of 

andere slikklachten

Wilt u graag hulp bij het 
aanpassen van uw leefstijl? 
Neem dan contact met ons op! 
U kunt naast de specialisaties 
natuurlijk ook voor al uw 
overige vragen met betrekking 
tot voeding bij ons terecht.

Scan de QR-code
voor meer informatie

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

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 twee 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
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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 nabestaanden uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg en omstreken. 
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik voel me 
bevoorrecht om u met hart en ziel deskundig bij te staan, zodat de uitvaart 
ondanks het verdriet toch een mooie en waardevolle herinnering blijft.

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

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 dan even een e-mail via 

info@tilburgsevoedselbank.nl met jouw interesses 

en vaardigheden. 

Wij zijn onder meer dringend op zoek naar 
chauffeurs en coördinatoren. Raadpleeg voor een volledig 

overzicht onze website.

Oog voor voedsel, hart voor mensen



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 ruim twintig jaar ervaring 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

Salon Valetudo

Gun jezelf of een ander 
eens een ontspannend cadeau! 

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

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

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

 RUST EN ONTSPANNING

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

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

KINDERMASSAGES: 
Rust in het hoofdmassage, 
speciaal voor hoogsensitieve kinderen  

MAAK NU EEN AFSPRAAK!
06 28469707



CREËER 
ONTSPANNING  
EN RUST IN JOUW 
DRUKKE LEVEN

BRUIST/LIFESTYLE

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel, ook na de zomer als het drukke, 
dagelijkse leven weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken 

of yoga iets voor jou is. 

als je keuze voor de juiste yogavorm, is de leraar/
lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, 
‘jouw taal spreekt’ en jou op een fi jne manier kan 
begeleiden. Als je deze klik niet hebt, zegt dat 
niets over de professionaliteit van de leraar, maar 
blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende 
scholen in jouw buurt te volgen. Zo ben je lekker 
breed georiënteerd en kun je de juiste keuze maken 
over wat jij prettig vindt. Ook als je al wat ervaring 
met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG Naast gemakkelijk zittende 
kleding, zijn in de meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. Soms moet je een matje 
huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te 
gebruiken. Ook is het fi jn om eventueel een fl esje 
water mee te nemen.

Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. 
Yoga doet zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je 
een aantal houdingen gaat doen die je nog nooit 
gedaan hebt. Ook de ontspannings oefeningen 
zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de 
yogales binnen te stappen en laat het lekker op 
je af komen. Eén proefl es is te weinig om goed te 
kunnen bepalen of je het wat vindt of niet. Ons 
advies is: geef jezelf drie maanden de tijd om de 
positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER Vraag jezelf af wat je wilt 
bereiken met yoga. Je doel is belangrijk in je 
keuze voor een specifi eke yogavorm. Wil je vooral 
een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? 
Er zijn vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke 
inspanning, maar ook op spirituele ontwikkeling 
of mentale ontspanning. Minstens zo belangrijk 

Meer weten over yoga? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Yoga, waar moet ik 
beginnen?
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Slimme, tijdelijke, woonoplossingen

1 Jaar volledige garantie
Op al onze nieuw geplaatste producten
Omdat de producten van Unit 4 Sale worden samengesteld en 
geproduceerd volgens de laatste kwaliteitseisen, hanteren wij 
een garantietermijn van 12 maanden op alle nieuw geplaatste 
units en op de plaatsingsservice.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend 
contact op of 
scan de QR-code.

Unit 4 Sale is de specialist in slimme 
woonoplossingen voor tijdelijke huisvesting!
Of het nu gaat om woonruimte voor uzelf, een 
mantelzorgwoning voor uw (schoon)ouders, 
woongelegenheid voor uw werknemers of uw recreatie- of 
vakantiepark is toe aan een upgrade, bij ons bent u aan 
het juiste adres. Als exclusieve dealer van de Smart Unit 
Premium voor de Europese markt, bent u bij ons altijd 
verzekerd van een slimme oplossing voor de slimste prijs. 
Onze producten zijn inzetbaar als mantelzorgwoning, 
migrantenwoning, studentenwoning en als recreatiewoning, 
chalet of Tiny House.
Wij staan garant voor de uitvoering van uw slimme 
woonoplossing; van aanschaf en productie tot en 
met transport en levering op locatie, met de grootste 
zorgvuldigheid.

Slimme, tijdelijke, woonoplossingen

06-25040305
Mail
info@unit4sale.nl

Ma - Vr: 09.00 - 17:00
Uitsluitend op afspraak

Uit Eigen Fabriek
Korte lijnen en directe 
aanpassingen voor en 
tijdens het fabricageproces.

Met Zorg 
Geproduceerd
Kwaliteit van eigen materiaal-
inkoop tot en met levering en 
plaatsing.

Binnen 3 Maanden 
Geplaatst
Meeste modellen met zeer 
korte levertijden.
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Bewustwording
Als je je bewust wordt van ongewenste, vastzittende 
patronen, dan kan je ze veranderen. Het stukje 
bewustwording van die patronen is stap één. 

