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 ‘Bruce Springsteen
  is mijn inspirator’

Fijne 
feestdagen!
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Flint
Design: Beck Design, 2019 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 
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BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

ÉÉN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE EN AMBACHTELIJKE 
BANKETBAKKERIJEN VAN NEDERLAND. IN ONZE BAKKERIJ 
MAKEN WIJ ZELF ONZE PATISSERIE EN CHOCOLADEWERK.  

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL

BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

ÉÉN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE EN AMBACHTELIJKE 
BANKETBAKKERIJEN VAN NEDERLAND. IN ONZE BAKKERIJ 
MAKEN WIJ ZELF ONZE PATISSERIE EN CHOCOLADEWERK.  

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL



Wil je kans
maken om jouw foto

in Oisterwijk Bruist
terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Oisterwijk.
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Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand! 
Warmte, sfeer, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 
lekker eten en drinken, maar ook af en toe even heerlijk 
cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om bij te 
tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook 
stress deze dagen op de loer. Er moet immers zo veel worden 
gedaan en geregeld en al die verplichtingen… Je zou er bij 
voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is dat nergens 
voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een 
stressvrije decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend 
hard moeten werken deze maand, zoals elk jaar rond de 
feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het ook hen een 
stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel 
mogelijk lokaal te shoppen. Zo heeft iedereen een mooie 
decembermaand.

Fijne feestdagen!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/DECEMBERCOLOFON
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
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Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
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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.

Inhoud
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DE GEZELLIGSTE 

ONTMOETINGSPLAATS 

OP ’T OISTERWIJKSE 

LINDEPLEIN!

180 VERSCHILLENDE 
SOORTEN BIER

150 VERSCHILLENDE 
SOORTEN WHISKEY

Toon Coppens

34Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659
www.autobedrijf-roks.nl

Welkom bij Roks autobedrijf, 
een écht familiebedrijf waar u 

zich welkom voelt. 
Al sinds 1967 zijn wij een vertrouwd 
adres in Goirle voor al uw wensen 
op autogebied. Wij staan bekend 
om onze grote klantgerichtheid en 

daarmee klanttevredenheid. 
U bent namens al onze collega’s 

van harte uitgenodigd.

Al ruim 55 jaar het adres 
voor jonge kwaliteit occasions

HET MEEST ACTUELE AANBODKIJK ONLINE OF SCAN DE QR-CODE
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ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

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

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL NIET TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije 
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

BRUIST/BODY&MIND
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Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

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

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

ook heel zorgvuldig om.

Bij ons werken onder andere een tandheelkundig 
dierenarts en meerdere dierenartsen met expertise 

op het gebied van orthopedie en chirurgie en 
echografi e. Zo krijgt ieder dier de zorg die 

het nodig heeft.

Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.

December
Schoentjes worden weer gezet en de kerstkransjes komen weer 
op tafel. Zo ook bij de baasjes van Zoey. Bij Zoey thuis waren de 
schoentjes van de kinderen gevuld met chocolade. Ze had de 
chocolade te pakken gekregen en had deze helemaal opgegeten. 
Na overleg met de dierenarts bleek het verstandig haar te laten 
braken om de giftige chocolade uit de maag van Zoey te krijgen. 
Met het braken kwam gelukkig alle chocolade eruit. Gelukkig was 
het baasje van Zoey er op tijd bij! 

COLUMN/ANICURA

Supervriendelijke 
medewerkers met 

een groot 
inlevingsgevoel.

Theo

Top mensen met 
hart voor dieren.

Jos

Ze zijn heel 
bekwaam, erg lief 

voor dieren en 
stellen de baasjes 
ook gerust. Weten 

heel goed waarover 
ze praten, erg 
professioneel.

Merlin

Goede medische 
hulp voor onze 

dierbaarste 
huisgenoten.

Martijn

Wat maakt chocolade gevaarlijk? 
Cacao (en dus ook chocolade) bevat de stof theobromine. 
Theobromine wordt door honden en katten minder snel 
afgebroken dan bij de mens waardoor het giftig is. In ernstige 
gevallen kan chocoladevergiftiging dodelijk zijn.  Vaak is het: hoe 
donkerder de chocolade hoe meer cacao (en ook theobromine) 
hoe gevaarlijker de chocolade is. Een kleine hoeveelheid kan dus 
al schadelijk zijn! 

Afhankelijk van hoe snel na de inname van de chocolade de hond 
behandeld wordt, kan in het gunstigste geval braken al voldoende 
zijn om de gifstoffen uit het lichaam te krijgen. Wanneer braken 
niet of onvoldoende lukt kan de maag nog leeggespoeld worden.

Heeft uw hond of kat chocolade op? 
Bel dan meteen de dierenarts om de situatie te overleggen! 
Hoe sneller hoe beter. Probeer nooit uw hond te laten braken 
met zout!

Geniet van de feestdagen
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Voor onvergetelijke
feestdagen!

Doe mee en win

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.nl

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

LEZERSACTIE* 
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAAVoor onvergetelijke
feestdagen!

Scan 
de 

QR-code

UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op de plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

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

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.nl
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DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken! 
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     
 temperatuur ooit gemeten in 
Nederland was -27,4 graden Celsius. 
 Dat was in 1942. Brrr! Sinds 1901 
hebben we acht keer een 
 witte Kerst gehad: sneeuw 
    op Eerste én Tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus 
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën 
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 
 9,3 miljoen euro.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITSDecember verlicht Oisterwijk! 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
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era

We zijn gestart met een reeks van koopzondagen om aan de wensen van onze 
klanten tegemoet te komen. Sinterklaas moet uiteindelijk ook zijn cadeaus kunnen 
kopen. Hetzelfde geldt voor de Kerstman. Zoals jullie kunnen zien, hangt de 
gloednieuwe sfeerverlichting er en worden er deze maand weer 120 kerstbomen 
geplaatst in het centrum. Ook komen er twee grote verlichte bomen in het centrum 
en vier op het Lindeplein. Ondanks het feit dat ze energie verbruiken, doen we toch 
mee met besparing. De sfeerverlichting gebruikt maar liefst de helft minder stroom 
dan de vorige ook al duurzame verlichting! Dat is ook de reden dat veel winkels nu 
hun deuren dicht houden om energie te besparen.
Momenteel zit er veel werk in het maken van de jaarplanning voor 2023 en 
natuurlijk het evenement WinterglO’w op 16 december. Wederom pakken we 
dit jaar weer meer uit met artiesten, kramen, straattheater, zangroepen, muziek, 
koren, vuur en natuurlijk de Kerstman in zijn eigen onderkomen: de yurt. Ook is 
Wintervillage, in vorm van de ijsbaan, maar liefst vier weken aanwezig op de kop 
van de Lind. Iedereen kan daar terecht voor het schaatsen, maar ook voor een 
gezellige avond of middag. Informatie over WinterglO’w kunt u vinden op de 
nieuwe site: www.winterglowoisterwijk.nl.
Cadeautip: bij het Tourist Informatie Punt (TIP) kunt u de plaatselijke succesvolle 
cadeaubonnen kopen. U kunt deze op meer dan 160 inleveren. Kijk voor de 
inleveradressen op de site van Bezoek Oisterwijk. Voor het eind van het jaar zal 
ik de jaarplanner met de activiteiten en koopzondagen weer uitdelen aan de 
ondernemers. Iedereen kan deze ook gaan zien op onze site.

