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Paul de Leeuw: 
 ‘Nee, ik ben nog 
 lang niet klaar’
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Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige 
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala 

Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de 
omliggende bossen.

Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer 
met een kachel die in de winter voor een 

aangename warmte in het hele huis zorgt. Van 
hieruit komen we in de grote eetkamer met een 

eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is 
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze 

verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote 
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras 
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning 
en hier kunt u ook romantische avonden onder de 
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree 
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie 

slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft 
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras 

met uitzicht op het zwembadterras en de 
omringende bossen. De andere twee slaapkamers 

delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast 
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het 
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en 
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer 

moderne stijl en dankzij de ruime en open 
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel 

natuurlijk licht. 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI782
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 197 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 15.000 m²
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.395.000,-

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
met prachtig uitzicht  
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Oisterwijk Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oisterwijk.



Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek 
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou 
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het 
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets 
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval 
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het 
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn 
verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer 
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden 
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat 
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te 
graag met jou.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/NOVEMBER
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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 Maaike van Helmond en 
Astrid Berkhout 
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Jeanette Grotenhuis
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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LEER EEN NIEUWE 
TAAL OF EEN 
ANDERE NIEUWE 
VAARDIGHEID
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BRUIST/BODY&MIND

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

1110



SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Knus en fi jn
november

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-
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Knus en fi jn
november

AMARULA VEGAN
De heerlijke likeur van Amarula is er nu ook 

in een vegan variant. De nieuwe Amarula 
Vegan Cream likeur komt tegemoet aan 
de toegenomen vraag naar vegan 
producten. Je proeft nog steeds de 
herkenbare smaak van het marulafruit, 
dat de basis vormt voor alle likeuren 
van Amarula. Daarnaast heeft de 

veganistische likeur een exotische 
‘touch’ gekregen door de toevoeging van 
kokosnoot, karamel en vanille. Een 
perfecte smaak om mee uit te pakken 
tijdens de feestdagen. 
www.amarula.com

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk. 
nl.soul-water.com

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail
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DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 
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COLUMN/FRITSAl een feestdagengevoel?! 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Jammer dat de Tabaksspeciaalzaak van Paymans vanwege ziekte moet stoppen. 
Ze waren een van de eerste winkels in Oisterwijk, dat maakt het nog verdrietiger. 
Dit soort winkels is erg belangrijk voor een gevarieerd winkelbestand en de daarbij 
behorende behoeften. Hopelijk zal het pand een mooie nieuwe invulling krijgen. 
Paul en Maud in ieder geval bedankt en sterkte voor jullie toekomst. Als het goed 
is, zal de nieuwe sfeerverlichting ook gehangen worden ook rond half november 
worden opgehangen. We hebben gekozen voor een duurzame ledverlichting. 
Het energieverbruik is bijna gehalveerd ten opzichte van de vorige verlichting. In 
deze tijden niet verkeerd. Ook zullen we vanwege de crisis op energiegebied de 
verlichting korter laten branden om zo nog meer stroom te besparen.

Nu het belangrijkste: WinterglO’w!
De commissie heeft al heel wat werk verricht voor vrijdag 16 december. 
Artiesten, orkesten, zanggroepen en straattheater zijn al geregeld. Natuurlijk 
kunnen liefhebbers zich nog aanmelden om mee te doen. Hoe meer 
deelnemers, hoe leuker het evenement wordt! Ook mag iedereen een kraampje 
huren bij de organisatie. Voor alle informatie over WinterglO’w kijkt u op 
www.winterglowoisterwijk.nl. Daar staat alles op voor deelname en u vindt 
er het hele uitgebreide programma van die avond. Ook is het natuurlijk op 
de social media te volgen.

In deze maand starten we ook met de vele koopzondagen tot aan Kerstmis. De 
winkeliers en horeca willen u graag van dienst zijn met hun producten en service!

Ook nog benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en de agenda? 
Lees dan deze column en kijk vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl
Wilt u meer weten over Centrummanagement? 
Kijk dan op www.cm-oisterwijk.nl

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

De maand november staat in het teken van Sinterklaas en de voorbereidingen voor de feestdagen. 
Na de intocht van Sinterklaas op 13 november krijgen we toch allemaal weer een feestdagengevoel?
Cadeaus kopen, surprises maken en vroeg de gordijnen dicht! Voor de koopjesjagers hebben we ook 
nog het zogenaamde Black Friday Weekend aan het eind van de maand. Met de gestegen prijzen is 
dat natuurlijk deze keer de moeite waard.
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Centrummanager

www.bezoekoisterwijk.nl
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Welkom nieuwe 
O'ndernemer

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

Oisterwijk, die vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet ziet. 

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

Met recht een begrip in Oisterwijk: mediterraans 
grillrestaurant Vuur & Vlam. Sinds afgelopen september 
onder de bezielende leiding van Mats de Rooij. “Toen ik 
de kans kreeg om deze mooie zaak over te nemen, heb ik 
daar natuurlijk goed over nagedacht, maar het was me al 
vrij snel duidelijk: deze kans moest ik met beide handen 
aangrijpen!”

In Vuur & Vlam!

Een kans die horecaman Mats op het lijf geschreven 
is. “Ik werk al sinds mijn vijftiende in de horeca en 
droomde altijd al van een eigen zaak. Met Vuur & 
Vlam heb ik die droom waar kunnen maken.” En 
beter had hij het eigenlijk niet kunnen treffen, midden 
in Oisterwijk, de parel van het Zuiden, in een groot 
monumentaal pand, met een groot terras. “De zaak 
is bovendien zo’n anderhalf jaar geleden helemaal 
verbouwd, dus ik kon zo de draad van de vorige 
eigenaar oppakken.”

Beleving
Bang dat er veel verandert met de komst van 
Mats, hoeven gasten dus niet te zijn. “Het concept 
blijft hetzelfde, ik ga het hooguit nog wat verder 
optimaliseren. De gerechten die op de kaart staan, 
passen bij mij en ook de sfeer was al super en is dat 
nog steeds. Ik ben een gastheer in hart en nieren en 
probeer altijd te zorgen voor dat extra stukje beleving, 
want dat is waar gasten uiteindelijk voor terugkomen. 
Zo kun je bij ons binnenkort op de woensdagen 
onbeperkt spareribs eten en gaan we elke laatste 
zondag van de maand een borrelquiz organiseren voor 

In Vuur & Vlam!

onze gasten. En daarnaast blijven wij gewoon hét 
adres voor eerlijk en heerlijk eten voor een eerlijke 
prijs. We zijn geopend voor lunch en diner en ook 
om gezellig te komen borrelen ben je meer dan 
welkom. En heb je iets te vieren? Voor feesten en 
partijen bieden wij eveneens tal van mogelijkheden, 
dus kom het vooral eens zelf ervaren aan De Lind.”

