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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

CDC Complete Tandzorg is dé tandheelkundige kliniek van 
Nederland waar men naartoe gaat als men ECHT vindt dat 
er iets aan het gebit moet gebeuren. Dat kan functioneel van 
aard zijn of cosmetisch. Bij CDC gaan ze voor een compleet 
GEZOND én MOOI gebit.

Een gezond en gelukkig leven begint bij je gebit. 
Tandvleesontstekingen zijn bijvoorbeeld veroorzakers van 
andere ziektes, zoals hart- en vaatziektes en beroertes. En 
lachen is heel gezond. Dat doet niemand graag als je je 
schaamt voor je gebit.

Wil je in 2023 eindelijk weer die gezonde, mooie lach? 
Investeer dan in een gebitsbehandeling bij 
CDC Complete Tandzorg.

Plan nu alvast een intake, dan ben je snel 
aan de beurt.

CDC is gespecialiseerd in:
       Complete gebitsrestoraties

       Cosmetische tandheelkunde

       Angst- en narcosebehandelingen

       Tandvleesbehandelingen

       Reguliere tandzorg

Ga voor een gezond én 
mooi gebit!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 5.000 

reviews heeft met een 

gemiddelde score van 8.8!Zet de stap in 2023… 

Al sinds 2002 komen mensen van heinde 
en verre naar gemeente Best. Velen zijn 
jaren niet naar de tandarts geweest. In de 
meeste gevallen komt dat door angst voor 
de tandarts. Anderen komen speciaal naar 
CDC vanwege de ervaring in cosmetische, 
esthetische behandelingen. Ze hebben wel 
een gezond gebit, maar vinden het niet 
(meer) mooi. Daar weet CDC wel raad mee. 

Niet alleen zijn de tandartsen zeer 
deskundig en ervaren in esthetiek, 
maar ook de tandtechnici in het eigen 
laboratorium zijn echte vakmensen. Zij 
maken zeer mooi maatwerk. Ieder gebit 
is daardoor uniek en komt er natuurlijk 
mooi uit te zien. Dit kan ook doordat de 
specialisten onder één dak plezierig kunnen 
samenwerken. Extra voordeel is dat het 
scheelt in het aantal behandeldagen. 
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U gaat toch ook voor
een echte Ensuite!

Ensuite is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
maken en plaatsen van traditionele 

kamer en suite kasten met schuifdeuren. 
Hiermee kunt u op een prachtige 

manier de functionaliteit van uw woning 
verhogen. Stijlvol in de jaren 30 sfeer,

maar volgens de normen van nu.
Onze inbouwkasten en deuren kunnen 

volledig naar uw specifi eke wensen worden 
gemaakt en worden gecomplementeerd 
met passende accessoires zoals fraaie 

scharnieren en authentieke handgrepen 
van porselein, gietijzer of hout.

Ook kunnen de schuifdeuren worden 
voorzien van glas-in-lood in diverse 

kleuren, patronen en motieven.

Interesse? 
Neem contact met ons op

 of vraag een prijsindicatie op via de site! 

Paul Ligtvoet helpt je graag!

 Nijverheidsweg 8  Oisterwijk (NL)
+31 (0)13 - 521 06 33 

info@ensuite.nl  |  www.ensuite.nl

Welke Ensuite
past bij u?

Maak gewoon een 

afspraak! 

   Moderne robuuste uitstraling

We make you feel at home!



Wil je kans
maken om jouw foto

in Best-Oirschot Bruist

terug te zien?
Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Best-Oirschot OirschotOirschot
Impressie

BEST-OIRSCHOT/IN BEELD



VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,
Overigens heeft niet alleen Christel 
ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende 
ondernemers die we voor deze editie weer 
hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken 
zij vol passie over hun werk. Laten wij 
daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook 
deze maand weer zoveel mogelijk lokaal te 
shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), 
zodat zij hun werk met evenveel passie voort 
kunnen blijven zetten.

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

Het is februari, de maand waarin we massaal de 
liefde vieren. En terecht, want zeg nu zelf… verliefd 
zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare dingen 
in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch 
voel je jezelf beter dan ooit. Hoe dat kan, lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan 
om verliefd zijn op je grote liefde, maar ook over liefde 
voor je vak, om maar een voorbeeld te noemen. Iets 
wat de Brabantse comédienne Christel de Laat 
overduidelijk heeft, zoals bleek tijdens het interview 
dat we met haar hadden. Ben je benieuwd naar haar 
verhaal? Blader dan snel verder.
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VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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De tuin
van je 

dromen
Droom jij ook al 

in februari van de 
zomer? Wil jij zittend 
op een bankje in je 

tuin, kijkend naar een 
zee van bloemen, 

de zon op je gezicht 
voelen? Denk dan 

nu al na over wat je 
daarvoor moet doen.