Tevens wil ik iedereen alvast fijne feestdagen 
en een mooie jaarwisseling toewensen!

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 feestmaand december is weer begonnen, het jaar is dus bijna weer voorbij. De kerstversieringen 
komen weer uit de opslag en Sinterklaas is even op en neer gekomen vanuit Spanje.
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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! 

Volg ons op  pilatesoisterwijk

Pilates Oisterwijk Hoogstraat 8, Oisterwijk  |  06 - 10027201
info@pilates-oisterwijk.nl  |  www.pilates-oisterwijk.nl

KOM SNEL LANGS • KOM SNEL LANGS • KO
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L 
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NGS •

HEERLIJK

ONTSPANNEN 
GENIET

Beleef de 
Pilates-methode 
zoals deze bedoeld is

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons & 
Nagelstylisten

In Amerika is het al helemaal hot en ook in Nederland groeit de populariteit van 
pilates. Nee, dat is geen vorm van yoga, het is een low-impact trainingsmethode 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog door Joseph Pilates is ontwikkeld om soldaten 

te revalideren. “De oefeningen, uitgevoerd op verschillende apparaten, zijn perfect 
om je lichaam soepel en sterk te maken én te houden”, vertelt Sascha Brouwer, 

eigenaresse van 

Toen Sascha voor het eerst in aanraking kwam 
met pilates, was ze meteen overtuigd. “Ik gaf 
toen al jaren fi tness en spinning lessen in een 
sportschool in Den Haag”, vertelt ze enthousiast. 
“Zelfs mijzelf bracht en brengt het veel en het 
betekende een enorme verrijking van mijn lessen. 
Bij pilates spreek je spieren aan op de lengte. 
Het is stretchen door kracht en controle.”

Originele pilates apparatuur Zes jaar geleden 
verhuisde Sascha naar Oisterwijk. Een 
pilates studio was er nog niet, dus ze greep 
haar kans en opende de deuren van Pilates 
Oisterwijk. “Je hebt wel veel pilates lessen 
waarbij de oefeningen op de mat worden 
gedaan. Daarmee spreek je echter slechts 10 
procent van je spiergroepen aan. In mijn studio 
train je op speciale pilates apparatuur, daarmee 
kun je veel meer bereiken.”

Voor jong en oud Bij Pilates Oisterwijk kun 
je trainen in kleine groepen (maximaal vier 
personen), in duetten (bijvoorbeeld een echtpaar 
of vriendinnen) of één-op-één. “Het mooie is 

dat pilates toegankelijk is voor iedereen, zowel 
jong als oud. Mijn jongste klant is begin twintig, 
mijn oudste tachtig, dat zegt genoeg. Sommige 
mensen hebben specifi eke klachten of blessures, 
anderen komen vooral om hun lichaam te 
versterken. Maar ik heb ook een danseres die 
kiest voor pilates om bewuster te kunnen trainen. 
Juist die afwisseling houdt het voor mij uitdagend. 
Ieder lijf is weer anders. Het geeft voldoening 
om mensen langzaam te zien groeien in wat ze 
kunnen.”

Volg ons op  pilatesoisterwijk

Pilates is stretchen 
door kracht en controle

1918



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: 0499 745 083.

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie
www.huidtherapieboxtelbest.nl

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

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

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

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
verzekering.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact 
met ons op!

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

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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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 DE KLEINDOCHTER 

Van 18 november tot en met 8 
januari is het Geulstadje Valkenburg 
weer van onder tot boven in 
kerstsferen gehuld. Kerststad 
Valkenburg is dé plek waar de 
kerstmarkten een echte beleving 
zijn, waar je eindeloos kunt 
wandelen in unieke en wonder-
schone winterlandschappen, waar 
de kerstliefde door de maag gaat, 
waar duizenden kerstlichtjes 
fonkelen en waar heel veel leuks te 
beleven valt. Laat je meevoeren 
door de ondergrondse betovering in 
de kerstgrotten van Valkenburg, met 
de gezelligste kraampjes, sfeervolle 
lichtjes, het kerstverhaal en 
meterslange miniatuurdorpjes. In 
Valkenburg strijk je neer voor een 
kerst in magische sfeer! 
Kijk voor meer info op 
www.kerststadvalkenburg.nl.

D AGJE UIT
KERSTSTAD 
VALKENBURG

FILMPJE KIJKEN 

CALL JANE

Niet lang nadat hij in de jaren zestig Birgit 
ontmoet in Oost-Berlijn, vraagt Kaspar haar ten 
huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij 
moet haar helpen vluchten uit de DDR. De 
vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt, ontdekt de 
zeventigjarige Kaspar in haar dagboeken dat ze 
al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht 
liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze 
nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar 
besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een 
kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. 
Hun ontmoeting verloopt moeizaam, 
voornamelijk vanwege haar rechts-radicale 
echtgenoot. Alleen met hun dochter Sigrun – 
zijn kleindochter – bouwt Kaspar een aarzelende 
relatie op. DE KLEINDOCHTER van Bernhard 
Schlink is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 8 
december te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Eigenaren: Hans en Marion van de Langerijt  |  Hooghoutseweg 21 Biezenmortel  |  06-47553442 

www.nieuwetijdshoeve.nl

Alternatieve gezondheidszorg 
voor mens en dier

“Wij gaan op zoek naar onderliggende problemen 
en de werkelijke oorzaak en houden het niet bij 
alleen symptoombestrijding”, vertelt Marion. “We 
willen de mensen namelijk écht helpen. En niet 
alleen mensen trouwens, want we richten ons 
op mens en dier.” Elk probleem wordt door dit 
tweetal gezien als een ‘nieuw probleem’, want 
standaardoplossingen bestaan er niet. Hans: 
“Iedereen is anders dus de behandeling wordt 
bij ons volledig op de persoon afgestemd. De ene 
keer kan ik beter helpen, de andere keer Marion 
en soms is het juist onze kracht dat we iemand 
samen kunnen behandelen.” Daarbij kunnen ze 
onder andere putten uit hun kennis en ervaring 
op het gebied van reiki, bloesemremedies, 
edelsteentherapie, stervensbegeleiding, contact 
met overledenen en communiceren met dieren. 
“Daardoor kan eigenlijk iedereen, met de meest 
uiteenlopende klachten, bij ons terecht voor hulp.”

