
Buddy Vedder:
‘De liedjes zijn 
onsterfelijk’

Geef jezelf 
een boost!
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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 

FUNCTIONEEL MOOI



Oisterwijk
Impressie

R
os

em
oo

n
OISTERWIJK/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Oisterwijk Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oisterwijk.
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Bruisende lezer,

Heb jij ze ook al, de lentekriebels? Hier op de redactie van Bruist kunnen 
we in ieder geval niet wachten tot het voorjaar weer aanbreekt. Laat dat 
mooie lenteweer dus maar komen. Wil je optimaal van dit seizoen 
kunnen genieten, blader dan snel verder en laat je inspireren door onze 
bruisende lentetips.

En dat is natuurlijk niet het enige wat we deze maand voor je op papier 
hebben gezet. Uiteraard hadden we ook weer mooie gesprekken met 
heel wat bruisende ondernemers en ook vroegen we ‘alleskunner’ 
Buddy Vedder het hemd van het lijf over zijn voorliefde voor muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Ook dit interview vind je in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Laat de lentekriebels maar kriebelen, ga naar buiten, laaf je aan de 
stralen van de zon, doe nieuwe energie op en bereid je voor op alle 
mooie maanden die weer voor ons liggen. Zet de bloemetjes buiten, 
letterlijk en fi guurlijk, en vier samen met ons dat het voorjaar weer in 
aantocht is. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is…

Leve de lente!

Lea en Marcel Bossers

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Nesia Mamengko
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BZ Astrid Berkhout, Maaike van Helmond 
FOTOGRAFIE BZ Jeanette Grotenhuis, 
Miguel Breurkens
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist
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Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
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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.



ONTDEK HOE JIJ DEZE 
LENTE LEKKER LICHT 
EN LUCHTIG BEGINT! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien, komen ze 
tevoorschijn: de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen 

ons vrolijker en zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in 
je leven met onze bruisende tips.

DE L VAN LICHAAM Ga aan de slag met je body. 
Scrub die oude wintercellen van je huid. Geef 
je voeten, die de hele winter opgesloten hebben 
gezeten, een ‘grote beurt’ en lak je teennagels alvast 
in een vrolijk kleurtje. Breng een bezoekje aan de 
kapper en ga de lente stralend tegemoet.

DE T VAN TULPEN Verwen jezelf met een grote 
bos tulpen. De lente is in aantocht en dat mag best 
gevierd worden!

DE W VAN WINKELEN Langzaam loopt het kwik 
op en prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door 
de winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje 
aan de stad, waar de voorjaarscollectie al enige tijd 
in de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, is 
het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets naar 
je werk, maak een voorjaarswandeling of neem de 
tuin onder handen. Bewegen is niet alleen goed 
voor je lichaam, het maakt je ook gelukkiger.  

DE D VAN VITAMINE D Zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed voor 
je lichaam. Bovendien maakt zonlicht dat we ons 
beter voelen. Breng daarom je lunchpauze een 
paar keer per week door in het voorjaarszonnetje. 

DE F VAN FRISSE ENERGIE In de lente 
ontwaakt de natuur, breekt de zon door en worden 
onschuldige lammetjes en andere dieren geboren. 
Laat je inspireren door de frisse energie die de 
lente met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.

Lentekriebels: 
geef jezelf een boost!

Wil jij tips hoe jij dit jaar aan de lente begint? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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STYLE IS NEVER 
OUT OF FASHION

Eigenaar: Dennis van Kaauwen - Burg Verwielstraat 21, Oisterwijk - 040-8433707 - www.albertobellini.com

BRUISENDE/ZAKEN

Een klein stukje Italië 
in Oisterwijk

Met een schoenmaker als vader en een moeder 
die ook in de zaak meewerkte, groeide Dennis 
letterlijk op tussen de schoenen. “Mijn vader 
begon ooit met het repareren van schoenen, 
maar al snel maakten we de overstap naar 
het zelf ontwerpen en produceren van high-
end schoenen.” In eerste instantie werden 
deze verkocht vanuit hun eigen 
schoenenzaak in Eindhoven, maar 
Dennis zag het grote plaatje voor 
zich en besloot zich puur te gaan 
focussen op zijn eigen merk Alberto 
Bellini. “Onlangs hebben we een 
nieuwe showroom geopend in het 
centrum van Oisterwijk en inmiddels hebben 
we veertig verkooppunten in Nederland, België, 
Duitsland en Portugal. In de showroom staat de 
hele collectie en komen winkeliers op afspraak 
om inkopen te doen voor het aankomende 
seizoen.”

‘The sky is the limit’
Behalve winkeliers zijn ook particulieren welkom 
die van luxe, kwaliteit en bijzondere items 

“Het gewone winkelen is verleden tijd. Een bezoek aan onze showroom moet een 
beleving zijn, dus met een drankje erbij en alle tijd en aandacht die mijn klanten 

verdienen. We richten ons niet op de massa, maar juist op de mensen die van luxe 
en kwaliteit houden”, vertelt eigenaar Dennis van Kaauwen trots.

houden. “Wij hebben een 3D tool ontwikkeld 
voor volledig op maat gemaakte schoenen 
van maat 38 tot en met 50, in tal van leesten 
en pasvormen. Niet alleen gemaakt van leder 
en suède, maar ook van de mooiste huiden 
zoals krokodil, python en struisvogel. Dat 
maatwerk onbetaalbaar is, is een misvatting. 

Bij ons heb je namelijk al je eigen 
ontwerp vanaf € 299,-!” Smart-
casual is niet meer weg te 
denken uit het modebeeld. Dus 
naast de 3D tool collectie biedt 
Alberto Bellini ook een grote 
collectie loafers en sneakers in 

alle kleuren, met bijpassende accessoires 
zoals mooie riemen, tassen en suède jassen.

Een tip voor de mannen voor deze zomer: de 
loafer is een must-have! Ook voor heren die 
gaan trouwen, want een loafer maakt je outfi t 
helemaal van nu en toch elegant!

Ciao tutti, Dennis van Kaauwen
Eigenaar: Dennis van Kaauwen - Burg Verwielstraat 21, Oisterwijk - 040-8433707 - www.albertobellini.com
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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

Zet de bloemetjes
buiten!

HALLMARK 
COMPLIMENTEN DAG
Hoe vaak geef jij eigenlijk een compliment? 
Het lijkt zo gewoon, maar eigenlijk staan we er 
te weinig bij stil hoe belangrijk complimenten 
zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

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

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

PS: dit boek kun je ook als pdf bestellen, dan hoeft het 
niet gelijk afgerekend te worden bij bestelling.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

Scan 
de 

QR-code

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS* 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWS

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* 
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Faya Lourens
Fajah 'Faya' Lourens is terug 
met Killerbody Lifestyle waarin 
het draait om mindset. Val 
makkelijker af, behoud je 
resultaat en voel je gelukkiger. 
Met nieuwe vega(n) recepten 
en voedingsplannen.

www.fayaoffi cial.com TAG #FAYA

Zet de bloemetjes
buiten!