De Lind 61, Oisterwijk | Tel. 013-5211035
Eigenaar: Mats de Rooij | www.vuurenvlam-oisterwijk.nl
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In 2001 opende horecaman Peter van Opstal de deuren van Broodjesservice ’t Stationneke. 
De locatie is uniek, want de zaak is gevestigd in de voormalige wachtkamer van het station 

in Oisterwijk, een rijksmonument dat dateert uit 1874. 
In de loop der jaren is ’t Stationneke uitgegroeid tot een begrip in Oisterwijk en omstreken.

Zoete inval

Eigenaar: Peter van Opstal

‘WE ZULLEN 
NIET SNEL NEE 

VERKOPEN’

voor de lekkerste broodjes en een kopje heerlijke koffi e
 “Het is altijd hollen of stilstaan”, vertelt Peter. 
“Wonder boven wonder hebben wij 
eigenlijk weinig last gehad van de 
coronacrisis, daar zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee. De bedrijven zijn even 
weggebleven, maar onze vaste klanten 
bleven trouw komen. Er zijn mensen die 
al vijftien jaar hun broodje bij ons kopen, 
geweldig toch?! Het is bij ons net een zoete 
inval. Wie hier komt, zit al snel met iedereen 
te buurten. Iedere dag is weer anders, dat 
is – naast het contact met de mensen – ook 
het leuke van het werk.”

  Echt vers    Bij ’t Stationneke kun je terecht 
voor allerhande vers belegde baguettes (of 
andere soorten broodjes), panini’s en steeds 
wisselende specialiteiten als pulled pork. 
“De hele dag door bakken we bij zodat je 
nooit misgrijpt. Hardlopers zijn ons broodje 
carpaccio en ons broodje hete kip, daar 
komen ze speciaal voor van heinde en verre. 
Tegenwoordig hebben we echter ook lekkere, 

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

BRUISENDE/ZAKEN

rijk gevulde salades voor de liefhebbers. 
En natuurlijk hoort daar ook een drankje 
bij of een kop echt goede koffi e van Smit & 
Dorlas.”
 
 Ook voor bedrijven    Je kunt een broodje 
afhalen voor de lunch of een bestelling laten 
bezorgen voor allerhande bijeenkomsten 
en speciale gelegenheden (onder andere 
condoleances). “Voor bedrijven kunnen we 
bijvoorbeeld zorgen voor assorti broodjes, 
handzame broodjes, met verschillende 
soorten beleg, die net wat kleiner zijn, 
zodat je ze makkelijker kunt eten tijdens 
vergaderingen, eventueel aangevuld met 
melk, jus d’orange en/of vers fruit. In overleg 
is veel mogelijk, we zullen niet snel nee 
verkopen!” 

KOM OOK EENS LANGS OF 
BEZOEK EERST DE WEBSITE 
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN

voor de lekkerste broodjes en een kopje heerlijke koffi e
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

LUXE LEESFAUTEUIL

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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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

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Als een echte ontdekkingsreiziger 
verken je in ZooParc Overloon 
normaal gesproken de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Maar jouw ontdekkingsreis 
wordt de komende tijd nog 
avontuurlijker! Tijdens de Dino 
weken van 30 september t/m 13 
november zet je een stap terug in 
de tijd en ga je op ontdekkingsreis 
in het tijdperk van de dino’s. Langs 
de wandelroute ontdek je twintig 
verschillende dino’s, waaronder een 
Tyrannosaurus Rex en een 
Spinosaurus van maar liefst zeven 
meter lang. Opgepast, sommige 
dino’s zijn levensecht en kunnen 
zelfs bewegen en geluid maken! 
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

D AGJE UIT
DINOWEKEN 
ZOOPARC OVERLOON

FILMPJE KIJKEN 

STROMBOLI

Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

De recent gescheiden Sara (van ongeveer 
45) is voor het eerst in haar leven alleen op 
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen 
met de kinderen naar Frankrijk is 
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven 
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het 
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De 
andere deelnemers blijken stuk voor stuk 
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn, 
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalf-
duizend euro neer te leggen voor een 
weekje vol zelfl iefde. Allemaal benadrukken 
ze dat ze deze therapieweek niet al te 
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3 
november te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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VERHUIZINGEN 
VOOR 
IEDEREEN
Voor particulieren, 
bedrijven en 
senioren

MEUBELTAXI 
VOOR 
MEUBELVERVOER
Geen volledige 
verhuizing maar 
wel meubelvervoer

AFVOEREN 
MEUBELS & 
GOEDEREN
Uw oude meubels 
en goederen laten 
afvoeren

ONTRUIMINGEN
WONINGEN & 
PANDEN
Voor zowel de 
zakelijke als 
particuliere klant

De Vrachtpatser 
 Transport & verhuizingen, ook voor montage & opslag! 
Bij De Vrachtpatser staan we voor betrouwbare, 
waardevolle en lokale verhuizingen, indien nodig 
inclusief (de)montage en opslag. 

Dat begint bij de o� erte waarbij we altijd in een persoonlijk gesprek 
kijken naar uw wensen en wat de verhuizing precies inhoudt. Daarbij 
geven we altijd een all-in prijs die bijvoorbeeld niet verandert als het 
langer blijkt te duren dan oorspronkelijk ingeschat.

Op de dag van de verhuizing starten onze mensen ‘s ochtends op tijd 
met de verhuizing en eventuele demontage van uw meubels. Alles wordt 
weer op de plek gezet waar u het wilt hebben en uw meubels worden 
weer vakkundig gemonteerd. Een zeer waardevolle service 
als het op verhuizen aankomt! 

Wij opereren voornamelijk binnen onze eigen regio. Wij kennen het 
Brabantse land en haar inwoners en halen er ook voldoening uit lokaal 
onze mensen van de juiste service te voorzien. 

Kiest u graag voor een bedrijf dat zijn zaken op orde hee� ? Wij ook!
Daarom beschikken wij ook over de transportvergunning voor 
goederenvervoer over de weg, de zogeheten NIWO-vergunning, en dat 
voor al onze voertuigen. Daarnaast dragen wij zorg voor uw spullen, 
mede door onze aansprakelijkheidsverzekering en transportverzekering. 

Kijk gerust eens op onze social media voor,  de goede ervaringen van 
anderen, wij delen deze graag met u voor, tijdens en na uw verhuizing!

www.devrachtpatser.nl

076-2011888

De Vrachtpatser

@devrachtpatser

Ook benieuwd naar wat we voor u kunnen 
betekenen? Contacteer ons dan.
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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

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS De horeca  

Bruist
Zoals men weet is Oisterwijk zeer 

gewaardeerd om haar horeca-
gelegenheden. Hierbij hoort natuurlijk 
ook SEC Eten & Drinken, waar je alle 
seizoenen kunt proeven en die met 

alle winden mee waait. 

SEC varieert. Ze kennen hun klassiekers. Die 
houden zij erin. En om het spannend te houden, 
passen ze hun kaart aan de tijd van het jaar aan. 
Een seizoenskaart met klassiekers dus. Hetzelfde 

geldt voor de wijnen. Die worden keer op keer 
afgestemd op de gerechten voor de ultieme 

smaaksensatie.