Hij stuitte in zijn werk op dingen die niet direct te verklaren waren, zij liep jarenlang 
rond met zware depressies. Het antwoord op beide vraagstukken vonden Hans en 

Marion van de Langerijt in de alternatieve gezondheidszorg. Iets wat hen zoveel 
heeft gebracht, dat ze die kennis en ervaring graag wilden delen. Iets wat ze 

inmiddels dan ook alweer heel wat jaren doen met de Nieuwetijdshoeve.

Vertrouwen
Belangrijk hierbij vinden ze het dat iedereen zich 
in de praktijk op zijn of haar gemak voelt. Marion: 
“Wij kijken niet zwart-wit, plakken geen labels en 
oordelen nooit over mensen. We zijn eerlijk en 
oprecht en weten door onze kleinschaligheid de rust 
te bewaren en een vertrouwensband op te bouwen. 
Daarnaast willen wij toegankelijk zijn voor iedere 
beurs en zijn we ook altijd bereid om hierin mee 
te denken, zodat iedereen de hulp kan krijgen die 
nodig is.”

BRUISENDE/ZAKEN

Wil je meer weten over de 
Nieuwetijdshoeve? Neem dan een 
kijkje op www.nieuwetijdshoeve.nl of 
maak meteen een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek om te ervaren 
wat Hans en Marion voor jou kunnen 
betekenen.



Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

in Woerden aangemeld voor het stranduitje. 
“Helaas waren er meer aanmeldingen dan 
plekken en werd ik uitgeloot. Op de website van 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

‘In je eentje ga je niet, met het Ouderenfonds wel’
Ook Marry van ‘t Hoog (82) genoot van het stranduitje in 
Petten. “Ik ben slecht ter been en ga steeds verder achteruit. 
In huis red ik me met een rollator en ik heb een scootmobiel. 
Ik woon zeven hoog en moet bij de lift uitstappen, maar dat 
weerhoudt me er niet van om er toch op uit te gaan. Wel heb 
ik soms wat hulp nodig. Zo kan ik niet alleen naar het strand. 
Ik heb geen vervoer en kan met mijn scootmobiel niet over 
het zand rijden. Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik 
vanuit Woerden wel mee op stap, dat is ideaal.

Het Ouderenfonds had bij het uitje naar Petten voor speciale 
rolstoelen gezorgd, met dikke banden. Een van de andere 
deelnemers heeft me daarmee naar de zee gereden. Ik kreeg 
een enorme golf over me heen en was tot mijn borst toe 
nat, maar heb enorm van het uitje genoten. Ik vind het leuk 
om onder de mensen te zijn. In je eentje ga je niet, met het 
Ouderenfonds wel.”

Als je iedereen 
ziet stralen, dat is toch geweldig!’

Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Scan de QR-code en 
doneer nu

Als je iedereen 
ziet stralen, 

Even leek het erop dat 
Trudy Lekkerkerker (72) 

uit Woerden niet mee 
kon naar het stranduitje 
in Petten, waar ze zich 

zo op had verheugd. Ze 
liet het er niet bij zitten 

en zorgde ervoor dat 
ze alsnog kon gaan. En 
ze nam nog zes andere 

mensen mee!
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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Op de volgende pagina vind je een verzameling van een aantal 
leuke, gezellige horecazaken, waar je lekker kan eten of gezellig 

een drankje kan doen. Met meer dan 56 restaurants en bijna 
vijftig andere horecazaken, kun je Oisterwijk met recht een 

‘bourgondisch walhalla’ noemen. Iedere maand lichten we de 
horeca in Oisterwijk uit. Dat weten niet alleen wij, maar alle 

culinaire ondernemers in ons mooie Oisterwijk.

De horeca Bruist

Heb je ook interesse om in dit bruisende 
magazine te staan en heb je nog een  

leuke tip voor de redactie?  
Mail ons dan op nl@nederlandbruist.nl. 

 
 

EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS
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EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS

RESTAURANT THE GEORGE Dit is het restaurant 
van Hotel De Leijhof in Oisterwijk. Laat je 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 je meer van vis, 
dan staat kreeft ook op het menu. Voor reserveringen 
vanaf zeven personen stellen ze met plezier een 
passend menu voor je samen. 

MOOR: WINING EN DINING Wilt je 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 je 
mee op een culinaire reis met heerlijke gerechten en unieke 
wijnen uit haar wijnkelder. Absolute must to do, start met 
de lekkerste bytes, zoals de Koreaan popcorn of de mooiste 
oesters en laat je meenemen in de gezelligheid van de avond.

TAVERNE DE POSTHOORN Gelegen in het hart van groen 
recreatiegebied de Kampina, aan de rand van het mooie 
Oisterwijk. Bij Taverne De Posthoorn geniet je 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. Je kunt Taverne De Posthoorn gebruiken als 
vertrekpunt, in combinatie met een heerlijke lunch, maar ook als 
eindpunt en genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
ONLINE ALLE MOGELIJKHEDEN

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

EETCAFE DE BARONNEN 
Bij dit eetcafé kun je genieten 
van onder andere meer dan 
250 Brabantse speciaalbieren, 
mooie wijnen en een 
menukaart met overheerlijke 
carpaccio’s. Naast de 
bekende rundercarpaccio 
serveert De Baronnen ook 
kalf-, zalm- en tonijncarpaccio 
en vegetarische gerechten. 
Ook heb je de keuze uit 
voorgerechten en desserts 
waarbij je je vingers aflikt.

Lindeplein 11, Oisterwijk
013 - 203 60 26
eetcafedebaronnen@outlook.com

www.facebook.com/EetCafé-de-Baronnen-1019631934779900/

www.boshuyshermitage.nl

BOSHUYS HERMITAGE is een sfeervol restaurant, 
drinkgelegenheid en feestlocatie, prachtig gelegen in de 
Oisterwijkse bossen. Het adres voor koffie, borrel, lunch en 
diner... om even tot rust te komen.
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DE GEZELLIGSTE 

ONTMOETINGSPLAATS 

OP ’T OISTERWIJKSE 

LINDEPLEIN!