HAWAIIAN TROPIC 
MINERAL SUN 
MILK FACE LOTION 
Op zoek naar een natuurlijke 
zonnebrand? Hawaiian Tropic heeft een 
nieuwe Mineral lijn gelanceerd. Deze 
producten bevatten geen chemische 
uv-fi lters. Bovendien zijn de producten 
vegan. Perfect voor mensen met een 
gevoelige huid. De producten voelen licht 
aan op de huid en plakken niet. Met de 
Mineral Sun Milk Face Lotion ga je goed 
beschermd het voorjaarszonnetje in. 
hawaiiantropic.com

WILKINSON 
Wilkinson Hydro 5 Wood is een 
scheersysteem met een hoge 
kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een 
verpakking van negentig procent 
gerecycled en recyclebaar papier. 
Met vijfvoudige mesjes en een 
innovatief gel-reservoir ideaal voor 
elke man die huidverzorging én 
duurzaamheid belangrijk vindt.
www.wilkinsonsword.com

Doe
mee en 

win

www.knoeiwerk.nl

HAAL DE LENTE IN HUIS 
MET KUNST!

Met de lente in aantocht kan ieder 
interieur wel wat meer kleur 
gebruiken. Knoeiwerk brengt kleur in 
huis door abstracte werken in een 
levendig kleurenpalet. Op zoek naar 
iets dat speciaal voor uw interieur is 
gemaakt? Kies dan voor maatwerk. 
Laat u inspireren op onze site.

ZZYYXXWWVV
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Gelegen op slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens, midden in het prachtige Sauerland (ook wel land 
der 1000 bergen genoemd). Direct aan wandel- en skigebied en de mooiste fi ets- en motorroutes en dichtbij 
het gezellige centrum van Winterberg. Met eigen vervoer of met een van onze 24 georganiseerde busreizen.  

Hier verzorgt de familie Meurs al ruim 36 jaar fi jne vakanties voor alle leeftijden en elk wat wils. 

Vakantiehotel Der Brabander in Winterberg. 
Heel veel vakantie onder een dak met keuze uit verschillende 
categorieën hotelkamers en appartementen voor 1 tot 10 personen. 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
HET ONLINE MINI-MAGAZINE
WWW.BRABANDER.NL/BRUIST

U hoeft het hotelterrein niet eens te verlaten, zo veel is er te 
doen! Bijvoorbeeld genieten in ons heerlijke, het gehele jaar 30°C 
verwarmde buitenzwembad, ontspannen op de fi jne zitplekjes in 
de hotelbar, de serre of het prachtige zonneterras en natuurlijk 
meedoen met het uitgebreide entertainmentprogramma 
met onder andere de bingo, pubquiz, fakkeltocht of livemuziek. 
Voor de kinderen staat Fleur Kleur in de weekenden en 
schoolvakanties iedere dag klaar voor een leuke activiteit.

Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!
Een van de belangrijkste dingen tijdens vakantie is zeker het 
eten. Daarom is ons restaurant ook het hart van ons hotel. 
Hier kunt u ‘s morgens uw favoriete ontbijt samenstellen 
uit ons uitgebreide, gevarieerde ontbijtbuffet. Heerlijk 
lunchen doet u in het Pannenkoekenhuis, op het terras of in 
de serre. ´s Avonds verwennen we u met een heerlijk diner 
met keuze uit maar liefst 5 verschillende hoofdgerechten. Of 
kiest u liever een gerecht van onze à la carte avondkaart?

Proef Der BrabanderProef Der Brabander

Onze Sauna & Spa biedt volgens veel van onze gasten het mooiste 
saunalandschap van het Sauerland. Hier kunt u de buitenwereld 
eventjes vergeten. Geniet in een van de 5 bijzondere sauna’s, 
ontspan in de verschillende rustruimtes met open haard op de 
speciale edelsteenbank of met een fi jn voetenbad. Ook zijn er 
vele verschillende massages of cosmetische behandelingen te 
reserveren. Ontspanning ten top!

Ontspannen en relaxenOntspannen en relaxen
Bij Der Brabander krijgt iedere gast (vanaf 1 april tot 31 oktober) 
vanaf 2 overnachtingen de Sauerland SommerCard, waarmee u 
profi teert van gratis entree aanbiedingen bij 50 verschillende 
recreatiemogelijkheden in Winterberg en omgeving, zoals 
de panoramabrug, het toeristentreintje, waterskiën, een 
museumbezoek, een ritje op een van de rodelbanen, bowlen, 
karten of een rondvaart op een van de vele stuwmeren.

Voor iedereen!Voor iedereen!
Kijk voor meer 

informatie, 
beschikbaarheid 
en bijbehorende 

prijzen op
brabander.nl

Am Waltenberg 65, Winterberg (D)
0049 2981 9320 (Nederlands gesproken)
info@brabander.nl

“Het was weer 
fantastisch.” 

Zoover - 9.2
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DITJES/DATJES

 1 maart is het in Nederland 
nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn 
volgens antropoloog Gerhard Weber over het  
 algemeen langer dan gemiddeld.

 Internationale Vrouwendag wordt  
  elk jaar gevierd op 8 maart. 
Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd   
 aandacht voor onder andere gelijkheid  
en economische zelfstandigheid. 
  Maart is de buienmaand bij uitstek. 
Vandaar ook de uitspraak ‘maartse   
 buien en aprilse grillen’.
20 maart is het weer zover: het is lente!
   In het laatste weekend van maart wordt in 
de nacht van zaterdag op zondag de klok  
  een uur vooruitgezet.
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NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING
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Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

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.

www.huidtherapieboxtelbest.nl

 Pigmentvlekken kunnen door de huidtherapeut met verschillende methodes worden 
behandeld. Niet alle behandelingen zijn mogelijk bij elke patiënt. De behandelingen 
kunnen ook gecombineerd worden uitgevoerd. De huidtherapeut bekijkt en onderzoekt 
tijdens het intakegesprek welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt.
 
 Chemische peelings
  Door een chemische peeling wordt de huid verdund. De peeling kan donkere 
pigmentvlekken behandelen en daarnaast ook littekens en ontstekingen bij acne 
verminderen. De huid voelt na de behandeling egaler en zachter aan en de huidconditie 
is verbeterd.
 
I PL/Lasertherapie
  Donkere pigmentvlekken kunnen behandeld worden met behulp van Intense Pulsed 
Light (IPL) of de Gentle Max Pro laser. Het pigment in de huid neemt door de lichtfl its/
laserpuls de lichtenergie en de warmte op, waardoor het pigment wordt afgebroken.
 
 Camoufl age
  Door middel van speciale camoufl ageproducten kunnen pigmentvlekken worden 
bedekt, waardoor ze niet meer zichtbaar zijn. Deze producten kunnen watervast worden 
gemaakt. Hierdoor is de patiënt in staat om ermee te gaan zwemmen of nat te worden 
door regen. Deze methode dient echter wel dagelijks opnieuw te worden toegepast en is 
niet blijvend.
 
 Producten
  Naast de behandeling is het belangrijk om de juiste verzorgingsproducten te gebruiken. 
Deze producten voorkomen verschillende stappen in het proces naar pigmentvorming 
en ze kunnen pigmentvlekken ook verminderen. Daarnaast is zonbescherming met 
minimaal SPF 30 erg belangrijk in de voorkoming van pigmentvlekken. 

Pigmentvlekken
Pigmentvlekken zijn vlekjes die lichter of donkerder zijn dan de rest van 
de huid. De vlekken ontstaan veelal door blootstelling aan ultraviolette 
(uv) straling door de zon of door gebruik van zonnebank. Zwangere 
vrouwen hebben door hormonale schommelingen een groter risico op 
pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsmasker genoemd.