SEC schenkt aandacht. En de allerlekkerste 
wijnen, gin tonics en cocktails. Met of zonder bite. 

Binnen aan de borrelbar, bij de open haard of 
aan een borreltafel buiten. Gezellig met vrienden, 

familie, je lief of heel de bups bij elkaar.

SEC bruist. Geniet met een mooi glas wijn of 
bubbels, kies je favo cocktail classic of laat je 
door de barmannen verrassen met de laatste 

smaaktrends en seizoensspecials. Bij SEC maak 
je het zo gek als je zelf wilt.
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EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS

RESTAURANT THE GEORGE Dit is het restaurant 
van Hotel De Leijhof in Oisterwijk. Laat u culinair 
verrassen door chef-kok Dylan van Hirtum en zijn 
keukenbrigade. Restaurant The George is dagelijks 
geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Geniet van hun 
passie voor culinair koken. Het menu van Restaurant 
The George is geïnspireerd door de seizoenen. De 
signature van chef-kok Dylan van Hirtum is het 
koken met biologische groenten en kruiden uit eigen 
kas. Daarnaast biedt het restaurant voor de echte 
vleesliefhebber dry-aged Herefords rund dat wordt 
bereid op de Big Green Egg. Houd u meer van vis, 
dan staat kreeft ook op het menu. Voor reserveringen 
vanaf zeven personen stellen ze met plezier een 
passend menu voor u samen. 

MOOR: WINING EN DINING Wilt u in het kloppend hart 
van Oisterwijk zitten? En dan ook nog aan De Lind? Strijk 
dan neer op het terras van restaurant mooR. mooR neemt u 
mee op een culinaire reis met heerlijke gerechten en unieke 
wijnen uit haar wijnkelder. Absolute must voor culinaire 
fijnproevers is het keuzemenu van de chefs. Samen met hun 
witte brigade prikkelen ze graag uw verwende smaakpapillen 
en overtreffen zo elke verwachting. TAVERNE DE POSTHOORN Gelegen in het hart van groen 

recreatiegebied de Kampina, aan de rand van het mooie 
Oisterwijk. Bij Taverne De Posthoorn geniet u van echt Brabantse 
gastvrijheid en er zijn nog veel meer redenen om De Posthoorn 
te komen bezoeken. Het bosrijke gebied waarin de taverne 
ligt is lommerrijk en ideaal voor mooie natuurwandelingen 
of fietstochten. U kunt Taverne De Posthoorn gebruiken als 
vertrekpunt, in combinatie met een heerlijke lunch, maar ook als 
eindpunt en genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

www.littleasiacuisine.nl

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
ONLINE ALLE MOGELIJKHEDEN

+ adresgegevens labelen

PROEFLOKAAL ‘T GELAGH Met ’t Gelagh is een wens 
uitgekomen. 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 van 
bieren, whisky’s, en Nederlands gedistilleerd zal ongetwijfeld 
een grote groep genieters aanspreken. Ook vinden er 
regelmatig optredens en andere activiteiten plaatsvinden.

LITTLE ASIA CUISINE In het trendy restaurant gelegen aan 
het Lindeplein van Oisterwijk presenteert Little Asia Cuisine 
modern Asian cooking. Je kunt onbeperkt genieten van sushi 
teppan- en wokgerechten, zonder tijdslimiet.

SEC Restaurant SEC eten & drinken ligt op 
het nieuwe Lindeplein in het centrum van 
Oisterwijk. De aanwezige bar nodigt uit om een 
borrel te komen drinken, een glas wijn of een 
cocktail, maar er kan ook gegeten worden aan 
de bar. In het restaurantgedeelte kan rustig 
worden gedineerd. SEC staat voor zuiver en 
eenvoud. Niks wat het niet nodig heeft en  
alles wat het beter maakt. Een moderne  
franse basis met wereldse twist en Brabantse 
(s)maaksels. Ongecompliceerd, ongekunsteld 
en toch onverwacht. Nieuwerwets, eigen en 
toch amicaal. Zo smaakt SEC. In de zomer 
kan gegeten en geborreld worden op het grote, 
rustige terras in de zon.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HORECA
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De letter R zit weer in de 
maand, dus het wordt tijd 
om je voor te bereiden op de 
koudere, gezellige dagen.

Heeft jullie personeel ook zo 
hard gewerkt afgelopen jaar?
Verdienen ze een écht 
bijzonder kerstpakket waar ze 
niet alleen blij van worden 
maar ook iets aan hebben?

Bel ons op of kom langs in de 
winkel, dan helpen we je met 
het samenstellen van 
(persoonlijke) kerstpakketten.

Kerkstraat 3, Oisterwijk
Tel. 06 4801 2139
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

Prachtige, praktische, persoonlijke

voor jullie personeel

Vrijblijvend advies

Vanaf 1 pakket à € 20,-

Maatwerk altijd mogelijk

Kerstpakketten

Gratisbezorgingin de regioOisterwijk

De letter R zit weer in de 
maand, dus het wordt tijd 
om je voor te bereiden op de 
koudere, gezellige dagen.

Heeft jullie personeel ook zo 
hard gewerkt afgelopen jaar?
Verdienen ze een écht 
bijzonder kerstpakket waar ze 
niet alleen blij van worden 
maar ook iets aan hebben?

Bel ons op of kom langs in de 
winkel, dan helpen we je met 
het samenstellen van 
(persoonlijke) kerstpakketten.

Kerkstraat 3, Oisterwijk
Tel. 06 4801 2139
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl
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Kerstpakketten

Gratisbezorgingin de regioOisterwijk
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Volg ons op  EetCafé-de-Baronnen
De Baronnen is al langer een begrip aan het 
Lindeplein in Oisterwijk, alleen heeft er afgelopen 
juli wel een grote verandering plaatsgevonden. 
“Achter de schermen dan”, vertelt Mayke. “Want 
sinds 1 juli zijn Rick van de Ven en ik de nieuwe 
eigenaren van deze mooie zaak. Voor de schermen 
is er echter niet zo heel veel veranderd, want Rick 
en ik werken hier allebei alweer ruim drie jaar en 
ook voor we de zaak offi cieel overnamen, waren 

wij eigenlijk al het gezicht van de zaak.” 
Veel veranderen zal er voorlopig ook niet, 
hoewel Rick wel bezig is om de menukaart 
iets te vernieuwen. “En we hebben mooie 
plannen met de kelder”, vervolgt Mayke 
haar enthousiaste verhaal. “De bedoeling is 
dat we daar verschillende soorten bier gaan 
laten rijpen om ze over een paar jaar pas te 
verkopen.”

Brabantse gezelligheid
Rick en Mayke voelen zich als een vis in 
het water in hun nieuwe rol als eigenaren. 

“Niet alleen het werk is ontzettend leuk, 
ook de mensen die hier komen. Een heel 
wisselend publiek, van vaste (borrel)
gasten tot toeristen en alles ertussenin. 
Iedereen is hier van woensdag tot en met 
zondag welkom om gewoon wat te komen 
drinken of ook een hapje te eten, 
waarbij ze worden getrakteerd 
op de typisch Brabantse 
gezelligheid waar De Baronnen 
om bekendstaat. Kom dus ook 
gewoon eens een keer langs en 
ervaar het zelf!”