180 VERSCHILLENDE 
SOORTEN BIER

150 VERSCHILLENDE 
SOORTEN WHISKEY

Toon Coppens

De gezelligste 

ontmoetingsplaats van Oisterwijk 

Lindeplein 3, Oisterwijk  |  013-5220127  |  info@proefl okaaltgelagh.nl

www.proefl okaaltgelagh.nl

Op zoek naar gezelligheid en een lekker drankje? Dan ben je op het Oisterwijkse 
Lindeplein aan het juiste adres. Om precies te zijn op nummertje 3, bij 

Proefl okaal ’t Gelagh. ”Wij zijn de gezelligste ontmoetingsplaats van Oisterwijk”, 
aldus eigenaar Toon Coppens. “Iedereen die hier nog nooit is geweest, moet het 

vooral zelf eens komen ervaren.”

Wie een stap over de drempel van ’t Gelagh 
zet, waant zich meteen in een traditioneel bruin 
café. Gezelligheid staat hier dan ook voorop. En 
dat is niet het enige waarin ze uitblinken. “Wij 
zijn namelijk gespecialiseerd in speciaalbier en 
whisky’s”, vertelt Toon trots. “In totaal bieden we 
de keuze uit zo’n 180 verschillende soorten bier 
– waarvan elf van de tap – en 150 verschillende 
soorten whisky. Een aanbod dat hier in de 
omgeving uniek is en waar dan ook heel veel 
liefhebbers op afkomen. Overigens ben je ook 
meer dan welkom als je geen liefhebber van bier 
of whisky bent, want we hebben nog veel meer 
lekkers op de kaart staan.”

Proeverijen
Toon omschrijft ’t Gelagh als een relaxte zaak, 
met een zeer leuk publiek en een heerlijk ruim 

en zonnig terras op het Lindeplein. “Sinds 
dertien jaar zitten we op deze locatie en dat 
bevalt ons bijzonder goed. Helemaal omdat er 
steeds meer op het plein wordt georganiseerd 
door de lokale ondernemers.” Deze activiteiten 
trekken natuurlijk publiek, maar ook bij ’t Gelagh 
zelf doen ze er van alles aan om gasten aan 
te trekken. Zo vinden er regelmatig optredens 
en andere activiteiten plaats en kun je er ook 
terecht voor een lekkere bier- of whiskyproeverij. 
“Daarbij serveren we je vijf proefglaasjes met 
verschillende soorten bier of whisky. Echte 
maaltijden hebben we niet op de kaart staan, 
maar je kunt er wel wat lekkere snacks of een 
borrelplank bij bestellen om een bodempje 
te leggen voor de proeverij. Nieuwsgierig 
geworden? Kom het dan vooral zelf eens 
ervaren!”

DE GEZELLIGSTE 

ONTMOETINGSPLAATS 

OP ’T OISTERWIJKSE 

LINDEPLEIN!

Toon Coppens
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Coole ijstaarten
IJskoud het lekkerst!

IJs tapas
Dat wil je toch ook!

Choco kusjes
Om van te genieten!

Macarons
Om van te genieten!

Bestel nu de lekkerste 
producten online!
Scan de QR-code!

De zomer 
op bestelling

www.ijsaanhuis.nl

Choco kusjes
Om van te genieten!

Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 – 52 19 291  |   info@matteo.nl  |  www.matteo.nl

Volop genieten 
ook in de winter!

Voor gewoon een heerlijke versnapering tussendoor, 

of wat dacht je van een heerlijke ijstaart als dessert 

van je kerstmenu! Kortom, laat je verrassen door de 

vele mogelijkheden die wij bieden.

Wij zijn tot 18 december geopend op vrijdag, 

zaterdag en zondag van 14.00 - 20.00 uur.

Tot binnenkort of bestel via de QR-code online.

Na de kerst 
tot 1 januari 
bakken wij 

iedere dag verse 
oliebollen!



mooR: Wining en Dining   
COLUMN/MOOR

‘Het oordeel van 
Parijs’ of ‘de proeverij 
van 1976’, zo is 
dewijnwedstrijd die 
plaatsvond in het 
Intercontinental 
Hotel in Parijs 
de geschiedenis 

in gegaan. De witte wijnen, 
bestaande uit de beste chardonnays uit de Bourgogne en 
rode wijnen van gerenommeerde châteaus uit Bordeaux 
werden geproefd naast Californische wijnen uit de Napa 
Valley van hetzelfde druivenras. Dit in een tijd dat de Napa 
Valley als wijngebied nog niet bekend was. De juryleden 
waren afkomstig uit de crème de la crème van Franse 
wijnprofessionals. De blindproeverij werd georganiseerd 
door de Britse wijnhandelaar Steven Spurrier, eigenaar van 
een wijnwinkel in Parijs, met alleen maar Franse wijnen in 
het assortiment. Hij ging ervan uit dat de Franse wijnen 
zouden winnen, omdat de Franse wijnen bekendstaan als 
de beste wijnen ter wereld. Dit was ook bij de juryleden en 
journalisten de gedachte. George Taber, een Amerikaanse 
journalist die artikelen schreef voor Time magazine over 
Franse wijn en gastronomie, was om die reden de enige 
journalist bij het evenement. Hij had toegang tot de lijst 
van wijnen die zouden worden geproefd en ook in welke 
volgorde. Al vanaf de eerste wijnen was er verwarring 

Gerris is vinoloog en werkt sinds 4 november 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.

bij de juryleden. Zo zei het jurylid dat namens de 
restaurantgids Gault et Millau in het panel plaatsnam, 
na het proeven van wijn uit 1973 uit de Grand 
Cru wijngaard Bâtard-Montrachet van producent 
Ramonet-Prudon: “Duidelijk een Californiër, hij geeft 
geen geur.” De juryleden dachten Franse wijnen te 
herkennen, prezen die de hemel in en later bleken dit 
wijnen uit Californië te zijn. Toen de eindscores bekend 
werden, ging er een golf van schok en ongeloof door de 
proefkamer. 

Château Montelena won met hun 1973 chardonnay 
uit de Napa Valley bij de witte wijnen en liet beroemde 
Bourgondische chardonnays, zoals Meursault Charmes 
van Roulot 1973, achter zich. Bij de rode wijnen won 
Stag’s Leap Wine Cellars 1973 en verpletterde grote 
namen uit de bordeaux categorie, zoals de iconische 
Château Mouton-Rothschild 1970. De wijnproeverij van 
1976 bracht een schok teweeg in de wijnwereld, zette 
de Californische wijnen op de kaart en de Franse media 
heeft sinds deze noodlottige wedstrijd daar niet over 
gepubliceerd. 

U hoeft gelukkig niet naar Parijs om zelf top 
chardonnays uit de Bourgogne te proeven, bij The 
Dining Room Oisterwijk staan ze op de wijnkaart, naast 
pareltjes uit Californië, tja, dat wel.

De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl

• 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 
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regelt alles voor de ondernemer 
op administratief gebied. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl   Interesse?  Stuur een privébericht naar Bianca 06-40703553 

Voor zowel bedrijven als particulieren

dustentrust

Voor het betere 
schoonmaakwerk 
in en om Tilburg!