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

1918



Loyaal Traditional Thai Massage
Thaise gastvrijheid in het centrum van Oisterwijk

RELAX YOUR 
BODY & MIND

Loyaal Traditional Thai Massage
Burgemeester Verwielstraat 11, Oisterwijk

www.thaimassage-oisterwijk.nl
0610890982 / 0639262624
loyaal.oisterwijk@gmail.com

BRUISENDE/ZAKEN

Loyaal Traditional Thai Massage
Thaise gastvrijheid in het centrum van Oisterwijk

Een jaar geleden opende Fay haar Thaise massagesalon Loyaal in het centrum van 
Oisterwijk, een lang gekoesterde droom ging in vervulling. Het team van ervaren masseuses 

die in Thailand hun opleiding hebben gehad zorgt voor een ruime keuze aan massages. 

Er zijn massages te boeken van een 
half uur tot twee uur, waaronder 
hotstonemassages, kruidenstempel-
massages, olie- en aroma-
massages, intensieve traditionele 
Thaise massages, voet-, rug-, 
nek- en schoudermassages en 
ook zwangerschapsmassages. 
 
Steeds meer mensen weten Loyaal te 
vinden en komen regelmatig terug. Een 
vaste gast schreef: ‘iedere keer als ik hier 
binnenkom, waan ik me meteen in Thailand. Wat een 
warme sfeer en gastvrijheid! De massages zijn top en 

na afl oop is er altijd tijd voor een kopje thee en wat 
fruit. Ik voel me volledig relaxed als ik naar 

buiten stap.’
 
Of je nu komt voor een ontspan-
nende massage, je rug en nek los 
wil laten masseren of al je spieren 
wil laten behandelen, er is altijd 

wel een massage die bij je past. Je 
kunt ook een duo-massage boeken 

waarbij je naast elkaar in dezelfde 
ruimte gemasseerd wordt.  Een massage is 

gemakkelijk online te boeken via de afspraakkalender 
op de website. Bellen of mailen kan ook. 

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KOEKOEKSJONG
Twee verschrikkelijke gebeurtenissen 
schudden Fjällbacka op haar grondvesten. 
Een beroemde fotograaf wordt dood 
aangetroffen in een showroom en Henning 
Bauer, de Nobelprijswinnaar voor literatuur, 
wordt aangevallen op het eiland waar hij het 
tiende boek in zijn wereldberoemde serie 
schrijft. Patrik Hedström en zijn collega's 
van het politiebureau van Tanumshede 
storten zich op beide zaken. Ondertussen 
verdiept Erica Falck zich in een cold case: 
de nooit opgeloste moord op een 
transgender man in de jaren tachtig. 
Langzaam realiseert ze zich dat het 
verleden onlosmakelijk verbonden is met 
het heden... KOEKOEKSJONG van Camilla 
Läckberg is vanaf 1 maart verkrijgbaar.

Vanuit alle windstreken haalt 
schrit_tmacher belangwekkende 
danskunst naar (Zuid-)Nederland 
en de Euregio, met een scherp oog 
voor choreografen die niet of 
nauwelijks in Nederland te zien 
zijn. Zoals de naam al zegt – 
‘schrit_tmacher’ betekent pionier, 
grensverlegger maar ook 
pacemaker – schuwt het festival 
hierbij niet de kans om grenzen van 
kunstdisciplines op te rekken en 
nieuwe wegen in te slaan. In 2023 
staan van 28 februari tot en met 2 
april de danspodia in Heerlen, 
Aken en Eupen in het teken van 
een aantal indrukwekkende namen 
en toonaangevende gezelschappen 
uit onder andere Canada, Frankrijk 
en Zuid-Afrika, en van dichter bij 
huis uit België, Duitsland en 
Frankrijk.
Kijk voor meer info op 
www.schrittmacherfestival.nl. 

D AGJE UIT
SCHRIT_TMACHER 
FESTIVAL 2023

FILMPJE KIJKEN
TOEN IK JE ZAG
Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel 
Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei 
razend populair, de ene na de andere rol 
spelend, een idyllische boerderij waar ze met 
hun twee kinderen wonen en nog altijd 
stralend verliefd. Maar er is een kant van hun 
leven die maar weinigen zien. Ver weg van de 
camera’s hebben de depressies, angsten en 
gekmakende onzekerheid van Bastiaan een 
steeds grotere impact op hem en hun relatie. 
Uit alle macht probeert Esther om haar grote 
liefde en haar gezin op de rit te houden, maar 
de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar 
moeilijk bevechten. TOEN IK JE ZAG is 
vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.
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COLUMN/FRITS

Het voorjaar komt eraan!

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
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Ook zien we dat er op verschillende plaatsen nog verbouwd of gebouwd wordt. 
Mooi dat de bouwwerken bijdragen aan een nog mooier centrum. Jammer dat we 
een paar zaken moeten missen. Een soort zaak als als Blokker hoort bijvoorbeeld 
eigenlijk wel in Oisterwijk thuis. Nu staat het pand leeg en we moeten maar 
afwachten wat of wie daar, en in nog wat andere panden, weer start met een 
onderneming. 
Klinkt allemaal nog ver weg, maar we kunnen in ieder geval melden dat er 
weer een aantal evenementen gepland staan waar we heel blij mee zijn.
Denk aan het Korenfestival, Koningsfeesten, Wijnfestival, Biermatinee, Kermis, 
Oisterwijkse Zomerfeesten, Brabants Mooiste, Oisterwijk in Concert, Fashion-Event, 
Wintervillage, Filmpleinavonden, Reuzenweekend, Jazzfestival, Winterfeesten, 
WinterglO’w en meer! De voorbereidingen en organisatie hiervan zijn allemaal in 
volle gang. Ook verwelkomen we deze maand weer een paar nieuwe ondernemers: 
De broers Brands van Brasserie Brands op de Lind. Veel succes gewenst met 
jullie bedrijf! Er is ook eindelijk goed nieuws voor de horecabedrijven met de kale 
boomsokkels voor hun deur op de Lind. De gemeente heeft in onderling overleg met 
de ondernemers een keuze gemaakt voor een langdurige oplossing door middel van 
mooie zitbanken en groen. Ze worden hufterproef en in de juiste kleuren gemaakt 
door een plaatselijk bedrijf. Zo blijven de bomen beschermd.

Overigens staat onze nieuwe jaarplanner 
op www.cm-oisterwijk.nl

Koop lokaal en tot ziens in Oisterwijk, 
Parel in ’t Groen’!

De dagen zijn al merkbaar langer aan het worden en aan het eind van deze 
maand is de zomertijd weer ingevoerd. De winter is dan ook voorbij en we 
verwelkomen het voorjaar. Hierbij horen natuurlijk de nieuwe collecties in de 
winkels en de terrassen die weer worden opgesteld. En de bomen gaan weer 
groen worden.

Ook nog benieuwd naar 
meer nieuwtjes, 

informatie en de agenda?
 

Lees dan deze column en kijk 
vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl
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Een laatste rustplaats in de natuur

‘HET ONTZORGEN 
GEEFT MENSEN RUST’

BRUISENDE/ZAKEN Een laatste rustplaats in de natuur
Steeds vaker kiezen mensen ervoor begraven te worden midden in de vrije natuur. 

Dit is mogelijk op een natuurbegraafplaats, zoals natuurbegraafplaats Huis ter Heide. 
Deze is gelegen in het gelijknamige natuurgebied, een verborgen parel in het groene hart 

van Brabant, dat gekenmerkt wordt door een gevarieerd mozaïeklandschap. 