Eigenaren: Mayke van Spaandonk en Rick van de Ven   |  Lindeplein 11, Oisterwijk  |  013-2036026

Met maar liefst zestien verschillende soorten bier op de tap, en nog veel meer bier op de fl es, 
kun je Eetcafé De Baronnen met recht een must-visit voor de echte bierliefhebbers noemen. 
“Maar ook wie de voorkeur geeft aan een ander soort drankje of gewoon lekker wil lunchen of 

dineren is hier meer dan welkom”, aldus mede-eigenaresse Mayke van Spaandonk.

WELKOM BIJ 

DE BARONNEN

Kom genieten 
van onze 
speciaalbieren.
Eetcafé De 
Baronnen

BRUISENDE/ZAKEN



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

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

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

keuken. Hoogwaardige materialen, apparaten van gerenommeerde merken en tóch 

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

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

Een Bourgonje...

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

...mét inhoud!

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-710644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-7 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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Luxury Thai Massages
Ik bezorg u een moment van rust bij Thai Sanctuary Oisterwijk,
dé salon voor exclusieve en overheerlijke Thaise massage-
behandelingen. Ontspanning, weldaad en verwennen staan voorop, 
daar komt u namelijk voor. De massages worden gegeven in stijlvol 
ingerichte massageruimtes – met volop privacy – waarvan er een 
bovendien geschikt is voor een duobehandeling.

Quality time in hartje Oisterwijk

Reserveer nu 
uw afspraak

Thai Sanctuary Oisterwijk  |  Lindeplein 2a, Oisterwijk  |  06-21973434

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. 
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. 

Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje 
gezet om de winter door te komen!

DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een 
fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van je 
favoriete thee.

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar 
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker 
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je 
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar 
namelijk fl ink beschadigen.

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na 
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt 
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en 
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion. 
Je huid is je dankbaar.

VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips
voor de winter

LOOKING/GOOD
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ALLEEN OP AFSPRAAK GEOPEND
Tongerlose Hoefstraat 102, Tilburg
06 - 365 378 76  |  deanbigley@icloud.com  

 xylowooddesign  |  www.xylo-wood.nl

Welkom bij Xylo Wood Design. Mijn naam 
is Dean Bigley en ik heb een passie voor 
hout. Bij Xylo Wood Design maken we van 
dit prachtige materiaal alles van wat u als 
klant verlangt, eventueel in combinatie met 
glas en/of staal. 

Van tafels tot kasten, van overkappingen tot 
(buiten)keukens en van badkamermeubelen tot 

deuren: echt alles is mogelijk.

MAATWERK EN SERVICE 
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis om uw 
idee door te spreken en samen te komen tot 
een mooi ontwerp. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige, ouderwetse 
service. Voor ambachtelijk handwerk van 
topkwaliteit moet u dus bij Xylo Wood Design zijn! 

Ambachtelijk handwerk 
VAN TOPKWALITEIT!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Breng eens een bezoekje aan de showroom! Xylo Wood 
Design werkt zowel voor particulieren als bedrijven.

NederlandBruist 
zoekt:

 Commercieel medewerker binnendienst
afdeling customer care

Junior verkopers voor diverse regio’s
afdeling sales

Junior offi ce medewerker
afdeling offi ce

Stagiaires voor diverse afdelingen

Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.nederlandbruist.nl/vacatures

of scan de QR-code

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de 
villa een open, volledig uitgeruste keuken en 

eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met 
open haard en toegang tot de buitenruimte. 

In de rechtervleugel bevinden zich de 
twee tweepersoons slaapkamers en de 

ouderslaapkamer met en-suite badkamer.

Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang 
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het 
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden. 

Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het 
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het 

strand leidt, op slechts vijf minuten lopen. 

De woning is zeer goed onderhouden en biedt 
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele 
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren 
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind. 

Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst 
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat 

en kan onmiddellijk worden betrokken. 

De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts 
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van 

Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op 
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte 

ontsnapping naar het noorden van het eiland om te 
genieten van het echte Ibiza.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI783
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 149 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  712 m²
SLAAPKAMERS 2
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.325.000,-

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
 enkele minuten van strand Cala Nova



VOOR
EEN GOED 

EN GELUKKIG 
GEVOEL

BRUIST/LIFESTYLE

Comfortfood en de herfst horen bij elkaar. Als je het woord alleen al hoort, zie je jezelf 
in kleermakerszit op de bank zitten met een warme kom eten op schoot. Iedereen 

heeft uiteraard zijn eigen beeld bij het woord comfortfood, maar deze defi nitie vat het 
goed samen: comfortfood is eten waar je een goed gevoel van krijgt. 

eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets 
dat je doet denken aan thuis. Bijvoorbeeld je eigen 
lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd eet. 
Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets 
waarvan je weet dat je er extra energie van krijgt. 
Dingen met gember en chili erin, veel groenten, 
sapjes, enzovoort. Wij geloven heilig dat gezond 
eten in combinatie met wat extra uurtjes slapen 
echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of 
gemoedstoestand nodig om comfortfood te kunnen 
waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal 
recepten die eenvoudig te maken zijn, snel klaar en 
zonder poespas en die je bovenal een heel goed en 
gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat je je 
niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat wil niet 
zeggen dat comfortfood per defi nitie ongezond 
is. Immers, je zou kunnen denken: een kant-
en-klare pizza uit de vriezer is comfortfood. Een 
diepvriespizza is snel klaar en geeft je misschien 
ook nog een goed gevoel als je deze eet. Maar 
hetzelfde kan gelden voor een makkelijke 
curry, bomvol groenten en verse ingrediënten. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD? Dat is 
natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat voor de 
een troostvoer is, is voor de ander een feestmaal. 
En waar sommige mensen geen hap door hun 
keel krijgen als ze verdrietig zijn, krijgen anderen 
juist een enorme eetbui. Wanneer je ziek bent, 

Comfortfood
voor iedere mood

Wil je weten wat voor comfortfood er bij jou past? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Artinails & Beauty
biedt alle gespecialiseerde 

behandelingen aan onder één 
dak. Voor nagelstyling, gelnagels, 

hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen 
voor huidverzorging, anti-aging, 

defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij 

Artinails & Beauty op 
het juiste adres.

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

totale beautyconcept biedt dan ook 
resultaatgerichte behandelingen in 

een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht 

en deskundig advies.

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

Het verleden 
opnieuw verbeeld!

De herfstcollectie van Gelish 2022

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

Stijl is altijd in het seizoen 
met de NIEUWE Plaid 
Reputation collectie van 
Gelish® en Morgan Taylor! 
Plaid Reputation is een 
retro-revival die de modieuze 
kleuren en patronen uit het 
verleden opnieuw verbeeldt. 

De herfstcollectie van Gelish 2022 Maak nu een afspraak!
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

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

     Ouder  worden is leuk,
       maar  hoe ga je om met de
       ouder wordende huid?