39



1. Carousel with Baies Scented Candle, € 108,- van dytpique www.skins.nl
2. Nudy Eyeshadow van SHAB, € 46,76 www.douglas.nl 

3. Fragrance Mist Limited Edition van Miglot, € 54,50 www.miglot.com
4. Dunhill Driven Eau de toilette vanaf € 70,- www.iciparisxl.nl
5. Sparks of Joy Lipstick van Catrice, € 4,99 www.catrice.eu  

6. Good Girl Collector Fantasy van Carolina Herrera, €  134,65 www.douglas.nl
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De feestelijkste cadeaus!

5

2

7. Karma of Hapiness Showergel van Darling Llama, € 6,99 www.etos.nl
8. Bath & Showergel Passion Fruit en Cocoa van Organic Shop, € 4,99 www.etos.nl
9. Bad- en Douchegel Creamy Shea Butterfl y van Treaclemoon, € 5,99 www.etos.nl 

10. Give a Pon Griekse pantoffels, € 49,95  www.giveapon.nl
11. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com

12. Xmas 2022 Scented Candle Mon Beau Sapin van MAISON FRANCIS KURKDJIAN  € 65,- www.skins.nl

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 
Wij weten het wel! Voor jou de mooiste 
kerstcadeaus! 
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BEAUTY/NEWS
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De feestelijkste cadeaus!

12

4140



Al ruim 55 jaar het adres 
voor jonge kwaliteit occasions

Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659
www.autobedrijf-roks.nl

Welkom bij Roks autobedrijf, 
een écht familiebedrijf waar u 

zich welkom voelt. 
Al sinds 1967 zijn wij een vertrouwd 
adres in Goirle voor al uw wensen 
op autogebied. Wij staan bekend 
om onze grote klantgerichtheid en 

daarmee klanttevredenheid. 
U bent namens al onze collega’s 

van harte uitgenodigd.

Al ruim 55 jaar het adres 
voor jonge kwaliteit occasions

HET MEEST ACTUELE AANBODKIJK ONLINE OF SCAN DE QR-CODE
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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

LOOKING/GOOD

Tips voor 

stralende feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VOOR KERST REGELMATIG 
Door te sporten en niet te veel te eten, voel je je beter, kun 
je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt ergernis 
over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak 
gevolgen voor je voeten. Verwen je voeten daarom met 
een voetenbadje, masseer ze en smeer ze in met een 
voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat je 
na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer 
je huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, 
zodat je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.
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Posthoornseweg 5b, Oisterwijk  |  edwinvangijzen@ziggo.nl 
+31 13 5286044  /  +31 6 11456653
www.boshuyshermitage.nl

Kom et n e nen  en 
pah omn e n erk

KERST
MENU

Boshuys Hermitage is een sfeervol restaurant, drinkgelegenheid en feestlocatie, prachtig gelegen in de 
Oisterwijkse bossen. Wij geven iedere bezoeker van donderdag tot en met maandag (dinsdag en woensdag 
zijn wij gesloten) van 10.00 tot 21.30 uur (de keuken sluit om 20.30 uur) de gelegenheid om zich welkom 

te voelen en even tot rust te komen. Wij werken zoveel mogelijk met biologische en verantwoorde producten 
voor onze gerechten en dranken. U bent bij ons aan het juiste adres voor koffi e, borrel, lunch en diner. Na 

een heerlijke boswandeling in de winter is het goed toeven binnen bij de open haard. 
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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!
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una 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

 

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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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

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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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgenvoor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum met de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

BRUIST/LIFESTYLE
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Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa
Tot 15 december 2022 deze actie!
Als je je maandabonnement omzet in een automatische incasso, 
kun je deze mooie bodhi tree sports bottle erbij kopen voor 
slechts € 15,- in plaats van € 28,95.

Bij onze voordelige halfjaar en jaarabonnementen is deze mooie 
bodhi tree sports bottle gratis! 

Nieuwe openingstijden:                                                        
Maandag, woensdag en vrijdag: 8 tot 21 uur.
Dinsdag en donderdag: 10 tot 21 uur. Zaterdag: 8 tot 13 uur.

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

Van 2 december 2022 
t/m 8 januari 2023

Voor het volledige 
programma scan 

je de QR-code

www.stichtingwinterevents.nl

Het jaar feestelijk afsluiten met collega’s, vrienden, 
relaties en familie gebeurt hier in een geweldige ambiance. 

Natuurlijk zijn er weer diverse optredens van artiesten 
en komen er diverse kindervrienden mee schaatsen 

op de ijsbaan.

Heuvelplein, Tilburg 
Nieuw dit jaar is de Kersttrein. Bovendien kun je genieten 
van heerlijke Spaanse churros of  gokje wagen bij de Pink 

Date om een Mega Kerst Beer te winnen.

Pieter Vreedeplein, tilburg
Trampoline en nostalgische draaimolen.

Check onze social media kanalen voor de laatste informatie. 
Natuurlijk is er ook weer schoolschaatsen in de ochtenden 

met alle klasgenootjes, hoe leuk is dat!

Meesterschilder Peter Swaans 
startte in 1982 zijn eigen 
schildersbedrijf. In 2016 

voegde ook zoon Rob zich bij 
zijn vader, om vervolgens drie 
jaar later het stokje van hem 

over te nemen. In de loop der 
tijd heeft de onderneming een 
behoorlijke naam opgebouwd 

in Tilburg en omgeving. Rob en 
zijn elfkoppige team doen hun 
uiterste best om die naam hoog 
te houden. In de toekomst wil 

Rob vooral verder groeien.
Samen met zijn team en zijn 

klanten.

Alvast prettige feestdagen 
en een goed nieuwjaar.

Peter Swaans 
   en zijn team!

Wij wensen iedereen een 
goed en gelukkig 2023

VAKMANSCHAP, EERLIJKE PRIJZEN 
EN GOEDE COMMUNICATIE

Jan Frederik Vlekkeweg 6-06, Tilburg  |  013-7200232  |  info@peterswaans.nl |  www.schildersbedrijfswaans.nl
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Salon Valetudo

Gun jezelf of een ander 
eens een ontspannend cadeau! 

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

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

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

 RUST EN ONTSPANNING

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

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

KINDERMASSAGES: 
Rust in het hoofdmassage, 
speciaal voor hoogsensitieve kinderen  

MAAK NU EEN AFSPRAAK!
06 28469707

HOROSCOOP

December zal je verleiden
Ram 21-03/20-04
De Ram kan last krijgen van zware 
hoofdpijn of migraine. Probeer yoga of 
massage en ontspan.

Stier 21-04/20-05
Laat je meeslepen door de kerststemming 
en laat alle zorgen achter je. Je zult met 
vrienden genieten van vele wilde feesten.