“De natuur staat bij ons voorop”, vertelt Karlijn, 
informatie- en communicatiemedewerker. “Mede 
door ons partnerschap met Natuurmonumenten 
maken we eeuwige grafrust in de natuur mogelijk. Zo 
zorgen we ervoor dat dit gebied altijd natuur blijft. Na 
de laatste uitvaart wordt het natuurgebied weer aan 
hen overgedragen, dus je natuurgraf is er voor nu en 
altijd.”

Eeuwigdurende grafrust
Op natuurbegraafplaats Huis ter Heide kun je zelf 
de plaats uitzoeken waar je begraven wilt worden. 
Dit kan in een kist, mand of een wade. Tevens kan 
de as of een urn begraven worden, zolang het maar 
van biologisch afbreekbaar materiaal is. “Een groot 
deel van de mensen reserveert een plek bij leven. 
Een laatste rustplaats op Huis ter Heide betekent 

eeuwigdurende grafrust. Veel mensen vinden het een 
prettige gedachte dat hun dierbare nooit de vraag 
voorgelegd krijgt wat er met het graf moet gebeuren. 
Voor anderen is het idee weer terug te gaan naar de 
natuur bepalend voor de keuze voor natuurbegraven.”

Op jouw manier
Het afscheid is in te vullen op jouw geheel 
eigen manier. “Je kunt gebruikmaken van de 
ceremonieruimte, maar het kan ook buiten onder 
de tarp. We hebben zelfs eens een frietkraam gehad 
tijdens een afscheid. Het kan allemaal, zolang het 
gebeurt met respect voor de natuur.” Wat is de 
persoonlijke drive van Karlijn om dit werk te doen? 
“Waar je uiteindelijk ook voor kiest, ik vind het 
belangrijk dat je weet dat natuurbegraven een optie 
is, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die 
bij je past.”

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide
Middelstraat 1, De Moer

013-3033120
contact@huisterheide.nl

www.huisterheide.nl/bruisendezaken
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Voor elke keukenwens is er een keuken en voor elke kookwens is er... de juiste 

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

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

keuken. Hoogwaardige materialen, apparaten van gerenommeerde merken en tóch 

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

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

Een Bourgonje...

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

...mét inhoud!

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-710644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   6-7 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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gemak, zonder te veel poespas? Bij Bourgonje vind je de juiste invulling voor je 

keuken. Hoogwaardige materialen, apparaten van gerenommeerde merken en tóch 

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

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

Een Bourgonje...

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

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
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...mét inhoud!
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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

Het is 2016 als Buddy een bezoek brengt aan het 
Amsterdamse Bostheater. A Perfect Combination 
staat met zangeres Marlayne Sahupala op de 
planken met de voorstelling The Legends We’ve 
Lost. “Ik was erg onder de indruk van de show. 
Na die voorstelling heb ik mijzelf backstage 
gekletst en Marlayne aangesproken. Ik vertelde 
haar dat de muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig helemaal mijn ding is. Toen is het balletje 
gaan rollen”, vertelt Buddy enthousiast. 

PAPLEPEL Hoewel de 28-jarige zanger en acteur 
van een andere generatie is, gaat zijn hart sneller 
kloppen bij het horen van klassiekers als Purple 
Rain, Hotel California en Beat It. “Het grappige is 

Momenteel trekt Buddy Vedder met de band A Perfect Combination langs de 
Nederlandse theaters met de show The Legends We’ve Lost. Hierin brengen ze een 
eerbetoon aan de ons ontvallen muzikale helden van de jaren zeventig en tachtig. 
Buddy: “De liedjes zijn onsterfelijk, de zangers helaas niet. En het is aan ons, de 

generatie erna, om die muziek door te geven.” 

Buddy Vedder:  

‘Muziek uit de jaren ’70 en ’80 is 
helemaal mijn ding’

dat die muziek uit de jaren zeventig en tachtig komt 
en ik die tijd dus helemaal niet heb meege-maakt. 
Maar mijn ouders zijn er dol op. Toen ik opgroeide, 
stonden die nummers altijd aan. Zo ben ik fan 
geworden en dat is tot op de dag van vandaag niet 
veranderd.” 

FEEST DER HERKENNING Waar Buddy en A 
Perfect Combination ook optreden, ze merken dat de 
band tussen publiek en de artiesten intiem is. Buddy: 
“Het is voor iedereen van die generatie een feest der 
herkenning. Een trip down memory lane met vele 
mooie herinneringen aan die tijd.”
The Legends We’ve Lost is nog tot en met mei in de 
theaters te zien. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Op de volgende pagina’s vind je een aantal leuke en gezellige 
horecazaken waar je lekker kunt eten of gezellig een 

drankje kunt drinken. 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 of 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

MATTEO AMBACHTELIJK IJS Sinds 
de oprichting in 1991 is IJssalon 
Matteo uitgegroeid tot een begrip in 
Oisterwijk en omstreken. Na ruim 
23 jaar vonde ze dat het tijd was 
voor een frisse, nieuwe uitstraling 
van de ijssalon. Aangezien het ijs al 
sinds jaar en dag op ambachtelijke 
wijze vervaardigd wordt, was de 
nieuwe naam snel gevonden: Matteo 
Ambachtelijk IJs.
De uitstraling naar buiten toe is 
hiermee veranderd, maar de kwaliteit 
van het ijs zeker niet! Dé ijssalon van 
Oisterwijk!

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
ONLINE ALLE MOGELIJKHEDEN

DE HUISKAMER Altijd een warm welkom, dat is het 
gevoel wat men kan verwachten bij De Huiskamer op 
het Lindeplein. Van woensdag tot en met zondag kun je 
hier vanaf 12.00 uur genieten van een lekkere lunch, 
een goed diner of aangename borrel. Daarnaast staan 
ze bekend om hun zeer uitgebreide tapkaart met zestien  
tappunten die geregeld wisselen. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HORECA

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

DE NACHT is de enige echte nachtclub van Tilburg 
en is iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond 
geopend van 22.00 tot 6.00 uur. Tussen de vele 
kroegen aan de Korte Heuvel tref je het bekende witte 
steegje aan. Dit steegje leidt je naar De Nacht waar 
ze altijd nog een paar uurtjes verdergaan wanneer in 
de rest van de stad de deuren sluiten. Gedurende 
de avond verzorgen de topless danseressen 
paaldansshows. Als je de danseressen tipt, geven 
zij hiervoor net dat beetje extra aandacht. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld een lapdance met een toefje 
slagroom geconsumeerd vanaf de sexy body’s van 
de dames of misschien wel een private lapdance in 
een aparte ruimte. Ook als je alleen een drankje wilt 
drinken, ben je van harte welkom. De Nacht is dan ook 
gezellig om je stapavond af te sluiten.

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

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. 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.
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1. Lily Of The Valley van 4711, € 22,50,- www.4711.nl 
2. Desert Rosewood Eau de Parfum van Goldfi eld & Banks, 100ml, € 165,-  www.skins.nl 

3. Sugar Cashmere Detergent van Tangent GC, € 20,- www.skins.nl
4. Afrika-Olifant Extrait de Parfum van NISHANE, 50 ml, € 220,- www.skins.nl

5. Invictus Victory Elixer Parfum Intense van Rabanne vanaf € 98,20 www.douglas.nl 
6. Bella Bouquet van Oscar de la Renta, vanaf € 52,- www.douglas.nl

7. Angel Elixer Eau de Parfum van Mugler vanaf € 50,92 www.iciparisxl.nl 
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Ruiken naar de lente
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8. My Way Le parfum van Giorgio Armani, vanaf € 98,90 www.douglas.nl 
9. Black Opium Le Parfum van YSL, vanaf € 98,- www.iciparisxl.nl 

10. Citrus Rivièra van BDK parfums, € 150,- www.retreat.nl
11. Olympéa Flora Eau de Parfum Intense van Rabanne, 30ml € 76,40  www.douglas.nl

12. Un Été van Obvious Parfums, € 110,- www.retreat.nl 
13. Strawberry van Malin + Goetz, € 88,-  www.retreat.nl

14. Islander Eau de Parfum van Ligne St. Barth, €104,-  www.thecofcosmetics.com

Om alvast een beetje in voorjaarsstemming 
te komen, parfumeer je jezelf met de 
heerlijkste lentegeuren!Ruiken naar de lente

BEAUTY/NEWS

8 9 10

11 12

13

14
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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! 