HET ONTWERP
Mis je nog iets in je tuin? Heb 
je bijvoorbeeld wel voldoende 
zitplekken, zowel in de zon als in de 
schaduw? Een plekje voor kruiden of 
moestuin? Een goede afwatering? Als 
je dit weet, kan je gericht op zoek 
naar oplossingen. Ik weet het, het is 
nog nat en koud. Maar als je daar nu 
over nadenkt, kan je in maart aan de 
slag en kan je de komende zomer 
genieten.

DE BLOEMBORDERS
Zijn deze goed gevuld? En bloeit 
er het hele jaar door iets in je tuin? 
Maak een schema van alle planten 
in je tuin. Zoek op wanneer ze 
bloeien en ontdek wanneer je nog 
een ‘gat’ in de bloeitijden hebt. Als je 
daar planten voor gaat zoeken, moet 
je ook aan de standplaats denken: 
zon, schaduw of halfschaduw. En 

niet geheel onbelangrijk: wat voor 
grond in je tuin ligt. Sommige planten 
houden meer van zure gronden en 
andere weer meer van zandgronden. 
Weet je niet welke grond in je tuin ligt? 
Je kan bij de tuincentra een bodemtest 
kopen.

Mijn tip als Ecologisch tuinontwerper: 
probeer zoveel mogelijk inheemse 
planten te kiezen. Die doen het altijd 
beter en zorgen voor voedsel voor de 
inheemse dieren. 

WIL JE HULP?
Kan je wel hulp gebruiken bij het 
ontwerp of de beplanting? Plezier 
hebben van je tuin zonder er veel 
werk aan te hebben? Ik help je met 
creatieve ideeën en laat de keus 
voor de realisatie aan jou over. Neem 
contact met me op, dan maken we 
samen je droomtuin waar.

Anabel Amorin
Ecologische 

Tuinontwerpen
info@anabelamorin.nl
www.anabelamorin.nl

06 19073027

COLUMN/ANABEL AMORIN

W W W . V I S I T W I E K E . N LW W W . V I S I T W I E K E . N LW W W . V I S I T W I E K E . N L

De Korenaar 49 | Oirschot | 0499-325322 | info@visitwieke.nl 
Kijk op onze nieuwe site www.visitwieke.nl voor Kijk op onze nieuwe site www.visitwieke.nl voor 
alle mogelijkheden en reservering

W W W . V I S I T W I E K E . N L

PICKNICK 
BORRELPLANKEN 
LUNCH EN DINER

 van 11 tot 15 u

 vanaf 15 u

 van 11 tot zonsondergang



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

BRUIST
Deals

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 
van Amarula weet jij jouw valentijn 
zeker voor je te winnen. De subtiele 
mokka-en chocoladesmaak van de 
Ethiopian Coffee variant proef je goed 
wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 

wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE

Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij de keuken in voor een 
huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 
Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak je 
in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

KENWOOD – TITANIUM 

huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 

KENWOOD – TITANIUM 

huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 

MARJOLEIN BASTIN 
HANDCREME
Op zoek naar het perfecte geschenk voor 
Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd. 
www.hallmark.nl
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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

LEZERSACTIES

Facebookpagina
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 

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

LEZERSACTIESLEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
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. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
Doe

mee en 
win
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WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

ZONNEBRAND VOOR 

van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 

HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.nl

een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
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DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Vrijdag 10 februari is het 
Warmetruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.

Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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06 51 68 72 68  |  info@tvomakelaardij.nl  |  www.tvomakelaardij.nl

Direct contact?
Bel nu voor 

een vrijblijvende 
afspraak!

06 51 68 72 68

Thea Vorstenbosch

Heerlijk wonen in een sfeervolle houten 

vrijstaande Finse bungalow waar u de 

zon ziet opkomen met weids zicht over 

de weilanden!