Tweelingen 21-05/20-06
Voor Tweelingen zal het een maand van 
liefde en passie zijn. Neem een moment 
met je partner, alleen voor jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
December maakt veel emoties in je los. In 
deze periode zal je gevoelig zijn, soms 
misschien zelfs overgevoelig. Probeer er 
het beste uit te halen. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zal je richten op de voorbereidingen 
voor de feestdagen. Na lange tijd zul je je 
familie weer zien, dus besteed aandacht 
aan hen. Ze zullen je dankbaar zijn.

Maagd 23-08/22-09
Deze maand zal je eindelijk tijd hebben 
voor een creatieve activiteit, zoals 
schilderen of muziek, waarbij je je kun 
uiten en ontspannen. 

BOOGSCHUTTER
Denk er over 
om samen te 
ontspannen

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal zal hartelijk en gastvrij zijn. 
Je zult er van genieten dat je iemand 
gelukkig kan maken met de feestdagen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Laat alles wat je dwars zit los en breng 
gewoon een leuke tijd met je familie door. 
Kerstmis is de beste tijd om de banden 
met familie aan te halen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal niet in de stemming zijn voor 
familiebijeenkomsten. Denk er over om 
met je partner een ontspannende tijd door 
te brengen in een wellness of spa. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent in de kerststemming en wilt met 
familie en vrienden afspreken. Je zult je 
gelukkig voelen wanneer je veel aan 
anderen kunt geven. 

Waterman 21-01/19-02
Watermannen zullen genieten van rust en 
vreugde. Grotere familiebijeenkomsten zijn 
min of meer een plicht voor je. 

Vissen 20-02/20-03
Je zult in goede gezondheid verkeren, wat 
een gevolg zal zijn van je goede humeur. 
Gebruik het en houd je hoofd helder.
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�ALTIJD GRATIS INMETEN    �UITSTEKENDE SERVICE   �KWALITEIT GEGARANDEERD    �45 JAAR ERVARING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING

NIEUW 
BIJ HESPA:
SUNWAY 

RAAMDECORATIE

Hespa bestaat al sinds 1977 
en staat bekend om zijn goede 

service en kwaliteit. Of uw 
interieur nu klassiek of modern 

is, bij ons vindt u altijd een 
passende interieurstijl.

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

voor u samenstellen dat geheel 
bij u past. 

Als speciaalzaak in raamdecoratie 
bieden wij producten aan voor 

ieder interieur.

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

vrijblijvend langs!

GORDIJNEN

ZONWERING

VLOEREN

BEHANG

STOFFERING

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

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

LAAT JE 
INSPIREREN 

EN KOM
 LANGS!

6160



embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

 “Oorspronkelijk ben ik Embrace begonnen omdat ik zelf 
behoefte had aan een plek om helemaal tot rust te komen”, 
vertelt Myriam. “Kennelijk hebben meer mensen die 
behoefte, daardoor heb ik er mijn werk van kunnen 
maken. Het is geweldig om gasten hier blij en tevreden 
de deur uit te zien gaan.” 

 Persoonlijke aandacht   “Je komt hier alleen of met 
z’n tweeën, daardoor heb ik alle aandacht voor je. Het is 
een kleinschalige spa met Finse sauna, stoomcabine en 
medische infraroodsauna. Een heel ander soort beleving 
dus dan de grootschalige sauna’s die je tegenwoordig ziet. 
Bij Embrace kun je in alle rust ontspannen. Tijd nemen 
voor jezelf is een keuze, dus kies voor jezelf!”
 
 Massage op maat   Als massagetherapeut kan Myriam
 verschillende soorten massages geven; zowel ontspannings-
massages als sportmassages en klachtgerichte massages. 

Ook zo aan rust en 
ontspanning toe?

“Goed luisteren is essentieel. In een persoonlijk 
gesprek bekijken we wat je op dat moment nodig hebt. 
Daar stem ik de massage op af. Het is de bedoeling dat 
je er zoveel mogelijk profi jt van hebt.”
 
 Schoonheidsbehandelingen 
 Mannen en vrouwen kunnen bij Embrace terecht 
voor een breed scala aan schoonheidsbehandelingen. 
“Daarvoor werk ik met de producten van Kalahari, deze 
bevatten de meest effectieve natuurlijke ingrediënten. 
Op het gebied van huidverzorging en -verbetering 
kun je er uitstekende resultaten mee behalen. Op alle 
mogelijke manieren help ik mensen om het mooiste en 
het beste van zichzelf naar voren te halen.”

Massages en lichaams- en gezichtsbehandelingen 
kunnen ook los van een saunabezoek worden geboekt. 
 

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

BRUISENDE/ZAKEN

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

Ook zo aan rust en 
ontspanning toe?
Myriam Sillië merkte lang geleden al dat ze het 
heerlijk vond om andere mensen een goed gevoel 
te geven. Jarenlang deed ze dat als gastvrouw in 
de horeca en uiteindelijk in haar eigen restaurant. 
Op een gegeven moment besloot ze haar leven 
een andere wending te geven. Anderhalf jaar 
geleden opende ze de deuren van Embrace Spa 
Skin, een intieme privésauna waar je jezelf kunt 
laten verwennen met verschillende massages en 
lichaams- en gezichtsbehandelingen.

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

IEDEREEN IS MOOI, 
VANBINNEN EN VANBUITEN

Kom en 
ontdek 

Embrace! 
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

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

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

M A A K  N U
 E

E
N
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FSPRAAK • MAAK N

U
 E

E
N

 A
F S

P R A A K  •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

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

Sprendlingenstraat 22, 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.  

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

maat en kleur maken van 
alle soorten eikenhouten vloeren. 
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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!
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Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen 
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich onder 
andere door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
negen van de tien 

keer precies maken 
wat de mensen 

willen.”

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

Samenwerking
Jack werkt samen met betrouwbare partners 
als glashandel Horvers om, indien nodig, het 

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

Fusing
“Het mooie aan glas in lood is dat 
je speelt met het licht. Door het 
versmelten van glas kan ik unieke 
cadeaus creëren, bijvoorbeeld schalen 
ter gelegenheid van jubilea.”

Vertrouw op de jarenlange ervaring 
van Jack Wolfs en informeer vrijblijvend 
wat hij voor u kan betekenen.

HEY JIJ DAAR!

Nieuwsgierig?
Blader snel om

7170



zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. - Mariah Carey

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

All I want for 
Christmas is you

BRUIST/QUOTE
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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).

Lind 1, Oisterwijk  |  013 528 53 83  | www.ronzwart.nl
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De maand december staat in het teken van eten, heel veel eten. 
Heerlijke gerechten, mooie wijnen en een goede sfeer zijn de juiste 

ingrediënten voor een perfecte avond met familie, vrienden of 
zakenrelaties. Hoe hoort eigenlijk de tafel gedekt te zijn?