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Huidveroudering is een biologisch proces van de huid dat 
begint rond het 25e levensjaar. Nieuwe cellen worden minder  
snel aangemaakt en zullen minder snel herstellen.

Elastine- en collageenvezels worden tevens steeds minder, waardoor de 
trekvastheid en stevigheid van de huid vermindert en rimpels ontstaan. 
Huidveroudering ontstaat door genetische factoren en de toenemende leeftijd, 
maar ook door factoren van buitenaf, zoals roken, zonschade en onze leefstijl. 

De genetische huidveroudering heeft als kenmerk dat de huid dunner wordt 
en de vetmassa afneemt, waardoor het gezicht wat in kan vallen. De factoren 
van buitenaf zorgen vaak juist voor een dikkere, leerachtige huid met een vale 
teint en pigmentveranderingen. Daarnaast kunnen ook kleine bloedvaatjes 
(couperose) zichtbaar worden.

Om het proces van de ouder wordende huid te vertragen en te stabiliseren, 
zijn er verschillende behandelmogelijkheden:
• Chemische peelings
• Microneedling
• IPL/laser
• Endermologie/endermotherapie

  
Neem voor meer informatie contact met ons op!

     Ouder  worden is leuk,
       maar  hoe ga je om met de
       ouder wordende huid?

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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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
diverse mogelijkheden voor 
inloopkasten ook een groot 
aanbod in kleding kasten. 

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

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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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 
tevens 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 of scan de 
QR-code.

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

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

te zorgen voor 
zijn uit China 
ontvangen kado: 
een panda!

Breid de tuin uit, groei de bamboe en laat de panda eten, 
zodat je jouw geheime opdrachten vervult.
Maak het de tegenstanders lastig maken door bijvoorbeeld 
een stuk bamboe ‘verboden te eten’ te maken of de 
bamboe te eten die je tegenstanders nodig hebben.

Dit spel is niet alleen erg schattig, 
het is ook een goede oefening 
om keuzes te maken. Planning is 
belangrijk maar ook snel je plannen 
aanpassen aan de situatie. Daarom 
gebruiken we dit spel op scholen 
om deze vaardigheden te trainen. 

Wil je dit spel op jouw school proberen? 
Neem contact op, zodat we het komen uitleggen!

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

In dit spel voor 
2 tot 4 spelers 
zijn jullie door 
de keizer van 
Japan opgedragen 

Bordspel van de maand: 
TAKENOKO

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u graag bij uw steeds lastiger 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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ONZE MAKELAARS INFORMEREN EN ADVISEREN U OVER 
AANKOOP, VERKOOP EN INVESTERING IN WONINGEN OP IBIZA

Hulp en advies, 
eerlijk en transparant

LANDELIJKE VILLA’S 
OP IBIZA

Ibiza Country Villas is een hoogstaand 
makelaarskantoor dat gespecialiseerd is 
in de aan- en verkoop van geselecteerde 
eigendommen (villa’s, huizen, appartemen-
ten, grond). 

Het bureau bestaat uit hooggekwalifi ceerde 
professionals met ruime ervaring in de 
sector. Professionaliteit en persoonlijke 
behandeling zijn onze stelregels, ons te allen 
tijde aanpassen aan de eisen en behoeften 
van onze klanten. We spreken meerdere 
talen (waaronder Catalaans, Engels, Frans, 
Duits, Italiaans, Portugees en Deens) en 
we zijn gevestigd aan de Paseo Marítimo 
de Ibiza. We staan altijd tot uw beschikking 
om u te helpen en eerlijk en transparant te 
adviseren.

Hulp en advies, 
eerlijk en transparant

Avda Juan Carlos I s/n • Transat Building Local 15 
07800 Ibiza  •  +34 971 339 307 

info@ibizacountryvillas.com
www-ibizacountryvillas-com

Bezoek voor 
meer info de website 
of scan de QR-code

5756



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

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 8 januari 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda 
een gratis taxatie dag bij Van der Valk Princeville (Princenhagelaan 5 Breda)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

58



De betere badkamer 
begint bij Sanidrõme
Geniet en laat je inspireren

Alles in huis voor 
jouw droombadkamer
Jouw droombadkamer is jouw domein. Daar valt 
niets op af te dingen. Geen ruimte in huis is zo 
persoonlijk. Begrijpelijk dus dat jouw badkamer 
naadloos bij jouw persoonlijke wensen en 
levensstijl moet aansluiten. De betere badkamer 
van Sanidrõme past gegarandeerd bij al jouw 
verlangens. Naast de vereiste vakkundige instal-
latie, is deze vanzelfsprekend afgestemd op 
jouw behoefte aan sfeer, design, functionaliteit 
en comfort

Waarom kiezen voor 
Sanidrõme Lindom?
Sanidrõme Lindom is úw badkamerspecialist 
die u van A tot Z ontzorgt wanneer u besluit uw 
badkamer te verbouwen of nieuw te bouwen. 
Wij vertellen u graag waarom.

Wij helpen u graag van A tot Z om uw droom-
badkamer te realiseren. Van persoonlijk ad-
vies met een 3D badkamer ontwerp tot aan 
de vakkundige installatie door onze eigen vak-
mensen. Wij begeleiden het hele traject en u 
ervaart het gemak van één aanspreekpunt. Laat 
u uitgebreid inspireren op onze website of kom 
langs in onze showroom en ontdek de betere 
badkamer.

Insprirerende 
showrooms

Ontzorgen van
A tot Z

Vakkundige 
installatie door 

eigen vakmensen

Kwaliteitsmerken
sanitair & tegels

Één 
aanspreekpunt

Betrouwbare
service & garantie

Scan de 
QR code
en bezoek 
de website

Lindom
Ringbaan Zuid 374, Tilburg  |  013-5361355   
lindom@sanidrome.nl  |  
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Uw aankoopmakelaar op 
Ibiza en Mallorca
Royal Estates is een ervaren makelaarskantoor gelegen in 

het hart van de stad Ibiza. Ons team bestaat uit specialisten 

van verschillende nationaliteiten en wij helpen u graag bij 

de zoektocht naar een koopwoning op het prachtige Ibiza of 

Mallorca. Door onze persoonlijke aanpak en advies bieden wij 

een uitstekende service en ondersteunen wij je gedurende het 

gehele traject.

GENIET MET ONS VAN DE BALEARISCHE EILANDEN!

Wij vinden uw droomwoning

Calle Canario

La Brise 
Talamanca

VANAF € 675.000

€ 3.800.000 TURN-KEY

Op korte afstand van Ibiza-stad, 
gelegen in het mooie dorpje Jésus, 
vind je dit gloednieuwe, moderne 
en luxe appartementencomplex. 
Twee van de vijf appartementen 
zijn reeds verkocht.

Op loopafstand van de baai 
van Talamanca vind je twee 
ultramoderne villa’s genaamd 
“La Brise”. Breng het plezier van 
wonen naar een volgend niveau.