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

Kijk voor meer informatie op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK
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Eigenaar: Margriet van Ingen  |  06-10917970  |  info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  |  www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Afscheid op maat
Afscheid moeten 

nemen van iemand die 
u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet 

en pijn met zich 
mee. En juist in deze 

periode moeten er veel 
beslissingen genomen 

worden. Iets waar 
uitvaartverzorger Margriet 

van Ingen u bij kan 
helpen.

Stapje extra
“Een uitvaart moet aansluiten op 
de wensen en behoeftes van de 
overledene en diens nabestaanden, 
dat vind ik in mijn werk het 
belangrijkste. Geen standaard uitvaart 
dus, maar een uitvaart volledig op 
maat. Vrijwel alles is dan ook mogelijk 
en ik zet maar al te graag een stapje 
extra om alle wensen in te vullen.”

Van A tot Z
“In geval van overlijden ben ik 24/7 
bereikbaar en indien gewenst, kom 
ik zelfs ’s nachts bij de mensen thuis, 
maar net waar behoefte aan is. Ik 
vind het belangrijk om uitgebreid de 
tijd te nemen en goed te luisteren 
naar alle wensen. Mensen hoeven 
ook niet alles in één keer te beslissen. 
Alles op z’n tijd, ze hebben immers 
al genoeg aan hun hoofd. Aan mij de 
taak om duidelijkheid te creëren over 
wat op welk moment belangrijk is en 
de nabestaanden zo veel mogelijk te 
ontzorgen door alles van A tot Z voor 
ze te regelen, ongeacht waar iemand 
verzekerd is.”

Alles komt goed
“Persoonlijk contact staat bij mij voorop.
U heeft dan ook altijd te maken met 
hetzelfde aanspreekpunt. Ik hoor 
regelmatig terug dat mensen dit waarderen 
en zich er snel door op hun gemak voelen. 
En dat is ook precies wat ik ermee wil 
bereiken. Ik wil de mensen een vertrouwd 
gevoel geven, het gevoel dat ze zich geen 
zorgen hoeven maken, maar dat alles goed 
komt. Ik regel het wel!”

Ook een voorregeling behoort tot de 
mogelijkheden. Hierbij neemt u uw 
nabestaanden de zorg uit handen en weten 
zij exact wat uw wensen zijn en wat de 
eventuele kosten voor de uitvaart zijn.

Margriet werkt als onafhankelijk 
uitvaartverzorger met als werkgebied 
Tilburg en omstreken. 

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
06-10917970

Afscheid op maat
BRUISENDE/ZAKEN

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

06-10917970
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LOOKING/GOOD

Houd je gebit
gezond

POETS JE GEBIT TWEEMAAL PER DAG zo blijft 
je gebit schoon en fris en bescherm je jezelf tegen de 
schadelijke invloeden van tandplak. Tandplak bestaat 
uit bacteriën en veroorzaakt gaatjes.

POETS MINIMAAL 2 MINUTEN per poetsbeurt, 
zo krijgen de enzymen in de tandpasta de tijd om goed 
hun werk te doen en je tandvlees en gebit goed te 
reinigen.

BESTEED AANDACHT AAN JE TANDVLEES 
Masseer tijdens het poetsen zachtjes het tandvlees. Zet 
je borstel zo op het tandvlees dat de borstelharen 
tussen de tand en het tandvlees kunnen komen. Op 
die manier blijft je tandvlees gezond en mooi roze.

VERVANG JE TANDENBORSTEL OP TIJD Als de 
uiteinden van de borstelharen verder uitwijken dan de 
steel van de borstel breed is, dan is het tijd om de 
borstel te vervangen.

DAGELIJKS FLOSSEN is een belangrijk onderdeel 
van je mondverzorgingsroutine. Zo help je tandplak te 
verwijderen uit de zones waar je met een tandenborstel 
niet goed bij kan.

Een stralend gebit is het visitekaartje van jouw gezicht; het ziet er 
verzorgd en gezond uit. Maar hoe houd je je gebit mooi en gezond?
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafi eken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

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

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

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

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

In een lijstje...
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MOOIE MOOIE 
RONDINGENRONDINGEN
HARD GEWERKT? 
TAFEL OM THUIS DE DAG 
RUSTIG AF TE RONDEN.

MOOIE MOOIE 
RONDINGENRONDINGEN
HARD GEWERKT? 
TAFEL OM THUIS DE DAG 
RUSTIG AF TE RONDEN.
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WAT DOET EEN 
DIËTIST?  

Naast dat wij mensen helpen met afvallen en het ontwikkelen van 
een gezonde leefstijl, helpen wij onder andere ook mensen die juist 
wat aan willen komen, mensen die (chronisch) ziek zijn, sporters, 
kinderen en ook mensen die eens willen laten checken of zij een 
goed voedingspatroon hebben. 

Wist je dat de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering? 
Dit gaat wel eerst van het eigen risico af. Met een aanvullende 
verzekering kan het zijn dat je meer vergoed krijgt. Kinderen onder 
de 18 jaar betalen geen eigen risico, dus zij kunnen minimaal 3 uur 
kosteloos naar de diëtist.

Onze specialisaties zijn: voeding bij Diabetes, Medicatie 
en voeding, FODMAP, ACT therapie, kindervoeding en 
sportvoeding. 

Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk 
Kerkstraat 32, Haaren
Valkenierstraat 8C, Helvoirt

Afspraak 
maken?

WWW.DIETISTVITEL.NL

Veel mensen denken dat een diëtist alleen helpt bij het afvallen. 
Maar niks is minder waar, want een diëtist doet veel meer dan dat!

Heb jij ook een voedingsvraag waar je graag mee geholpen 
wordt? Neem dan contact met ons op! 

 085-760 3959
 info@dietistvitel.nl
 @dietistvitel
 www.dietistvitel.nl

Juul WolfsEllen van de Ven

Groot aanbod!
180 verschillende bieren…

230 verschillende whisky’s…

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

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

WELKOM BIJ 

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

 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.

Computerproblemen?

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

45



‘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 1 locatie1 locatie      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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EINDELIJK WEER LENTE 
EN MODE DIE VOOR 
LEVENSVREUGDE ZORGT

BRUIST/LIFESTYLE

Dé term om het begin van het warmere weer te omschrijven is al jarenlang 
‘rokjesdag’. Het is de oh zo mooie dag dat je je rokjes, en natuurlijk je andere 

zomerse kleding, weer aan kunt trekken en vooraan in de kast kunt leggen. De dag 
die je waarschijnlijk op een terrasje in de zon doorbrengt in een luchtig kloffi e. Bruist 

zet de modetrends voor dit voorjaar op een rijtje.

jeans worden ontworpen, maar waar wereldwijd 
gezien per hoofd van de bevolking de meeste 
spijkerbroeken worden aangeschaft.