 Introductie  Introductie 

Landgoed De Stille Wille heeft een 

dubbelbestemming waardoor wonen 

en recreëren is toegestaan. Het is een 

bosrijke omgeving met een diversiteit 

aan vrijstaande bebouwing. Rust, 

privacy en veiligheid staan centraal. 

Landgoed beschikt over een eigen 

receptie met beheerder; toegang 

gaat middels een slagboom, graag 

stapvoets rijden naar De Stille Wille 327 

(Buizerdlaan 1). Op Landgoed De Stille 

Wille staat deze charmante instapklare 

bungalow, een royale houten Finn. 

Landgoed De Stille Wille, staat voor 

wonen in de natuur, hier geen razend 

verkeer voor je deur, maar vogels en 

eekhoorns. Deze locatie zorgt ervoor 

dat je elke dag het vakantiegevoel 

ervaart. 

Wat we aantre� en in deze fi jne woning? Een 

heerlijke lichte royale leefruimte met twee fi jne 

slaapkamers, sfeervolle open keuken, mooi sanitair, 

en zeer rustige vrije tuin waar je veel tijd kunt 

doorbrengen. Hier wonen is echt uniek midden in 

de natuur!

 Over de ligging en de buurt: 

Deze bungalow (1996) is gelegen aan een 

rustige weg op de Stille Wille in Oost-, West, en 

Middelbeers.

Heerlijk wonen in deze 
vrijstaande houten bungalow
 De Stille Wille 327, 
Oost- West- en Middelbeers 
Vraagprijs 625.000,= K.K.
 (volle eigendom)

Ben je geïnteresseerd 

en wil je meer weten 

over deze bungalow? 

Scan de QR code en 

kijk op de website.
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Peter Rooijakkers had 
al jaren een mooie 

winkel in het centrum 
van Best. Nieuwe 
plannen werden 

gesmeed en na een 
fl inke verbouwing is 

de stal omgetoverd tot 
IJsboerderijwinkel 

De Bonte Koe. 

Wil je meer weten? Scan de QR-code en 
                       kijk gauw op de website.
    

Oerhollandse gezelligheid?

Kapelweg 11, Best
info@bontekoebest.nl
www.bontekoebest.nl
     debontekoebest

Daarvoor ga je in 2023 ook naar... Daarvoor ga je in 2023 ook naar... 
IJsboerderij De Bonte Koe

Zoals u van ons gewend bent staan we 
weer klaar met loeilekker ijs, gebak, 
heerlijke koffi e gezellige terrasconcerten
en nog veel meer. Kijk op facebook en 
de website voor het laatste nieuws en 

Zoals u van ons gewend bent staan we 

heerlijke koffi e gezellige terrasconcerten
en nog veel meer. Kijk op facebook en 
de website voor het laatste nieuws en 

Peter Rooijakkers had 
al jaren een mooie 

winkel in het centrum 
van Best. Nieuwe 
plannen werden 

gesmeed en na een 
fl inke verbouwing is 

de stal omgetoverd tot 
IJsboerderijwinkel 

De Bonte Koe. 

IJsboerderij De Bonte Koe
Zoals u van ons gewend bent staan we 
weer klaar met 
heerlijke koffi e gezellige terrasconcerten
en nog veel meer. Kijk op facebook en 
de website voor het laatste nieuws en 
programma.

Hair by Dais
St. Odulphusstraat 1a, Best
06-14171710

 hair_by_daiss
hairbydais.nl

TIP 1 Wees lief voor je haar, 
wanneer je het haar goed 
verzorgd is de kans kleiner 
dat het afbreekt en wordt 
het haar sneller lang. 

TIP 2 Maak gebruik van 

professionele haarproducten, 

deze zijn geconcentreerd en 
zullen het haar intensiever 
verzorgen. 

Lang en gezond haar vraagt om doorzettings-
vermogen en geduld. Gelukkig zijn er manieren om 

dit te bereiken. Wees je bewust van het welzijn van 
je haar en dan zul je zien hoe je haar in lange mooie 

lokken over je schouders zal vallen.

lang
HAARHAAR

TIP 3 Ga op tijd naar de 

kapper. Wanneer het haar 

toe is aan een knipbeurt 
vanwege de gespleten 
punten, kun je het best zo 
snel mogelijk ingrijpen. 