MEER PROJECTEN ZIEN? GA NAAR WWW.ROYALESTATES.COM

Casa Bloom
PRIJS OP AANVRAAG

UITGELICHT

Uw aankoopmakelaar op 
Ibiza en Mallorca
Royal Estates is een ervaren makelaarskantoor gelegen in 

het hart van de stad Ibiza. Ons team bestaat uit specialisten 

van verschillende nationaliteiten en wij helpen u graag bij 

de zoektocht naar een koopwoning op het prachtige Ibiza of 

Mallorca. Door onze persoonlijke aanpak en advies bieden wij 

een uitstekende service en ondersteunen wij je gedurende het 

gehele traject.

GENIET MET ONS VAN DE BALEARISCHE EILANDEN!

Wij vinden uw droomwoning

Calle Canario

La Brise 
Talamanca

VANAF € 675.000

€ 3.800.000 TURN-KEY

Op korte afstand van Ibiza-stad, 
gelegen in het mooie dorpje Jésus, 
vind je dit gloednieuwe, moderne 
en luxe appartementencomplex. 
Twee van de vijf appartementen 
zijn reeds verkocht.

Op loopafstand van de baai 
van Talamanca vind je twee 
ultramoderne villa’s genaamd 
“La Brise”. Breng het plezier van 
wonen naar een volgend niveau.

MEER PROJECTEN ZIEN? GA NAAR WWW.ROYALESTATES.COM

Casa Bloom
PRIJS OP AANVRAAG

UITGELICHT
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RUST IN JE SLAAPKAMER 
ZORGT VOOR RUST IN JE HOOFD

BRUIST/WONEN

It’s wintertime! Het wordt steeds vroeger donker, waardoor de nachten 
langer lijken en je meer en meer behoefte krijgt om heerlijk te cocoonen 

in je warme bed. Wel zo fi jn als je slaapkamer dan echt een oase van 
rust is waar jij optimaal kunt ontspannen.

boek wilt lezen. Kies dan wel voor varianten die 
dimbaar zijn, zodat je er ook een rustgevende (en 
wellicht romantische) sfeer mee kunt creëren.

ULTIEME COCOONPLEK Het bed an sich is 
natuurlijk het belangrijkste meubelstuk in de hele 
kamer. Dat dit heerlijk moet liggen, spreekt voor 
zich. Maar als je er echt de ultieme cocoonplek van 
wilt maken, betekent dit ook dat je er comfortabel 
moet kunnen zitten om in alle rust een boek te 
lezen, een kopje thee te drinken of waar je ook maar 
behoefte aan hebt. Met een aantal zachte kussens 
bereik je vrij eenvoudig dit doel. 

EEN OPGERUIMDE SLAAPKAMER zorgt 
ook voor meer rust. Laat je kledingstukken dus 
niet overal slingeren, maar doe deze meteen in de 
wasmand of in je kledingkast en ruim ook andere 
rondslingerende ‘troep’ meteen op.

Less is more zou dan ook eigenlijk het uitgangspunt 
moeten zijn bij het inrichten van je slaapkamer. Heel 
leuk al die tierelantijntjes en bonte kleuren, maar 
bewaar die liever voor elders in je huis.

IN DE SLAAPKAMER raden we aan om voor 
koele kleuren als blauw, wit, grijs en groen te gaan. 
Ideaal voor de slaapkamer, want deze koele kleuren 
zullen je in een rustgevende sfeer brengen. Iets te 
saai naar jouw zin? Je kunt de boel natuurlijk altijd 
opfl euren met bijvoorbeeld kussens met wat meer 
kleur of een kleurrijk kleedje voor naast je bed.

LICHT is ook een belangrijk element in je 
slaapkamer. Een lamp die het hele vertrek goed 
verlicht, is natuurlijk altijd handig, maar zorg 
daarnaast ook voor wat dimbaar sfeerlicht. 
Bijvoorbeeld in de vorm van leeslampjes op je 
nachtkastjes, voor als je ’s avonds nog even een 

Heerlijk slapen in een 
oase van rust

Wil jij ook een fi jne slaapkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Muziek is emotie

Een piano is een kostbaar en vaak 
dierbaar bezit. Alle reden om er 
zorgvuldig mee om te gaan. Bij het 
105-jarige Simons Piano te Tilburg is uw 
piano in goede handen. “Muziek is 
ontzettend belangrijk, voor zowel jong als 
oud”, vertelt eigenaar Geert Simons 
gedreven. “Ik maak me daar graag hard 
voor.”

KWALITEIT EN 
VAKMANSCHAP

Bekijk ook eens het volgende filmpje over Simons Piano: https://vimeo.com/612718945.

BRUISENDE/ZAKEN“Je kunt zoveel emoties kwijt in 
muziek”, vervolgt Geert. “Vooral 
basisscholen hebben een essentiële 
rol in het onder de aandacht brengen 
van muziek. Stichting Meer Muziek in 
de Klas zet zich hier voor in. Laatst 
heb ik meerdere piano’s aan hen 
verkocht die gebruikt worden op 
scholen. Overigens is niet alleen 
muziek een vorm van zelfexpressie, 
hetzelfde geldt voor vakken als 
handvaardigheid en lichamelijke 
opvoeding. Ze dragen enorm bij aan 
het welzijn van kinderen én 
volwassenen.” 

Onderhoud is een must  
Terug naar het bedrijf. Voor het 
stemmen van piano’s en vleugels gaat 
Geert bij mensen thuis langs, ook om 
te beoordelen of een instrument de 
moeite waard is om te reviseren. 
“Ik merk dat het onderhoud vaak 
een beetje wordt verwaarloosd. Het 
is een veel voorkomend misverstand 
dat stemmen niet nodig is als een 
piano niet gebruikt wordt. Dat terwijl 
de piano ook dan onder invloed 
staat van temperatuur- en 
lichtvochtigheidsverschillen. Ik 
adviseer dan ook om het instrument 
minimaal één keer per jaar te laten 
stemmen. Zo houd je het in optimale 
conditie.”  

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

www.simonspiano.nl

Bekijk ook eens het volgende filmpje over Simons Piano: https://vimeo.com/612718945.

 Ouderwetse service 
Ook het kopen of huren van 
gebruikte piano’s behoort tot de 
mogelijkheden. “Het gebeurt 
regelmatig dat ouders een 
piano huren als een kind op
les gaat. Ze willen eerst zeker 
weten dat hun kind het echt 
leuk vindt voordat ze een 
piano aanschaffen. Het is ook 
fi nancieel aantrekkelijk om
eerst een piano te huren.
Ga je uiteindelijk toch over tot 
aankoop, dan worden de kosten 
van de huur en transport van 
de koopsom afgetrokken.” 
Het is tevens een optie om 
Geert gericht te laten zoeken 
naar een specifi eke piano. Hij 
bemiddelt dan bij de aan- en 
verkoop. “Dat is de ouderwetse 
service waar ik voor sta.” 