Vaak levert bepaald gedrag ons iets op. Ik wilde 
bijvoorbeeld iedereen helpen. Ik gaf ongevraagd 
advies, leende geld uit en bood onderdak. Deze 
behulpzaamheid klinkt als een mooie eigenschap. 
Dat is het ook, alleen deed ik het onbewust niet 
voor de ander maar voor mezelf. Het leverde me 
schouderklopjes op. Die had ik nodig om me goed 
te voelen. Ik vond mezelf namelijk niet goed genoeg. 

Ook zorgde mijn behulpzaamheid voor afl eiding. 
Door met anderen bezig te zijn, hoefde ik niet naar mijn 
eigen problemen te kijken. Ik was veel te druk met andermans 
problemen. Toen ik mij bewust werd van dit gedrag, wilde ik het 
veranderen. Ik ben mezelf gaan waarderen, schouderklopjes 
gaan geven en ik heb trauma’s verwerkt. Ik mediteer, 
relativeer en spreek mezelf toe met lieve woorden. Ook heb 
ik systemisch werk gedaan, waaronder paardencoaching 
en een NLP-opleiding. Dit heeft veel inzichten opgeleverd.

Genoeg hebben aan jezelf is alles wat je nodig hebt. 
Andermans mening verandert niks aan hoe ik naar 
mijzelf kijk. Dat is pure vrijheid.
 
Lukt het jou nog niet zo goed? Dan heb ik een online 
training gemaakt om onbewust gedrag te veranderen naar 
bewust gedrag en het van daaruit te veranderen. Je kan deze 
training vinden op www.mykillerbodymotivation.com.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

• 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  

Bordspel van de maand: 
PHOTOSYNTHESIS

De Jonge Strateeg  |  Wijboschstraat 90, Tilburg  
06-13971395  |  www.dejongestrateeg.com

Vang zoveel mogelijk zon op en blokkeer de zon voor je 
tegenstanders, terwijl de zon iedere beurt draait. Gebruik 
de opgevangen zonnepunten 
vervolgens om je bomen te laten 
groeien en uitbreiden. Na drie 
rotaties van de zon om het bord 
kijk je wie de meeste punten 
heeft gekregen van de kap van 
hun bomen.

Vooruit plannen is hierbij zeer belangrijk en er komt 
een fl inke portie ruimtelijk inzicht aan te pas. De Jonge 
Strateeg gebruikt dit spel daarom op scholen om juist 
deze vaardigheden te trainen.

Dit spel is goed voor het 
trainen van de volgende 
vaardigheden:
Ruimtelijk inzicht *****
Planning ****

In dit prachtige spel uit 2017 
probeer je jouw bomen de grootste 
van het bos te laten worden.
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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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Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een wagen die bedekt 
is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd? 
Corso Zundert toont u graag de magie van het grootste corso ter wereld. 
Dit jaar op zondag 4 en maandag 5 september 2022. Wil je erbij zijn? 
Zet dan de data nu in je agenda en bestel je kaarten online!

Het corso van Zundert is het grootste corso 

van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk. 

Twintig buurtschappen strijden met elkaar 

om de mooiste wagen te bouwen, ter 

beoordeling van een vakkundige jury. 

En dat al meer dan tachtig jaar.

Zomervakantie in een tent

Corsobouwers brengen de zomermaanden 

door in de corsotent. Het gaat van grof 

laswerk tot fi jn tempexgepriegel en papier-

maché.

Alleen dahlia’s

Elke buurt heeft zijn eigen dahliaveld. Op de 

velden staan de dahlia’s in tientallen soorten 

en kleuren. Het zijn vooral de ouderen van 

de buurtschap die de knollen planten, het 

onkruid wieden en de bloemen plukken.

Dag- en nachtwerk

Het ‘tikken’ van de half miljoen dahlia’s 

per wagen begint pas een paar dagen 

voor het corso. De tent is een mierennest, 

iedereen helpt mee tot de wagen klaar is. 

Al duurt het de hele nacht.

Tachtig jaar corso

Het eerste corso vond in 1936 plaats 

ter ere van de verjaardag van koningin 

Wilhelmina. Vanaf het prille begin 

hebben de Zundertenaren hun corso 

gekoesterd en van generatie op generatie 

doorgegeven. 

Nieuwsgierig?
Wil je Corso Zundert zelf meemaken? 
Bestel dan je tickets direct online of ga 
naar de website www.corsozundert.nl 
en ontdek wat Corso Zundert allemaal 
te bieden heeft.

Het grootste corso ter wereldHet grootste corso ter wereld
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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.”

Thai Sanctuary 
Luxury Thai Massages Oisterwijk 

Lindeplein 2A, Oisterwijk 
06-21973434

www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Reserveer nu 
uw afspraak
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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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars
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WOOD by Vorselaars is een familiebedrijf/
fabriekswinkel gespecialiseerd in het op 

maat en kleur maken van 
alle soorten eikenhouten vloeren. 