TIP 4  Net als de rest van 
het lichaam heeft ook ons 
haar de nodige vitamines 
en proteïne nodig. Door 
deze extra binnen te 
krijgen, zal het haar sneller 
groeien.  
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De Loop 67, Oirschot  |  06 21807507  |  info@hoorspecialistoirschot.nl  |  www.hoorspecialistoirschot.nl  

COLUMN/WENDY

Gehoorverlies gaat zo geleidelijk dat u het zelf in eerste 
instantie niet zal merken. Meestal wordt dit opgemerkt 
door u naasten. 

Wat is gehoorverlies?
Gehoorverlies gaat zo geleidelijk dat u het zelf in eerste 
instantie niet zal merken. Meestal wordt dit opgemerkt 

 U kunt een gehoorverlies herkennen aan het feit dat u het idee 
heeft dat de omgeving zachter is gaan praten. Gesprekken in 
gezelschappen of drukke plaatsen worden lastiger. Daar moet u 
zich erg concentreren. De tv moet vaak wat harder. U omgeving 
geeft aan dat ze steeds moeten herhalen, of dat u een verkeerd 
antwoord geeft. U hoort de vogels niet meer. Eén op één gaat 
eigenlijk altijd wel goed.  

 Gehoorverlies kan ook ineens ontstaan  
 Onbehandelde gehoorproblemen kunnen leiden tot (meer) 
gezondheidsklachten. De kans op dementie of een depressie 
kan toenemen, maar u kunt ook last krijgen van 
evenwichtsstoornissen of een groter risico op vallen. 
Daarom is het verstandig om hier op tijd iets aan te doen.  

 Meer weten? 
 Mocht u dit u bekend voor komen of u wil hier meer 
informatie over dan is het raadzaam om Hoorspecialist 
Oirschot te bellen of te mailen voor een afspraak. 

 TOT HORENS! 

Wen v Gecn-Rens
AUdiciën 

Wilhelminaplein 11, Best | 0499-769050
best@slagerijgelderblom.nl

www.best.slagerijgelderblom.nl

Wat maakt het Quality rundvlees 
van Slagerij Gelderblom zo lekker? 

QUALITY RUNDVLEES
De malsheid en de fi jnheid van het stukje vlees op je 
bord. Daaraan proef je af, of een koe een goed leven 
heeft gehad. De rundvleesspecialist vertelt: “We weten 
precies waar onze koeien vandaan komen. Daarme 
kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen. Een goed 
en smaakvol stuk vlees begint niet in de pan, maar al op 
de boerderij waar de dieren opgroeien. Alleen het vlees 
van de beste koeien, die een goed leven hebben gehad, 
komen voor ons in aanmerking om te laten slachten. 
Die kwaliteit merk je aan de malsheid van het vlees, het 
sappige. Goed op smaak en mager.”

VERS VLEES | WORSTMAKERIJ  | BARBECUE | GORUMET EN FONDUE | CATERING

Ook zo’n trek in 
Quality rundvlees?
Ga naar de website 

voor meer info of 
bezoek onze slagerij!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

Van 11 tot en met 19 februari vindt 
in Rotterdam Ahoy de vijftigste 
editie van het ABN AMRO Open 
tennistoernooi plaats. Bij het ABN 
AMRO Open zit je boven op het 
tennis. Toptennis, want sinds 1974 
stonden er talloze legendes op de 
baan en het is dan ook een podium 
voor de huidige én aanstaande 
wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 
2009 ook een strijdtoneel voor 
rolstoeltennis op het allerhoogste 
niveau. Deze goede reputatie dankt 
het ABN AMRO Open aan zijn 
constante zoektocht naar 
vernieuwing, waardoor het is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
evenement voor iedereen: zakelijk 
en privé, jong en oud, sportief en 
maatschappelijk geïnteresseerden.
Kijk voor meer info op 
www.abnamro-open.nl.

D AGJE UIT
ABN AMRO 
OPEN

FILMPJE KIJKEN
KLEM
Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in 
Italië, waar ze een wijngaard hebben gekocht. 
Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt 
Hugo vol goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus bij haar hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje 
te kleven aan de aankoop van de wijngaard. 
Hugo is nog niet aangekomen of alles 
escaleert. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land waar de 
georganiseerde misdaad geen Nederlandse 
indringers wenst en niet terugschrikt voor 
moord en ontvoering. KLEM is vanaf 2 
februari te zien in de bioscoop.
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Lucas Gasselstraat 21 Eindhoven
06-29503533

info@jpmparket.nl  
www.jpmparket.nl

Wij leggen als specialist in pvc-vloeren een fantastische vloer 
bij je thuis of in je bedrijfspand. Ze zijn bij JPM Parket te 
verkrijgen in allerlei soorten, maten en kleuren en er kan zelfs 
een pvc-vloer in visgraatpatroon gelegd worden. Er is zoveel 
keuze dat het bijna lastig is om een vloer te kiezen die past bij 
jouw smaak en mogelijkheden. 