13

Uitverkoren zijn als koffi e- en theeleverancier 
gaat niet alleen over lekkere koffi e, mooie 
machines en goede service. Het gaat ook over 
gunnen. Daar is Van Krieken Koffi eservice zich 
van bewust. Aandacht voor de klant is dan 
ook één van de belangrijkste pijlers van de 
sympathieke onderneming.  

“Nou maak ik gelukkig graag 
een praatje en houd ik van 
mensen, dat scheelt”, glim -
lacht Andrew van Krieken, 
eigenaar en directeur van 
Van Krieken. “Het komt voor 
dat ik het met klanten over 
van alles heb en pas op het 
laatst over de koffi e. Dat is 
een goed teken. Ik ben 
altijd geïnteresseerd in wat 
mensen bezighoudt, hoe 
het met ze gaat, zakelijk 
en soms zelfs privé.” 

Sociale aangelegenheid
“Ik weet niet of het typisch 
Antwerps en Brabants is 
of gewoon Belgisch en 
Nederlands, maar koffi e 
speelt nou eenmaal een 

belangrijke rol in ons 
bedrijfsleven. Niet alleen als 
klanten en opdrachtgevers 
samenkomen, maar ook onder 
het personeel. Bij de koffi e- 
en thee-automaat hoor je de 
nieuwtjes. Je komt elkaar daar 
tegen of je haalt koffi e en thee 
voor elkaar. Het sociale 
element wordt nogal eens 
onderschat, maar is enorm 
belangrijk.” 

“Als zelfstandig ondernemer 
de koffi ehandel ingaan is een 
goede stap geweest. Uiteraard 
deed ik in het begin alles nog 
alleen; van het advies 
tot de verkoop, van 
plaatsing tot het 
onderhoud. 
Inmiddels werken 
we met een team
van twaalf man 
sterk, waaronder een 
eigen serviceteam. 
Daarbij bewaak ik 
de platte organisatie: 
korte lijnen en een 
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Andrew van Krieken 
Eigenaar

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2

Bakkie 
 doen?

Bakkie 
 doen?

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2

Bakkie 
 doen?

Bakkie 
 doen?

BIJ VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE GAAT ER EEN KOFFIEWERELD VOOR JE OPEN

gemoedelijke sfeer vind ik 
belangrijk. Dat vertaalt zich 
namelijk rechtstreeks door 
naar de klant. Ook die wil 
vriendelijk, snel en effi ciënt 
geholpen worden.”
Welkom in de koffi ewereld 
van Van Krieken!

Andrew van Krieken
Eigenaar

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste keuze in laminaat en PVC vloeren
• Zo’n 100 vloeren direct uit voorraad leverbaar
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
•  Zelf leggen of laten leggen

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

8,8,9999
p/m2

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:
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mooR: Wining en Dining   
COLUMN/MOOR

Dat wijn een heuse 
toverdrank is, had ik al 
ontdekt, maar om als 
Italiaanse wijnmaker 
je beste wijn ‘Il Flauto 
Magico’ oftewel ‘de 
Toverfl uit’ te noemen? 
Heb je ze dan wel 

allemaal op een rijtje?

In de zomer van 2019 ben ik dat zelf gaan onderzoeken op 
het wijndomein in Toscane ‘Il Paradiso di Frassina’, waar 
ze hun ‘Brunello di Montalcino’ deze merkwaardige naam 
hebben gegeven. Met mijn gezin daar aangekomen, overzie 
ik een wijngaard met alle wijnranken in symmetrische 
rijen aangeplant, als soldaten in het gelid. M’n voorlopig 
oordeel: de eigenaar van dit domein heeft ze op een rijtje. 
Een conclusie die ik enkele stappen dichterbij de wijngaard 
haastig moet intrekken. Ik hoor muziek in de wijngaard, 
melodieuze muziek, een symfonie van Mozart? Nu begon ik 
me af te vragen of er bij mij een snaartje los zit. 

Eenmaal in de wijngaard zie ik dat het wel 100 BOSE-
boxen zijn die deze klassieke klanken over de wijnranken 
laten klateren. Ik sta als betoverd door dit magisch tafereel, 
welke betovering wordt verbroken door de komst van 
Don Cignozzi, eigenaar van dit paradijs. 

Mariëtte Gerris, vinoloog, werkt bij mooR Wining & Dining en binnenkort als sommelier in het nieuwe 
restaurant boven mooR: ‘The Dining Room Oisterwijk’. Vanaf januari gaan daar haar wijncursussen 
van start, zie www.toujoursvin.nl voor de cursusdata. Mariëtte schrijft graag over wijn.

Vol passie legt hij uit dat zijn wijn beter smaakt door 
de muziek van Mozart. Hij had gehoord van vroegere 
experimenten die het verband tussen muziek en 
plantengroei hadden aangetoond en wilde dit graag 
op wijnstokken uitproberen. Als voormalig advocaat 
pakte hij dit grondig aan en is met hulp van de 
Universiteit van Florence en Pisa en gesponsord door 
BOSE de ranken in één wijngaard gaan verwennen 
met muziektherapie van Mozart. 

De geluidsgolven van Mozarts melodieën blijken 
na onderzoek dezelfde trillingsfrequentie te hebben 
als geluiden uit de natuur, de juiste frequentie waar 
planten in goede harmonie op mee resoneren. Deze 
opgewekte en levendige deuntjes zorgen voor 
gezonde en blije wijnstokken die sneller groeien, 
waarvan de vruchten rijper en aromatischer zijn. 
De wijn geperst uit deze dolblije druiven heeft hij 
als ode aan Mozart en zijn beroemde opera ‘Die 
Zauberfl öte’ gedoopt tot ‘Il Flauto Magico’. En terecht, 
want eenmaal geproefd van deze vloeibare vrucht 
ben je als betoverd. In de ban van deze wijn trek 
je je creditcard en zo plukt deze gewiekste Don de 
vruchten van Mozarts magistrale meesterwerk.

Kom je binnenkort de ‘toverdrank’ die bij mooR op de 
kaart staat proeven?

De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafi eken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

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

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

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

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

In een lijstje...
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Spoorakkerweg 11 | 5071 NC Udenhout | 06 - 31 26 33 39
info@mbc-udenhout.nl | www.mbc-udenhout.nl

Accountants en Adviseurs
| Administraties | Financieel advies | BTW |

| Belastingzaken voor Particulieren en Ondernemers |

| Inkomstenbelasting | Vennootschapsbelasting |
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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novak

Aangesloten bij

stichting

Producten en 
diensten voor het 
mkb-accountantskantoor

Lid van: NBA, VAB en Becon-regeling

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

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

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

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

PVC VLOEREN

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

Een prachtige basis voor elk interieur

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Een goed
geweten is vaak 
te danken aan een 

slecht geheugen

In november kom 
je tegen harde 

wind en fi kse regen

73



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

MAGNOLIA bloemen
Bloemen... met de paplepel ingegoten, 

passie voor bloemen, vakidioot, 
meester in de bloemsierkunst… 
Ach ja, zo heeft ieder zijn ‘ding’. 

En bij mij zijn dat bloemen en alles 
daaromheen! Neem eens een kijkje 
op onze site. Zoek je iets speciaals, 
neem contact op of kom naar onze 

kleurrijke winkel!