LEKKER UITBUNDIG In sterk contrast met 
de rustige pastelkleuren staat de trend van de 
felgekleurde prints, het liefst futuristisch, abstract 
en met een tropisch tintje. Een enorme ananas, 
grote uitbundige bloemen in alle kleuren van de 
regenboog, een uitheemse vogel met bonte veren... 
hoe exotischer hoe beter. En verschillende prints 
met elkaar combineren is geen enkel bezwaar.

MANNEN OPGELET Wil jij dit voorjaar 
helemaal trendy voor de dag komen, zorg dan 
voor enkele items in de trendkleuren papaya (dat 
is een oranjetint, niet te verwarren met het oranje 
dat je draagt als het Nederlands elftal speelt) 
en korenblauw. Of combineer een mooi pak of 
designerdenim met sneakers en steel de show.

COOL: PASTELTINTEN De trend voor het 
voorjaar: pasteltinten. Mooie koele én zachte, 
warme tinten sieren de winkelschappen. Zacht 
suikerspinnenroze, puddinggeel, amandelbeige, 
gletsjerblauw... het wordt een zoete lente. Met 
name mintgroen wordt een hit! Pasteltinten 
mogen dit voorjaar gerust gecombineerd worden 
met felle kleuren. Houd je het kleurenschema 
gelijk, dan blijft het één geheel.

HET MOOISTE IS... BIJNA ALLES IS 
GOED Suède stoffen, franjes, etnische prints, 
kleding die de seventies doen herleven, 
doorzichtige stoffen, zwierig chiffon, glinsterende 
pailletten, bijoux in de trendkleur goud, 
gladiatorsandalen, spaghettitopjes, elegante 
bomberjacks en zelfs de broekrok... het is 
allemaal voorbijgekomen op de catwalks. Fijn om 
te weten: ook jeanskleding mag nog steeds. En 
dat is mooi nieuws voor iedereen in Nederland 
Spijkerbroekenland, waar niet alleen veel 

Fashion lente

Inspiratie nodig voor lente fashion? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

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

Deze kasten zijn verkrijgbaar 
in alle soorten en maten, 

waardoor wij altijd de 
geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of om een meer 
traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 
Het resultaat is een kast 

waar wij trots op zijn en waar 
jij straks jarenlang plezier 
van hebt, elke dag weer. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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De betere badkamer 
begint bij Sanidrõme

Geniet 
en laat je 
inspireren

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

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

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

Insprirerende 
showrooms

Ontzorgen van
A t/m Z

Vakkundige 
installatie door 

eigen vakmensen

Kwaliteitsmerken
sanitair & tegels

Één 
aanspreekpunt

Betrouwbare
service & garantie

Scan de QR-code

en bezoek de website
Lindom

Ringbaan Zuid 374, Tilburg  |  013-5361355   
lindom@sanidrome.nl  |  

5352



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

 xylowooddesign  |  www.xylo-wood.nl

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

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

deuren: echt alles is mogelijk.

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

Ambachtelijk handwerk 
VAN TOPKWALITEIT!

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

Veel uitdagingen in maart
Ram 21-03/20-04
Maart zal veel emotionele ervaringen 
brengen voor Rammen. Je zal erg gevoelig 
zijn en de hormonen zullen op hol slaan.

Stier 21-04/20-05
De Stier kan zich verheugen op een 
eindeloze hoeveelheid moed. Dit is het 
moment om obstakels te overwinnen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Maart zal veel energie en kracht brengen, 
die ten goede komen van je lichamelijke 
conditie. Overdrijf echter niet.

Kreeft 21-06/22-07
Maart zal een rustige tijd zijn. Deze maand 
zal je vatbaarder zijn voor verkoudheid, 
dus neem rust en overdrijf niet onnodig.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw zal zijn temperament 
ondersteunen. Met groot enthousiasme 
begin je aan alles wat op je pad komt en je 
zal in alles uitblinken.

Maagd 23-08/22-09
In maart zal Maagd veel nieuwe dingen 
leren. Je geheugen zal in deze periode erg 
goed zijn, dus stel je open voor nieuwe 
informatie en probeer activiteiten die 
analytisch denken vereisen. 

HOROSCOOP

Vissen
Je gevoelens 

kunnen je 
beïnvloeden

Weegschaal 23-09/22-10
Maart wordt een drukke maand. Bereid je 
voor op grote veranderingen in je 
persoonlijke leven. Het is tijd om daar iets 
aan te doen. 

Schorpioen 23-10/22-11
In maart zullen Schorpioenen beginnen te 
verlangen naar een gevoel van veiligheid. 
Je voelt je het beste als je wordt omhelsd.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal je heel zelfverzekerd en ontspannen 
gaan voelen en positieve energie uitstralen, 
wat je vrienden en naasten zal aantrekken.

Steenbok 22-12/20-01
In maart zullen Steenbokken enige 
teleurstelling ervaren in verband met hun 
relaties. 

Waterman 21-01/19-02
Maart zal voor Watermannen een rustige 
tijd zijn gevuld met het opdoen van nieuwe 
kennis.

Vissen 20-02/20-03
In maart kunnen de gevoelens van Vissen 
over een toekomst met hun partner nogal 
rommelig zijn. Die gevoelens zullen je 
beïnvloeden.

5554



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 HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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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SCHILDERWERK

VERBOUWING

HERSTELWERK

STUCWERK

BEGLAZING

Obrechtstraat 65, Tilburg

06-300 693 47
www.paintprojekt.nl

We hebben een hecht team van 
gespecialiseerde medewerkers 

voor u ter beschikking die 
alle werkzaamheden tot in de 
perfectie kunnen uitvoeren. 
Het grote voordeel van het 

laten uitvoeren van alle 
werkzaamheden door één bedrijf 
is dat het gehele project op de 
meest effi ciënte manier kan 

worden uitgevoerd. 

Van schilderwerk tot beglazing
Paint projekt is uw partner

BEL NU VOOR 
EEN AFSPRAAK! 
06 300 693 47

GEEN KLUS 
TE GROOT OF 
TE KLEIN! 
Met ons team 
van specialisten 
kunnen we elk 
project vakkundig 
en met de juiste 
A-kwaliteit 
materialen voor 
u uitwerken. 
Dankzij korte 
lijntjes zijn we in 
staat elke opdracht 
zeer effi ciënt en 
naar uw wens uit 
te voeren. 

Van schilderwerk tot beglazing
Paint projekt is uw partner
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Vertrouwd sinds 1967
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.

In onze showroom vindt u een gevarieerd en onderscheidend 

aanbod auto’s. Wekelijks hebben wij weer andere occasions om 

het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Met een altijd wisselend aanbod slagen wij er keer op keer in om uw perfecte auto snel te vinden.

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

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

Met een altijd wisselend aanbod slagen wij er keer op keer in om uw perfecte auto snel te vinden.

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

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

ACTUELE AANBOD 
scan de QR-code of

maak een afspraak
013-5341659
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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

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

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

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

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

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

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

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL
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Fit en Zonstudio Sportief Zonnen Vanessa

Maak een 
afspraak in 

onze studio, 
tot snel!