Neem eens een kijkje in de showroom van JPM Parket 
in Eindhoven. Daar krijg je een goed beeld van de 
verschillende pvc-vloeren waaruit je kunt kiezen.

De basis van jouw huis
MET DE PVC-VLOEREN 

VAN JPM PARKET 

MAAK JE VAN 

IEDER HUIS EEN 

GEZELLIG THUIS

Houten vloeren
• verouderde vloeren
• lamelparket
• multiplankvloer
• tapisparket

Laminaat / pvc-vloeren

Onderhoud en renovatie
• Bona Deep Clean Solution
• traprenovatie
• lakken en schuren

Projecten

Wil je 

meer weten? 

Neem dan gerust 

contact op!

Jean-Pierre 
van de Moosdijk
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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 

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag 
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 

Uw woonstijl, uw droomstijl

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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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 of bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 0499 745 083.

Doortje Dekkers - Putmans
Eigenaresse & huid- en 

oedeemtherapeut

Geef uw huid een oppepper 
                  met een peeling!

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333

www.huidtherapieboxtelbest.nl

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Daarnaast worden peelings voor bepaalde resultaten gecombineerd met 
andere behandelingen. Chemische peelings hebben het vermogen om 
de dode huidcellen te verweken, waardoor deze sneller afschilferen. 
Zo stimuleren we de huid om nieuwe, gezonde cellen aan te maken. 

De naam ‘chemische peeling’ roept onbedoeld vaak angst op bij 
patiënten. De behandeling heeft deze naam echter te danken aan het 
feit dat deze een chemisch proces in de huid bewerkstelligt. Peelings zijn 
vloeistoffen die bestaan uit natuurlijke zuren, zoals melkzuur, salicylzuur 
en glycolzuur. Het zijn dus geen ‘enge’ chemische stoffen die op de huid 
aangebracht worden. 

Er is onderscheid te maken tussen milde en intensieve peelings. Milde 
peelings geven verbetering van de huid en de klachten, maar hebben 
slechts een korte hersteltijd. Intensieve peelings geven zeer duidelijk 
resultaat, maar hebben ook een langere hersteltijd. Meestal wordt gestart 
met een milde peeling, indien nodig kan na één à twee behandelingen 
overgestapt worden op een intensievere peeling. Na de behandeling kan 
de huid enkele dagen roodheid en afschilfering vertonen. Daarna voelt de 
huid gladder en egaler aan dan voor de behandeling. 

Geef uw huid een oppepper 
                  met een peeling!

Een chemische peeling kan gebruikt worden voor 
verschillende huidproblemen, zoals acne, littekens, 
pigmentvlekken of huidveroudering. Iedere peeling heeft 
unieke uitwerkingen op de huid, waardoor een specifi ek 
probleem behandeld kan worden.

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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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.

2928



Weldadige Thaise 
massages
in high-end settingin high-end setting

Kom eens langs voor een heerlijke Thaise 
massage… wie geniet daar nou niet van?! 
Helemaal als deze door een professional 
wordt gegeven in een luxueuze high-end 
setting waarin alles tot in de puntjes klopt, 
zoals bij Thai Sanctuary in Oisterwijk. 

“Wij staan voor kwaliteit, weldaad en de best 
mogelijke service”, aldus eigenaresse Koy 
Juti. “Dit is dan ook niet zomaar een Thaise 
massagesalon, maar een zeer moderne salon 
die qua uitstraling en niveau perfect past in 
het mooie Oisterwijk.”

Thai Sanctuary 
Luxury Thai Massages Oisterwijk 

Lindeplein 2A, Oisterwijk 
06-21973434

www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Reserveer nu 
uw afspraak

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl
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Wilhelminaplein 18, Best 
0499-391066

www.foudrainebybeau.nl

Z i e n  o p  z ’ n  B e s t

Pst dez brl bij jou?
D a m e s b r i l l e n

Een bril moet bij jou en 
datgene wat je wilt uitstralen 
passen. Behalve een verschil 

in merk, formaat, kleur of 
materiaal vind je bij ons 
ook monturen in diverse 

prijsklassen. Voor elk wat wils.