GLAZEN De glazen staan rechtsboven. Het aantal 
moet gelijk zijn aan de verschillende te serveren 
dranken. Het eerst te gebruiken glas het meest 
rechts, het laatst te gebruiken het meest links. Weer 
links van dit rijtje staat eventueel een waterglas. 
Als je het helemaal correct wilt doen, haal dan bij 
het serveren van de tweede wijn de glazen van de 
eerste wijn weg. 

SERVET Serveer je soep, dan ligt het servet links 
naast de vorken. Anders kan het servet op het bord 
worden gelegd. Het servet kun je mooi vouwen of in 
een servetring rollen.

BESTEK Voor het neerleggen van het couvert 
zijn er een aantal gouden regels. Werk van buiten 
naar binnen en leg messen en lepels rechts, vorken 
links en het dessertbestek boven het bord. Leg, om 
ongelukken te voorkomen, messen altijd met de 
snijkant naar het bord en vorken en lepels met de 
holle kant naar boven. Let er ook op dat het bestek 
goed schoon en gepoetst is. 

BORDEN In het midden staan de borden van 
groot naar klein opgestapeld, op twee vingers van 
de rand van de tafel. Het kleinste bord dient voor de 
salade. Het hoofdgerecht kan op een voorverwarmd 
bord apart worden geserveerd. Mooi is een groot 
onderbord in de stijl van de tafel. Linksboven staat 
een klein bordje voor het (stok)brood vooraf, met 
een botermesje. 

Ook een onvergetelijke kersttafel? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Mooi aan tafel

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

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

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

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

TON SCHUURMANS

DE AMBACHTELIJKE 
INTERIEURMAKERS UIT 
OISTERWIJK

Ook voor maatwerk buitenmeubels en overkappingen. Nijverheidsweg 6, Oisterwijk  |  06-11750768  |  www.ruzieenruzie.nl

INTERESSE GEWEKT?
PROJECT OP MAAT?

Bekijk de website of 
bel 06-11750768 

voor een afspraak!



Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

 Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier, waar 

verrassende gerechten worden bereid met 
de mooiste streekproducten. 

Daarnaast kun je gebruikmaken van de 
wellness en fi tness, die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden. 

Gewoon er even 
   helemaal uit!

8180



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

Boschdijk 892, Eindhoven
info@caressebabyspa.nl 

+31(0)6-30781306

Gecertifi ceerde babyspa! 
Zo weet je als ouder zeker 
dat je kiest voor een 
babyspa die voldoet 
aan de gestelde 
kwaliteitseisen.

Bij Caresse Babyspa genieten baby’s van een heerlijke ontspannings-
sessie naar keuze in een ‘jungle chique’ en rustgevende ruimte.

Versterk jullie band door middel van een babymassage waarbij je baby 
zich heerlijk kan ontspannen en waarbij tegelijkertijd de doorbloeding 
en zintuigen worden gestimuleerd. 

BabymassageBabymassage Versterk de band met je baby! 

BabyspaBabyspa Heerlijk ontspannen en relaxen!

Deze ritmische assage is oorspronkelijk afkomstig uit India. 
Door je kindje te masseren wordt de onderlinge band en de 
liefde tussen ouder en kind versterkt. Er ontstaat namelijk een 
basisvan vertrouwen en ontspanning.

In een speciaal ontworpen mini-jacuzzi krijgt je kindje de 
mogelijkheid om naar hartenlust te spartelen en te genieten 
van de vrijheid van gewichtloos zijn in het water. 

Paradijselijk genieten!

Mandy  Gast

Op zoek naar een origineel 
cadeau voor een babyshower 
of kraamvisite? Met onze 
cadeaukaart ben je er zeker van 
dat je een waardevol cadeau 
geeft!

Meer informatie 
over de mogelijkheden 

is te vinden op 
www.caressebabyspa.nl 

of scan de QR-code. 
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De landelijke organisatie, die steun via telefoon, chat 
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne – 
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor 
mensen een aanleiding om contact op te nemen 
met de Luisterlijn, vertelt directeur-bestuurder Leo 
Noordegraaf. Sinds begin deze maand kwam het 
onderwerp in al meer dan 1.200 gesprekken ter sprake. 
“Hoewel we geen signifi cante stijging zien in het aantal 
oproepen, merken we wel dat een brede groep mensen 
zich tot ons wendt. Van mensen die zich zorgen maken 
over een mogelijke oorlog hier, of over familieleden 
daar, tot aan ouderen of volwassenen die korter of 
langer geleden zelf oorlog hebben meegemaakt.”

 ‘Het komt allemaal voorbij’
“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst, 
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt 
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor 
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen 
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de 
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de 
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en 
het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. 
Anderen uitten hun boosheid over Poetin, Rusland en 
weer anderen delen gevoelens van machteloosheid en 

De situatie in Oekraïne zorgt voor: 

Angst, onzekerheid, machteloosheid en 
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”

De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek, 
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. 

Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig 
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”

verdriet.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen 
belangrijk is te blijven praten over je gevoelens.  “Erover 
praten kan opluchten, gevoelens relativeren en richting 
geven aan het denken. De situatie in Oekraïne kunnen 
we helaas niet oplossen, maar we kunnen er wel even 
voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s nachts is. 
Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen hun hart 
luchten. Zij luisteren zonder oordeel, geven je een 
steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’
De Luisterlijn heeft nog wel een tip voor wie last heeft 
van gevoelens van onzekerheid, stress of angst. 
“Probeer het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er 
echt belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je 
het vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte 
hebt aan mentale steun, troost of een luisterend oor, 
dan zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er.

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl
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‘We luisteren naar jou en houden 
rekening met jouw wensen.’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 
www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael 
Kliniek Heyendael

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

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

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

Daarom Kliniek Heyendael
 Behandelingen én consulten op 11 locatielocatie      Persoonlijke zorg met aandacht      Ruim 20 jaar ervaring

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Advies op maat
Bij Kliniek Heyendael kun je terecht voor betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie. We 
vertellen je graag meer over onze behandelingen, ingrepen en operaties. Elke afspraak begint 
met een oriënterend gesprek met onze consulente. Daarna heb je het medische consult bij de 
plastisch chirurg. Hij geeft advies op maat en uitgebreide informatie over de mogelijkheden en 
resultaten, zodat je zelf een weloverwogen besluit kunt nemen.

Stap 1: Consult plannen
Plan een kosteloos en vrijblijvend consult bij een 
van onze plastisch chirurgen. Dit kun je doen via het 
afspraakformulier op onze website, telefonisch of per 
mail. Onze consulentes staan je graag te woord!