Na een mooie zomervakantie weer 
BACK IN SHAPE met onze mooie maart actie!
1 maand onbeperkt sporten in een warmtecabine of vacustep 
met collageen licht therapie: normaal € 99.- nu voor € 75.- 

Of

1 maand onbeperkt sporten in warmtecabine en vacustep 
met collageen licht therapie: normaal € 110.- nu voor € 85.- 

Nieuwe openingstijden:                                                        
Maandag, woensdag en vrijdag: 8 tot 21 uur
Dinsdag en donderdag: 14 tot 21 uur Zaterdag: 8 tot 18 uur

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

WIJ ZOEKEN JOU! JIJ BENT:
• flexibel inzetbaar
• proactief
• resultaatgericht
• een win-win-denker
• klantvriendelijk en stressbestendig

JE FUNCTIE OMVAT O.A.:
• begeleiden opdracht van ontwerp tot high-end product
• monteren op locatie interieurwerken
• LEIDING GEVEN, COLLEGA’S AANSTUREN

LEIDINGGEVENDE 
interieurbouwer

VAKWERK
ZOEKT
zelfstandig HIGH-END

Ierlandstraat 4, Kaatsheuvel • www.ldiinterieurbouw.nl  •  +31 (0)6 21 81 60 45  •  info@ldibv.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op
www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op
www.nederlandbruist.nl

MIS GEEN ENKELE 
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ZO MAAK JE VAN 
JOUW HUIS EEN 
BRON VAN RUST

BRUIST/WONEN

Heb je vaak een onrustig gevoel in je huis? Slaap je slecht? Probeer dan eens 
feng shui toe te passen in je woonomgeving. Deze van oorsprong Chinese 
geneeskunst staat vooral bekend als een manier om je huis zodanig in te 

richten dat je je er prettig voelt. 

scherm of kast om er een vierkant of rechthoek van 
te maken.

ELEKTRISCHE APPARATEN Probeer zo weinig 
mogelijk elektrische apparaten in je huis te plaatsen. 
Of zorg ervoor dat ze niet in het zicht staan. Zeker niet 
in je slaapkamer. Elektronische apparaten zoals een tv 
of telefoon hebben een slechte invloed op je CHI.

KLEURGEBRUIK Kijk naar het kleurgebruik in 
je woning. Goede kleuren voor je slaapkamer zijn 
neutrale tinten. In de keuken gebruik je bij voorkeur 
wit, lichtgroen, beige of blauw. In de badkamer is 
er veel waterenergie. Maak gebruik van hout om 
de elementen (water, vuur, aarde, hout en metaal) 
in evenwicht te brengen. Zijn deze elementen niet 
in evenwicht, dan verzwakken ze elkaar. Dit geldt 
overigens voor alle ruimtes in je wonin g.

DE GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK IS 
HET MOMENT om een nieuwe start te maken. 
Een schoon, fris huis geeft je immers nieuwe 
energie. En laat dat nou net de insteek zijn bij feng 
shui: positieve energie (CHI) door je huis laten 
stromen zodat je je (weer) prettig voelt binnen je 
woonomgeving.

WOONKAMER Zorg dat deuren vrij zijn. Als de 
deur niet helemaal open kan, komt er onvoldoende 
energie naar binnen. Let ook op de positie van je 
meubels. Zet je ze in lijn met de deur, dan staan ze 
in de stroom van energie en krijg je een averechts 
effect. Plaats bankstellen, zetels en stoelen naar 
elkaar gericht in een vierkant of rechthoek. Ook 
de vorm van je woonkamer moet bij voorkeur 
rechthoekig of vierkant zijn. Heeft je woonkamer 
een andere vorm, maak dan gebruik van een 

Verdiep je eens in 
feng shui!

Behoefte aan rust in je huis? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Elegant genieten 
midden in de Oosterijkse bergen

Scan de QR-code en ga naar

 de website voor meer info of

 om meteen te reserveren

Thalbach 1, 5730 Mittersill, Salzburger Land, Oostenrijk  |  +43 6562 20200  |  o�  ce@schloss-mittersill.com  |  www.schloss-mittersill.com

Elegant genieten 
midden in de Oosterijkse bergen

BRUISEND BEZOEK

Thalbach 1, 5730 Mittersill, Salzburger Land, Oostenrijk  |  +43 6562 20200  |  o�  ce@schloss-mittersill.com  |  www.schloss-mittersill.com

Midden in het ongerepte landschap van het Nationaal Park 

Hohe Tauern, hoog boven het schilderachtige Salzachdal, troont 

sinds 1150 het statige kasteel Mittersill. Het landgoed ademt niet 

alleen geschiedenis, het is ook een bijzonder stijlvolle locatie voor 

exclusieve ontspanning. 

Van 15 december tot en met 18 december mocht ik op uitnodiging 

verblijven in Hotel Schloss Mittersill in Oostenrijk. Wat is dit een 

romantisch en historisch hotel waar alles samenkomt. Het 

Schlosshotel ligt in de buurt van Kitzbühel en Zell am See waar je in 

de winter buitengewoon mooi je  wintersportvakantie kunt houden. 

Ook in het voorjaar en de zomer is het daar erg mooi, helemaal als je van 

wandelen houdt of er bijvoorbeeld graag met de mountainbike op uit 

trekt.

Ik was erg onder de indruk en raadt iedereen dan ook een verblijf 

in Hotel Schloss Mittersill aan. Bedankt voor de uitnodiging en ik kom 

zeker nog een keer terug. Groetjes, 

         Rene Moes

De perfecte mix van traditie 
en modern comfort

Geworteld in het verleden, verankerd

in het heden, geleefd met hart en ziel. 

Vele bekendheden hebben hier overnacht 

zoals Koningin Juliana en Prins Bernard 

maar ook Coco Chanel en Aristoteles 

Onassis. 

Het personeel is erg vriendelijk en wat opvalt: 

ze weten allemaal veel te vertellen over het 

Schloss. De keuken is superieur. 

Ze bezorgen de gasten een culinair 

hoogstaand diner.

Ook het wellness gedeelte met een uniek 

uitzicht is een aanrader, met een buitenbad 

dat een temparatuur heeft van 34 graden. 
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“Als huidtherapeut houd ik me bezig met het 
verhelpen of verbeteren van huidaandoeningen 
als acne, oedeem, storende of pijnlijke littekens, 
ongewenste lichaamsbeharing, pigmentstoornissen 
en couperose”, vertelt Renée.

Specialisatie in oedeemtherapie “Ik heb 
me gespecialiseerd in oedeemtherapie. Hiervoor 
heb ik trainingen gevolgd bij gerenommeerde 
Duitse klinieken. Middels verschillende behandel-
methoden is het mogelijk het - onder andere 

Omdat iedere huid 
Unique is...

In 2015 opende huid- en oedeemtherapeute Renée van 
Berkel haar eigen praktijk Huidzorg Unique in Medisch 
Centrum de Voorste Stroom in Oisterwijk. Bij Huidzorg 

Unique kun je terecht voor de behandeling van verschillende 
huidproblemen, specifi ek de behandeling van oedeem.

‘Ik streef naar een zo 
effectief mogelijke behandeling’

als gevolg van kanker - opgehoopte vocht in de huid af te 
voeren. Vervolgens meet ik indien nodig steunkousen aan 
om het bereikte resultaat te behouden. Bij ouderen kom ik 
hiervoor desgewenst aan huis.”

Diversiteit aan behandelingen  “Littekenmassage 
en defi nitief ontharen middels IPL zijn eveneens mogelijk. 
Bij de behandeling van acne bepaal ik op maat welke 
combinatie van technieken het beste werkt bij deze persoon 
en werk ik samen met huisarts en dermatoloog voor een 
optimaal resultaat. Camoufl agetherapie is zeer geschikt voor 
mensen die willen leren hoe ze bijvoorbeeld wijnvlekken 
of brandwonden kunnen bedekken met speciale make-up, 
zodat deze minder zichtbaar zijn.”