Wij zorgen er altijd dat we de 
juiste bril voor jou hebben. 

Wij gaan graag samen 
met jou op zoek naar 

DE perfecte bril!

We gaan tot het 
uiterste om jouw 

ogen optimaal 
te ondersteunen. 
Daarnaast bieden 

wij topservice, met 
uitstekende 

garanties.

Meer info?
Scan de 
QR-code

Weet je dat niet zeker?
Kom bij ons langs, want wij 

hebben zeker een bril die
absoluut bij JOU past!

COLUMN/KIM

“Als iemand mij 10 jaar geleden had 
verteld dat ik opleidingen , trainingen 
en workshops zou gaan geven, had ik 

dat niet geloofd. Ik werd gegrepen door 
de kracht van mijn eigen adem. 

Hiermee moet ik aan de slag, dit moet 
iedereen weten. Je adem heb je altijd 
bij. Je kunt je ademkracht dus overal 

en altijd inzetten. Ik zie het 
als mijn missie om deze kennis 

verder uit te dragen.”

Tijd voor jezelf

Montfortlaan 9, Oirschot
06 13585853

info@kimvandeschoot.nl
www.ademvrouw.nl

Ademcirkel
Ik ga weer van start met 
het geven van ademcirkels. 
Een ademcirkel is een 
fi jne manier om kennis 
te maken met de kracht 
van je eigen adem. In een 
kleine groep van maximaal 
acht mensen ga je 
anderhalf uur ervaren hoe 
je ademhaling je helpt om 
lekker in je vel te zitten.

De avond start met een ontspanningsoefening om los te komen van 
de drukte van de dag. Daarna ga we samen verbonden ademen. Dit 
is een speciale verbonden ademtechniek die je uit je hoofd haalt. Al je 
stress en zorgen verdwijnen en dat geeft zoveel rust en ontspanning 
aan het einde van de sessie.

De ademcirkel is van 19.30 uur tot 21.00 1x per maand 
op woensdagavond en de kosten zijn 30,-  

Wil je meer weten stuur me een berichtje info@ademvrouw.nl.
• www.ademvrouw.nl • tel 06 13585853
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Monique van Wessum is een absolute 
expert op het gebied van gezonde 
voeding en lekker eten. Door haar 
jarenlange ervaring in het restaurant-
wezen en persoonlijke begeleiding, 
weet zij precies hoe je op het juiste 
gewicht komt en dat vervolgens ook 
kunt vasthouden. 

Persoonlijke Begeleiding:
Raak die overtollige 
kilo's nu kwijt! 

Oirschotseweg 107a Best
 06-54900412

info@moniquevanwessum.nl
www.moniquevanwessum.nl

Wil je ook weten wat  Monique van Wessem 
kan betekenen voor je?
Scan de QR code en bezoek de website 
voor alle mogellijkheden.

• 14 dagdoosjes met PS food & lifestyle producten
• 2 weekmenu’s en 14 lekkere recepten( ook voor het hele gezin)
• Aanvullende tips
• Handige boodschappenlijstjes
• Benodigde supplementen
• En natuurlijk mijn coaching en na-begeleiding

Ben je nieuwsgierig naar dit programma, neem dan vrijblijvend 
contact met mij op voor meer informatie.

Start je in februari dan ontvang je er een leuke
scheurkalender en een handige waterfl es 
van het merk Mepal bij.

NIEUW! Het Re boost pakket!
Het blijft soms een uitdaging om je streefgewicht te 
behouden. Verleidingen liggen op de loer. Met dit 
re-boost pakket zorg ik ervoor dat je weer grip krijgt 
op een gezonde en koolhydraatarme leefstijl. Binnen 
2 weken ben je weer back-on-track en raak je extra 
kilo’s kwijt.

Eline viel in 
2 weken 
4 kilo af!

Wil je ook weten wat  Monique van Wessem 
kan betekenen voor je?
Scan de QR code en bezoek de website 
voor alle mogellijkheden.