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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Vorselaars

Daarnaast beschikken we over een 
groot assortiment PVC, fi neerparket, 

kurk en laminaatvloeren. Je kunt 
bij ons terecht van fabrieksverkoop 

tot complete inrichting van woning of 
bedrijfspand, met het daarbij 

horende uitgebreide servicepakket.

DUURZAME VLOEREN IN 
JOUW PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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Maak van 
jouw huis een thuis

BRUIST/WONEN

Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die 
het maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt 

uitgezocht en die weerspiegelen wie jij bent.

JOUW STIJL Nu zullen heel wat interieurstylisten 
om het hardst roepen dat je niet zomaar alle 
accessoires in je interieur kwijt kunt, dat het er 
niet te veel moeten zijn en dat ze ook nog eens 
stijlgevoelig moeten zijn. Vanuit hun vakgebied klopt 
dit zeker, maar... als jij je nu thuis voelt tussen die 
spullen, hoeveel het er ook zijn, is dat dan juist niet 
wat jouw huis eigen maakt? En woon je liever in een 
‘showroom’ of in een huis dat jouw stijl uitademt? 
Kies dus gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen 
naar wat goed past in je interieur, maar ook naar 
wat bij jou past. Waar krijg jij een glimlach van op 
je gezicht als je de woonkamer binnenloopt? Alleen 
dán zullen accessoires jouw huis tot een thuis 
maken. En vindt iemand anders het niet mooi? Pech 
gehad! Dit is wie jij bent. Jouw huis, jouw smaak, 
jouw eigen identiteit.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te 
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij mooi 
vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote waarde is  
omdat je het van een dierbaar iemand hebt gekregen, 
zou een ander misschien nooit in zijn huis zetten. 

VAKANTIEVONDSTEN Beperkten de 
accessoires zich vroeger in veel huishoudens tot wat 
ingelijste foto’s, kaarsen, kussens, vazen en misschien 
wat beeldje? Tegenwoordig kun je het haast zo gek 
niet verzinnen of je kunt het als accessoire kwijt 
in jouw interieur. Zo zie je in heel veel huiskamers 
de meest bijzondere vondsten van tijdens hun 
vakantie. Soms heb je niet eens een idee wat je nu 
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt het 
mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus zet je 
het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Maak van 
jouw huis een thuis

Wil jij ook een echt thuis creëren? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

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.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
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. vergeten. Dompel 
je onder 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! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
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! 
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.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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1 – 14 AUGUSTUS
Il Grigio
Dagelijkse voorstellingen van 
jeugdcircus Il Grigio in Haaren. Meer 
info via onze website. 

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

3, 10, 17 EN 24 AUGUSTUS
Filmplein
Vier woensdagavonden vanaf 
ongeveer 21.00 uur een fi lm op groot 
scherm in de openlucht. 
Grati s entree. 

6, 13 EN 20 AUGUSTUS
Expositie 
En ook alvast 6, 13 en 20 augustus 
kun je van 13.30 tot 16.30 uur kun je 
in het Lodewijkskerkje terecht voor 
een expositi e van viltwerk.

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

20 AUGUSTUS
Jeu de boules 
Speel mee, voor iedereen! 
Van 12.45 tot 17.00 uur bij PCO. 

21 AUGUSTUS 
Stadsgids
Wandel om 10.30 uur mee vanaf 
de Joanneskerk naar de Petruskerk.
Deelname bedraagt 5 euro.

Joodse begraafplaats

Filmplein

Jeu de Boules
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AUGUSTUS 2022

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

30 AUGUSTUS
Pleinfeest
Omroep Brabant organiseert vanaf 
18.00 uur een muziekfeest met 
vele bekende arti esten op het St. 
Jansplein in Moergestel, grati s 
entree. 

31 AUGUSTUS
Natuurtoer
Een rondrit met de toeristentrein 
door de omgeving van Oisterwijk. 
Vooraf reserveren is nodig. Zie 
Onsoisterwijk.nl.

Joodse begraafplaats

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

26 AUGUSTUS
Vleermuis excursie
Met een gids van IVN op 
pad, start 20.30 uur vanaf 
Bezoekerscentrum Groot Speijck 
in de bossen van Oisterwijk. 

27 AUGUSTUS
ZomerZin  
Deze zaterdagmiddag is er 
van 13.30 tot 16.30 uur een 
expositi e van fotokunst in het 
Lodewijkskerkje.

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

28 AUGUSTUS
Heukel Gemeukel
Groots Brabants buurt festi val 
in de wei in Heukelom. Aanvang 
13.15 uur met spel, muziek en 
vermaak.

Heukel Gemeuke

Altijd wat te doen in augustus!
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-2-3.

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

De zomer staat voor heel 
wat uren speel-, zwem- 
en spetterplezier in het 

water. De zwemmers en 
zongenieters kunnen nu 

een hele zomer lekker 
bijbruinen onder het genot 

van een drankje en een 
Bruist puzzel. Daarnaast 

maak je ook nog eens kans 
op leuke 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 'zwemmen'.
De oplossing van vorige maand was waaier.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op eenMaak kans op een

fris 
bubbel 
zomer 
spa 

sodastream 
water 
lekker 
smaakjes

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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