Stap 2: Bereid je voor
Wij vinden het belangrijk dat je uitgebreid 
geïnformeerd wordt, zodat je een weloverwogen 
beslissing kan maken. Graag geven wij een aantal tips 
om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het consult.

Stap 3: Consult
Tijdens een persoonlijk consult word 
je uitgebreid geïnformeerd over de 
mogelijkheden. Dit wordt gedaan middels 
een videopresentatie, een gesprek met de 
plastisch chirurg en een nagesprek met onze 
consulente. Wij nemen uitgebreid de tijd om 
al jouw wensen te bespreken, zodat je een 
weloverwogen beslissing kan maken.

Stap 4: Gesprek consulente
Na het consult met de plastisch chirurg volgt 
er een gesprek met de consulente. 
Tijdens dit gesprek 
worden de eventuele 
data en de offerte 
voor de operatie 
besproken.

Overweeg jij een ingreep?

Voor Na
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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.

Taarten Gebak Sweets

Maaike Verbunt-Pigmans
Markenstraat 20, Tilburg  |  06 - 16823907

info@sweettable4you.nl  |  www.sweettable4you.nl

Iedereen moet 
kunnen genieten 
van zoetigheid

Check de QR-code 
voor het kerst-
assortiment
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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

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.

Sint, kerst en nieuwjaar 
De feestelijke decembermaand  betekent 
ook dat we daarna alweer naar het einde 
van de eerste helft van het schooljaar 
gaan. Een mooi moment om te kijken en 
te bespreken hoe uw kind er nu voor 
staat. Gaat het nog goed of is er aan de 
cijfers te zien dat extra ondersteuning 
nodig is. En niet alleen gekeken naar de 
cijfers, maar ook naar ontwikkeling, 
faalangst, onzekerheid, dyslexie, etc. Juist 
in deze drukke  tijd is het fi jn om vaste 
begeleiding te hebben bij het leren leren. 
Weer de zekerheid vinden in het leren. 
Een positieve ondersteuning die niet 
alleen zorgt voor mooie cijfers, maar 
vooral om weer te geloven in jezelf. 

Refl ectie
Maar hoe pak je dat als ouder nu aan? Je wil dat je kind het naar zijn zin heeft op school 
maar ook dat er voldoendes worden gehaald. Hoe maak je dit thuis bespreekbaar?
Het laatste wat je wil is dat de kerstboom door de kamer vliegt omdat de puber het nu 
echt niet over school wil hebben. 

Wat kan helpen is het gebruik maken van refl ectievragen, zo kun je als ouder het 
gesprek sturen. Bijvoorbeeld: welke successen heb je geboekt? Wat maakt het dat het 
een succes was? Waar was je trots op? Wat was tot nu toe het leukste van dit 
schooljaar?
Maar blik ook vooruit. Wat wil je de komende periode verbeteren? Op welke manier? 
Wie kan je daarbij helpen? Wie wil je dat er helpt? Wat geeft positieve energie? 
Maak er samen een mooi en open gesprek van. 

Wij wensen jullie hele fi jne feestdagen het liefst zonder gedoe over school. En anders 
bieden wij de handvatten om er samen een prachtige, positieve tweede helft van het 
schooljaar van te maken.

Studiebegeleiding    TIJD VOOR REFLECTIE

Bel voor meer info: 
06-83838903 

of 06-13177212

STUDIEBEGELEIDING OISTERWIJK
LOCATIE: DEN DONK
info@studiebegeleidingoisterwijk.nl
www.studiebegeleidingoisterwijk.nl

Wat gaat de tijd toch weer snel! Zo was het zomervakantie en nu zijn we alweer bijna op de helft van 
het schooljaar. Tijd om even terug te kijken naar de leerprestatie tot zover, maar nog belangrijker 
vooruit kijken.

STUDIEBEGELEIDING HELVOIRT
LOCATIE: D’N INBRENG
info@studiebegeleidinghelvoirt.nl
www.studiebegeleidinghelvoirt.nl
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4, 11 & 18 DECEMBER
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 
Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 - 17.00 uur. 

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

7 DECEMBER
Lezing
Door Diederik Samson over 
klimaat- en energiecrisis. 20.00 uur 
in Tiliander Oisterwijk. 

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

11 DECEMBER
Melos
Met een sfeerconcert, entree € 5,-, 
Protestantse Kerk Oisterwijk. 

16 DECEMBER
Winterglow
Avondshoppen, Kerstmarkt, muziek, 
theater en meer. Van 17.00 tot 22.00 
uur in Centrum Oisterwijk.

16 DECEMBER
Mark van de Veerdonk 
Podiumbeest Ontsnapt is zijn aller-
laatste cabaretprogramma. Aanvang 
20.30 uur in Tiliander, entree € 21,50

17 DECEMBER
Concert
Kerstconcert door Zang en 
Vriendschap, aanvang 15.00 uur 
in de Protestantse Kerk, Kerkstraat 
Oisterwijk. 

17 DECEMBER
Asterius
Verrassend concert, aanvang 20.00 uur 
in Tiliander Oisterwijk. 

Asterius

Zang en Vriendschap
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DECEMBER 2022

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

29 DECEMBER
Film - Spencer
Het huwelijk van prinses Diana en 
prins Charles is al lang bekoeld. 
Ondanks geruchten over aff aires 
en een echtscheiding gaan de 
kerstf esti viteiten door. Aanvang 
20.00 uur in Tiliander, entree € 7,50

30 DECEMBER
Superjuffi e de musical! (5+)
Het verhaal over de lieve en stoere 
Juf Josje is nu te zien in deze musical. 
Aanvang 15.00 uur in Tiliander, 
entree € 12,50

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

27 DECEMBER
Ommetje
Met IVN doorstappen in Heukelom, 
van 10.00 tot 14.00 uur, start vanaf 
parkeerplaats Mie Pieters. 

28 DECEMBER
Kinderfi lm – Minions
We zien hoe de grootste superschurk 
ter wereld zijn iconische Minions 
ontmoet. 15.00 uur in Tiliander, 
entree € 5,50 en (groot)ouders 
mogen grati s mee.

Altijd wat te doen in december!

Zang en Vriendschap Superjuffi e
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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 gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu
9796



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op 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 'feestdagen'.
De oplossing van vorige maand was denken.

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

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 geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op
 

Cheerful 
Merl   t

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

V A N A F  €  4 2 . 0 0 0

Adv. 1-1 Tonale vanaf BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Tonale vanaf BRUIST.indd   1 11-10-2022   09:4211-10-2022   09:42

www.vanmossel.nl/volkswagen

Een eerbetoon aan een icoon.
Ontdek de elektrische ID. Buzz nu bij Van Mossel.
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