NIEUW! Het Re boost pakket!
Eline viel in 

2 weken 
4 kilo af!
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1. The Lip Scrub Tube - Sara Happ, € 25,-  www.thecofcosmetics.com
2. Do Son Geurkaars Tubéreuse van Dyptique, vanaf € 70,- www.skins.nl 

3. Lipbam van Loveli, € 6,- www.loveli.care
4. Fico d’India Moisturizing Hand Cream van Tuttotondo, € 11,40 www.thecofcosmetics.com

5. Handboek Liefdesbrieven schrijven van Elma van Vliet, € 19,99 www.bol.com
6. Replica On a Date Eau de Toilette van Maison Margiela vanaf, € 62,20 www.debijenkorf.nl 

7. Shea Butter Hand Cream van Compagnie de Provence, € 20,40 www.babassu.nl
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Iedere dag Valentijnsdag  
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3
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8. Essie nail laquer, € 9,99,- www.boozyshop.nl
9. Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour van MAC, € 32,-  www.maccosmetics.nl

10. Aroma Shower Love van Weleda, € 6,99,- www.weleda.nl
11. Don’t Stop believing in... mini eyeshadow palette van essence, € 4,99 www.essence.eu

12. No Sleep in LA van  Miglot x Blackwave, € 60.- www.miglot.be 
13. Smooth Shave Foaming Gel van Clarins Men, € 21,- vanaf half februari www.clarins.nl

Waarom zou je ieder jaar moeten wachten tot 
14 februari om je geliefde te verwennen? Maak 
gewoon van iedere dag Valentijnsdag!Iedere dag Valentijnsdag

10
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Jouw huid in
de winter

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra hydratatie. Een hete 
douche is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een 
droge huid van. Probeer te douchen met lauw water en 
dep daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN 
ELLEBOGEN Ook deze lichaamsdelen hebben extra 
zorg nodig. Gebruik producten die sheaboter, 
mineralenolie of glycerine bevatten. Een intense 
verzorging krijg je door je voeten en handen in te smeren 
met olie en daarna met sokken en speciale 
handschoenen aan te gaan slapen.

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Een familiebedrijf in het hartje van Best. Gespecialiseerd op het 
gebied van wijnen, (speciaal) bieren, whisky, gedistilleerd en 
relatiegeschenken. Met service en advies willen wij ons graag 
onderscheiden. 

Wil je meer over ons te weten komen of op de hoogte blijven 
van de laatste nieuwtjes of events?
Volg ons dan via Instagram of Facebook: @wijnhuisbest 
Scan hier de QR voor directe toegang tot ons profi el. 

   WIJNHUIS BEST  -  Boterhoek 87, Best  -  0499-398461  
info@wijnhuisbest.nl  -  www.wijnhuisbest.nl

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJENInstagram Facebook
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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.

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

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.

I n  V e r t r o u w e n
a f sche idsbege le id i ng  Nassaulaan 3, Oisterwijk  |  06-12030775  |  trudy@invertrouwen.com  |  Nassaulaan 3, Oisterwijk  |  06-12030775  |  trudy@invertrouwen.com  |  Nassaulaan 3, Oisterwijk  |  06-12030775  |  trudy@invertrouwen.com  |  www.invertrouwen.com

TROUWEN | Verbinden in geluk
Jullie ja-woord tijdens een persoonlijke ceremonie 

wil ik graag vormgeven in een passende sfeer. 

Het belangrijkste is dat de ceremonie is zoals 

jullie zijn. Het is immers de dag waarin de liefde 

voor elkaar centraal staat: dat warme gevoel wil 

ik graag overbrengen. Een meerwaarde die ik 

vaak toevoeg is aandacht voor de gasten en hun 

betekenis in jullie leven. Zodat het ook voor hen 

onvergetelijk zal zijn.

Trudy van Doeveren 
als trouwambtenaar

Meer weten over wat ik 
voor u kan betekenen? 
Scan dan de QR-code.
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HOE SCORE JE NOU 
EEN LEUKE DATE? MET 
DEZE TIPS MOET DAT 
ZEKER LUKKEN!

BRUIST/LIFESTYLE

Februari, de maand van de liefde! Met Valentijnsdag als grote hoogtepunt. 
Leuk voor alle verliefde stelletjes. Maar vrijgezellen van Nederland, niet 
getreurd... Februari is ook een perfecte maand om heerlijk te daten (net 

zoals alle andere maanden overigens)

de ander de eerste stap zet, is de kans groot dat je 
alsnog zonder date naar huis kunt. Ben je van jezelf 
niet zo’n vlotte babbelaar, bedenk dan eerst een 
goede openingszin voordat je de stoute schoenen 
aantrekt en op de persoon in kwestie afstapt. 
Vind je dat toch te spannend? Via de barman een 
drankje voor je potentiële date bestellen is ook vaak 
een succes. Wie niet waagt, wie niet wint!