Vruchtbare samenwerking “Ik streef naar een
zo effectief mogelijke behandeling. Mede om die reden
werk ik samen met en verwijs ik door naar bijvoorbeeld
fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Ik ben geïnteresseerd 
in het verhaal van de patient en ga voor een persoonlijke 
benadering. Het voelt goed om iets voor hen te kunnen 
betekenen, al is het maar door het weghalen van een 
pigmentvlekje.”

Tip: Huidzorg Unique is aangesloten bij alle 
zorgverzekeraars.

HUIDAANDOENINGEN
ACNE EN ACNELITTEKENS

LITTEKENS (NA INGREEP OF ONGELUK)

PRIMAIR EN SECUNDAIR LYMFOEDEEM

LIPOEDEEM

VENEUS OEDEEM EN RESTLESS LEGS

STEELWRATJES

OUDERDOMSWRATJES/VLEKKEN

SPIDER NEAVUS

DROGE HUID/ECZEEM

ROSACEA

OVERBEHARING

CAMOUFLAGE (VITILIGO, BRANDWOND, WIJNVLEK)

ANTI-AGING

BEHANDELINGEN
CHEMISCHE PEELINGS

MICRO-NEEDLING

HUIDVERZORGINGSADVIES (DERMASENCE)

CAMOUFLAGETHERAPIE

IPL THERAPIE (INTENSE PULSED LIGHT)

ELEKTRISCH EPILATIE

ENDERMOLOGIE (M.B.V. APPARATUUR LPG) 

COMPRESSIEZORG EN STEUNKOUSEN

MANUELE LYMFEDRAINAGE

LITTEKENMASSAGE

CRYOTHERAPIE

Tiijdens een gratis en vrijblijvende 
intake wordt een behandelplan 

opgesteld en kunnen we met moderne 
technieken aan de slag gaan.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl
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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 dé 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.

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.

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

www.nieuwetijdshoeve.nl

Reiki werkt op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau, 
dus door het hele wezen heen. Reiki ondersteunt en versterkt 
het zelfgenezende vermogen van lichaam en geest. Het kan 
ertoe bijdragen dat pijn, emotionele blokkades of bepaalde 
belastende gedachtenpatronen verminderen of zelfs 
verdwijnen. 

Reiki is voor onszelf levensveranderend geweest en maakt het 
leven mooier! We passen het dagelijks toe, zowel bij onszelf 
als bij onze dieren. Het is zo mooi om te kunnen helpen, rust 
te geven, pijn te verlichten, herstel te versnellen et cetera. 

Iedereen kan leren om reiki toe te passen, daar hoeft men 
geen gave voor te hebben. Kleinschalig geven wij cursussen. 
We nemen ruim de tijd om reiki écht goed aan te leren en er 
wordt veel tijd aan oefeningen besteed. 

Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor de cursus van dit 
jaar. Zie onze website voor meer informatie daarover.

Wilt u zelf kennismaken met reiki? Op vertoon van deze 
advertentie (papieren versie) krijgt u eenmalig een korting 
van 50% op een reiki-behandeling, geldend in de maand 
maart 2023. 

Over Reiki
Reiki, ook wel handoplegging genoemd, is 
een vorm van werken met universele energie, 
energie die overal om ons heen is. 

Wilt u meer weten over de 
Nieuwetijdshoeve? Neem dan een 
kijkje op www.nieuwetijdshoeve.nl 
en maak meteen een afspraak voor 

een kennismakingsgesprek om te ervaren wat 
Hans en Marion voor u kunnen betekenen.
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Weldadige Thaise 
massages
in high-end setting

Thai Sanctuary 
Luxury Thai Massages Oisterwijk 

Lindeplein 2A, Oisterwijk 
06-21973434

www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

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.”

Reserveer nu 
uw afspraak

  
  

Bij Van Krieken 
Koffi e zijn we 
gebrand op 
goede koffi e 
met karakter. 
Een goede kop koffi e verbindt, dat weten we bij 
Van Krieken Koffi e als geen ander; smaak met karakter, 
kwaliteit met service, medewerkers met gasten. 
Bel met onze koffi ehulplijn en wij komen graag 
langs voor een koffi ebeleving op maat.

TINUS VAN DER SIJDESTRAAT 6  |  SPRANG-CAPELLE  |  0416 - 34 34 31  |  WWW.VANKRIEKENKOFFIE.NL       
KOFFIEBELEVING OP HET WERK  |  MACHINES  |  SERVICE  

VRAAG  UW GRATIS 
KOFFIEBELEVING 
VANDAAG AAN!
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StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u terechtkunt 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. 
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

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

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

8,8,9999
p/m2

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:
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Centaurusweg 146 D, Tilburg  |  013-5442926  |  post@deglascentrale.nl  

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

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  Wil je jouw bedrijf

ook presenteren in
Oisterwijk 

Bruist?
Neem dan contact op en we komen 

graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

8180



BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote soeppan met water aan de kook. Voeg de pasta 
toe en en kook in ongeveer 8 minuten al dente. Roer af en toe 
om te voorkomen dat de pasta blijft plakken. Breng over naar 
een vergiet om uit te lekken en bewaar een halve kop 
kookvloeistof. Zet de pasta opzij.

Verhit 1 theelepel olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog 
vuur. Voeg de knofl ook toe en bak deze ongeveer 2 minuten tot 
de knofl ook goudbruin is. Roer om aanbranden te voorkomen. 
Voeg de broccoli en het bewaarde kookvocht toe en kook al 
roerend tot de broccoli zacht en heldergroen is, 
ongeveer 3 minuten. Voeg het zout toe en breng 
op smaak met peper. Haal van het vuur.

Voeg de pasta toe aan de pan en meng 
alles goed door. Verdeel het gerecht over 
vier borden en besprenkel elk bord met 
1/2 theelepel olijfolie en 1/2 theelepel 
geraspte pecorinokaas.

Een heerlijk pastagerecht dat gemakkelijk klaar te maken is op een drukke, 
doordeweekse avond. Broccoli, knofl ook en olijfolie voegen gezonde 

voedingsstoffen toe aan dit lekkere lentegerecht.

4 PERSONEN -  20 MINUTEN

Orecchiette
met broccoli

INGREDIËNTEN
8 ons orecchiette
1 eetlepel olijfolie

 2 teentjes knofl ook, gehakt
 1 bos broccolistengels

 1 theelepel grof zout
 2 eetlepels geraspte 

pecorinokaas
 gemalen zwarte peper
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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  7  6  5  4  8  6  1  8
7  9  9  4  5  8  8  3  1 
3  8  3  2  3  7  7  1  2 
9  6  1  8  4  9  5  3  2
9  6  4  1  1  6  9  4  2
8  9  2  2  2  6  1  6  8 
3  2  5  6  6  4  3  6  1 
4  8  3  7  9  3  5  1  6 
9  5  3  1  3  7  3  2  5

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 'lente'.
De oplossing van vorige maand was hartje.

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op
 

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA 
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

 Maak kans op een: 

Entreekaart
 t.w.v. € 12,50

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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ID. Buzz
Nú in de showoom 

www.vanmossel.nl/volkswagen

Adv. 1-1 Volkswagen ID Buzz BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Volkswagen ID Buzz BRUIST.indd   1 13-01-2023   10:4913-01-2023   10:49