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

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  

Lymfoedeem 
vochtophoping in de huid

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Symptomen
De klachten van lymfoedeem zijn 
onder andere: zwelling, een vermoeid 
of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, 
beperkingen in de beweging, 
beperkingen in het dagelijks 
functioneren, huidafwijkingen en 
verhoogde kans op wondroos.

Door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht ontstaat 
lymfoedeem in een bepaald lichaamsdeel. Er kan sprake zijn van een 
aangeboren afwijking aan het lymfestelsel of een beschadiging die 
opgetreden is na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep, wondroosinfectie of 
trombose. Ook komt lymfoedeem helaas voor na behandeling van kanker.

Behandeling op maat
Door behandeling van oedeem 
stabiliseert de omvang en 
verminderen de klachten. Er zijn 
verschillende behandelmogelijkheden. 
Huidzorg Unique is gespecialiseerd in 
de behandeling van oedeem. 
Neem voor een behandelplan op 
maat gerust contact met ons op!

Bij Huidzorg Unique kunt u terecht met 
alle vormen van oedeem. 

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

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

huidproblemen:

LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING
STEELWRATJES

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

Renée van Berkel



Slimme, tijdelijke woonoplossingen

06-25040305
Mail
info@unit4sale.nl

Ma - Vr: 09.00 - 17.00
Uitsluitend op afspraak

Unit 4 Sale is de specialist in 
slimme woonoplossingen voor 
tijdelijke huisvesting!

Unit 4 Sale produceert en 
levert tijdelijke huisvesting voor 
recreatie, vakantie, (arbeids-)
migranten, invulling van 
VAB-locaties, zorgwoningen, 
studentenwoningen en als extra 
ruimte in de tuin of bij het huis.

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

De woonoplossingen worden in 
eigen fabriek geproduceerd met 
kwaliteit en geleverd en geplaatst 
binnen drie maanden.

De Lind 12, Oisterwijk
+31 653 68 67 02
info@wereldkristallen.nl 
www.wereldkristallen.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOP
van wereld kristallen bij 
galerie kunst op 12

20% korting op het hele assortiment van wereld kristallen 

*actie voorwaarden: zelf ophalen

Meer weten over onze diensten?
Loop gerust binnen en als zoete 
uitnodiging is er uiteraard een 
koekje voor bij de koffi  e of thee.

Bewust bezig zijn met uw bedrijf?
TvdW denkt al 18 jaar met u mee!

Als mkb’er bent u vanzelfsprekend op zoek naar een adviseur die van 
aanpakken weet. En die hebben wij! Doordat wij continu bij u betrokken 
zijn, zorgen wij voor een beter en altijd actueel inzicht, waarbij u en uw 
onderneming zeker gebaat zullen zijn. En dat gegarandeerd binnen het 
budget dat u nu betaalt voor uw jaarrekening.

en bieden u een advies op maat over 
hoe u uw onderneming fi nancieel 
gezond kunt houden of kunt krijgen. 
Wij begrijpen dat u, als ondernemer, 
zich vooral op uw omzet richt en 
daarbij minder oog heeft voor 
bijvoorbeeld de marges en indirecte 
kosten. Met onze vakkennis in de 
mkb-branche staan wij graag voor 
u klaar om u aan de hand van uw 
cijfers bewust te maken van uw 
fi nanciële situatie en u de richting te 
wijzen naar betere resultaten.

Administratie- & Advieskantoor voor MKB en ZZP 
Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416 - 337793  
info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

Tussentijdse cijfers van uw onder-
neming vormen een leidraad 
bij het nemen van beslissingen. 
Daarom is het belangrijk uw 
fi nanciële situatie goed in kaart te 
hebben. Het is soms lastig om dit 
zelf continu inzichtelijk te houden, 
maar zinvol is het zeker. Vandaar 
dat wij u hier graag bij helpen! Wij 
houden een vinger aan de pols 
wanneer rentabiliteit achterblijft 
en gaan op zoek naar mogelijke 
oorzaken. Wij denken met u mee 

7776



 013 470 0711  
www.computerserviceoisterwijk.nl

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

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

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

Computer problemen?

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

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.

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

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

VEILIGHEIDSGLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

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

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

4 NOVEMBER
Theater Pulz!
Muziektheater waarin korte 
monologen worden afgewisseld 
met bekende Nederlandse liedjes. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
entree € 17,50

5 NOVEMBER
Open dag
Met een kijkje in het regionaal archief
 en de viering van de 75-jarige Heem-
kundekring, van 10.00 tot 16.00 uur.

6 & 27 NOVEMBER
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 
Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 uur - 17.00 uur. 

13 NOVEMBER
Rommelmarkt
Lekker snuff elen en een bakkie doen 
in Wijkcentrum Pannenschuur, van 
09.30 tot 14.30 uur. 

13 NOVEMBER
TimsMusic
Een muzikale theatervoorstelling 
gemaakt door drie muzikanten en 
tegelijkerti jd verhalenvertellers. 

Met prachti ge gedichten, verhalen 
en liedjes. Aanvang 14.00 uur in 
Den Boogaard, entree € 10,-.

16 NOVEMBER
Jaren 60 & 70
Om 14.30 uur spelen Hijme & Joris 
muziek uit de jaren 60 & 70 in 
’t Stokske Moergestel. De entree is 
wederom grati s. 

17 NOVEMBER 
Voedselbos
Lezing door IVN over voedselbossen, 
aanvang 20.00 uur in. De Nieuwe 
Burght, einde Sportlaan. 

Singing Parels
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NOVEMBER 2022

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

aannemen. Vol enthousiasme 
storten ze zich op een hilarische 
ontdekkingsreis. Aanvang 20.30 uur 
in Tiliander, entree € 24,-.

20 NOVEMBER
Stadsgids
Wandel om 10.30 uur mee vanaf 
de Joanneskerk naar de Petruskerk.
Deelname bedraagt € 5,-.

27 NOVEMBER
Adventsconcert 
Met de Elckerlyc Speellieden om 
14.30 uur in de Protestantse Kerk, 
Kerkstraat Oisterwijk. Entree is grati s. 

20 NOVEMBER
Babette van Veen 
Juff rouw van Dale is een echte 
voorleesjuf en komt voorlezen voor 
de allerkleinste. (3+) Aanvang 10.30 
uur in Tiliander, entree € 13,-.

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.

19 NOVEMBER
Concert
Met de Singing Pearls, entree 
15 euro, aanvang 20.00 uur in 
de Protestantse Kerk aan de 
Kerkstraat in Oisterwijk. 

19 NOVEMBER
Adam en Eva 2.0
Ellen Pieters en Han Oldigs 
spelen buitenaarde wezens die 
de gedaantes van man en vrouw 

Singing Parels

Altijd wat te doen in november!

Adam & Eva 2.0
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NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst

BRUIST/RECEPT

8584



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

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 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

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

Maak kans op

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

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

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

100 ml
t.w.v.

€145,-

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