ERGENS ANDERS Natuurlijk zijn er nog veel 
meer plekken om een leuke date tegen te komen: 
bij je sportclub, bij een concert of misschien wel 
tijdens een speeddate-avond. Waar je hem of haar 
ook tegenkomt, belangrijkste is altijd: blijf jezelf! Valt 
dat niet in de smaak, dan heeft die ander gewoon 
pech gehad!

ONLINE DATEN De makkelijkste manier om 
een nieuwe liefde te vinden is natuurlijk via 
internet. Maak een profi el aan op een datingsite 
en zorg dat je opvalt tussen al die duizenden 
andere mensen die op zoek zijn naar de liefde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door een originele omschrijving 
van jezelf, een opvallende foto of een leuke 
gebruikersnaam die mensen niet snel zullen 
vergeten. Succes gegarandeerd!

IN DE KROEG Dé plek waar veel dates ontstaan, 
is toch nog steeds de kroeg. Zie je iemand leuks 
staan, maar vind je het wat spannend om daar zo 
op af te stappen, zorg dan eerst voor oogcontact. 
Lukt dit, dan weet je dat de interesse wederzijds 
is. Als je vervolgens echter af blijft wachten tot 

Daten in de maand van 
de liefde

Wil jij ook een leuke date? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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LEEFTIJD
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze?
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.



Mini Charlottes
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes

aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 

Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Pizzolato 
Spumante

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

rijkaarte
Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest
We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 2 maart aanstaande.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl.
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Vloeren / Vloerkleden / Gordijnen / Wandbekleding / Binnen- & buitenzonwering / Horren / Verf / Slapen

Haven 3-5-7  5688 DR Oirschot   0499 57 1339

*Geldt alleen op onze slaapafdeling op de 1e etage, de waardecheque zijn alleen in te wisselen bij Decorette Oirschot, actie loopt t/m 31-12-2020 

€2000 - €2999
€400
waardecheque

vanaf - €3000
€600
waardecheque

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339    vandewaloirschot.nl

Alles op het gebied
van bouwen, verbouwen, 
inrichten en leven!

Haven 3 – 5 – 7, 5688 DR Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Meten, maken en monteren 5 winkelsBezorgen en inpakkenTotaal oplossing voor ieder huisVakmanschap

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in. Vloeren  |  Vloerkleden  |  Raamdecoratie  |  Horren  |  Zonwering 

Domotica  |  Behang  |  Verf  |  Verlichting  |  Woonaccessoires 
Meubels  |  Heaven Slapen

Vloeren / Vloerkleden / Gordijnen / Wandbekleding / Binnen- & buitenzonwering / Horren / Verf / Slapen

Haven 3-5-7  5688 DR Oirschot   0499 57 1339

*Geldt alleen op onze slaapafdeling op de 1e etage, de waardecheque zijn alleen in te wisselen bij Decorette Oirschot, actie loopt t/m 31-12-2020 

€1000 - €1999
€200
waardecheque

€2000 - €2999
€400
waardecheque

vanaf - €3000
€600
waardecheque

Vloeren / Vloerkleden / Gordijnen / Wandbekleding / Binnen- & buitenzonwering / Horren / Verf / Slapen

Haven 3-5-7  5688 DR Oirschot   0499 57 1339

*Geldt alleen op onze slaapafdeling op de 1e etage, de waardecheque zijn alleen in te wisselen bij Decorette Oirschot, actie loopt t/m 31-12-2020 

INTRO ACTIE HEAVEN COLLECTIE*

€1000 - €1999
€200
waardecheque

€2000 - €2999
€400
waardecheque

vanaf - €3000
€600
waardecheque

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
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vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!
Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl

Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

Haven 3 - 5 - 7, Oirschot | 0499-571339 | info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Maak je shopafspraak 
online

Wat �jn dat we jullie weer persoonlijk mogen 
ontvangen en adviseren.
Ga naar vandewaloirschot.nl en plan je      
shopafspraak in.

vandewaloirschot.nl

Haven 3-5-7 Oirschot -Tel. 0499-571339   

Bouw- en woonplein

1.000 m2 voor feest ...
            ... en carnaval!




