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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat jou waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Auto Kafoe, De Tandarts en Stalendeurinhuis. 
Stuk voor stuk zijn zij, net als wij klaar, voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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Klanten blij maken
Marc en Frank Kafoe, broers, eigenaren én 
beiden autogek. Dat ze elf jaar geleden hun 
gemeenschappelijke droom waarmaakten door 
samen een autobedrijf te beginnen, noemen ze 
nog steeds de beste keuze ooit. Marc: “Het is 
geweldig om dag in dag uit met onze passie, 
auto’s, bezig te mogen zijn en onze klanten blij te 
maken met een mooie, nieuwe auto.” 

Persoonlijk contact
AutoKafoe is dan ook hét adres voor de aanschaf 
van een nieuwe of jong gebruikte auto. “Als klein, 

zelfstandig 
en universeel 
autobedrijf 
hebben wij 
standaard zo’n 
35 occasions 
van alle 
mogelijke 
merken op 
voorraad staan, 

bij voorkeur met weinig kilometers op de teller. 
Maar wat voor auto je ook zoekt, we kunnen je 
altijd helpen, want ook met zoekopdrachten gaan 
wij enthousiast aan de slag. Het grote voordeel 

Passie voor auto’s
Zoek je een nieuwe of jong gebruikte auto? Bij AutoKafoe kunnen 
ze je ongetwijfeld verder helpen. En dat inmiddels alweer elf jaar.

van onze kleinschalige opzet is dat 
de lijnen kort zijn waardoor er snel 
geschakeld kan worden. Persoonlijk 
contact staat hierbij voorop, dat is ook 
wat onze klanten weten te waarderen. 
Net als onze scherpe prijzen natuurlijk.”

Verkoop en meer
Overigens beperkt AutoKafoe zich niet tot 
uitsluitend de inkoop en verkoop van auto’s. 
“Bij ons kun je terecht voor alles op het gebied 
van auto’s. Voor reparaties, onderhoud en apk 
werken wij samen met betrouwbare partners 
en ook op het gebied van verzekeringen, 
fi nancieringen en dergelijke kunnen wij 
onze klanten helpen. Maar net waar iemand 
behoefte aan heeft.”

MVO
Hoewel iedereen welkom is bij AutoKafoe, ligt 
de focus toch wel heel erg op de regio. “Als wij 
een bij ons gekochte auto hier door de regio 
zien rijden, maakt ons dat extra trots.” Sowieso 
dragen de broers graag hun steentje bij aan 
de regio. “Daarom sponsoren wij regelmatig 
diverse initiatieven zoals de Kinder Vakantie 
Werk Reeshof en Reeshof for Cancer.”

wat onze klanten weten te waarderen. 
Net als onze scherpe prijzen natuurlijk.”

Overigens beperkt AutoKafoe zich niet tot 

Er is is altijd 
wel een auto voor je bij.

 KIJK OP 
WWW.AUTOKAFOE.NL

voor de actuele
aanbod!

Rheastraat 25, Tilburg  

T. 013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  

www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de 
oprichters van AutoKafoe v.o.f. 

Wij zijn een onafhankelijk, 
universeel autobedrijf, dicht bij 

De Reeshof, dat zich 
voornamelijk richt op de verkoop 

en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s.

U kunt bij ons terecht voor alle 
merken auto’s. Wij zijn een 

bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. 

Ook voor zoekopdrachten kunt u 
bij ons terecht.

Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken, voordat ze worden 

afgeleverd.

Passie voor auto’s

HÉT ADRES VOOR NIEUWE 
EN JONG GEBRUIKTE AUTO’S
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

Like de Facebookpagina van 

Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Share de actie 

met je vrienden zodat zij ook op 

de hoogte zijn van deze leuke 

lezersactie! Of stuur je gegevens 

o.v.v. ‘Lezersactie#1 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Noordenbos 25
Geertruidenberg
06 11008176
nagelsalonmooi@hotmail.nl

O •P •I
Gecertificeerd
nagelstyliste!

O•P•I Pro Spa 
handverzorgingslijn

- Speciaal ontwikkeld om de huid intensief te 
voeden en te beschermen.

- Bevat enkel hoogwaardige ingrediënten voor 
een perfect resultaat.

- Ontwikkeld door vooraanstaand dermatoloog  
dr. Zena Gabriel.

Neem voor meer info gerust contact op, wij helpen u graag.

dr. Zena Gabriel.

Neem voor meer info gerust contact op, wij helpen u graag.

Exclusief verkrijgbaar 
bij nagelsalon MOOIPetra Busio 

Door energetische therapie of door 
automatisch te schrijven komt er inzicht en 
overzicht in het leven. En dan gaat het weer 
een heel stuk gemakkelijker. 
Kom eens langs voor een energetische
behandeling voor:

• Burn-out
• Het wegnemen van blokkades in het 

lichaam
• Pijnbestrijding
• Lichamelijke klachten
• Je loopt vast in het leven
• Inzicht krijgen
Door de meeste zorgverzekeraars vergoed!

06-10564703  |  info@petrabusio.nl 
www.petrabusio.nl

Energetisch therapeut 

Zandheuvel 59, Oosterhout

Tarotdeck 
 + Boek = 
€ 39,95



Aandacht voor been- en ondermode is aandacht voor jezelf. Bij Sven&Sophie beseffen wij dat als geen ander. 
Daarom biedt onze winkel meer dan alleen een ruim assortiment eersteklas producten van toonaangevende merken. 

Verrassende cadeau’s? 

Arendshof 57 Oosterhout,
0162 - 45 56 66

www.svensophie.com

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:



Voor een stralende glimlach
Twintig jaar geleden startte Roland Wiertz samen met een collega een tandartspraktijk in 
Raamsdonksveer. Anno 2018 is deze uitgegroeid tot een bloeiend tandheelkundig centrum 
waar vijf tandartsen hun krachten bundelen om je de beste zorg te kunnen bieden.

Alles in eigen huis
“Elke tandarts heeft zijn of haar eigen 
specialisatie”, vertelt Roland. “In totaal 
hebben we een team van achttien 
professionele en betrokken medewerkers 
die allemaal iets unieks toevoegen aan 
de praktijk. Daardoor is het mogelijk een 
totaalpakket aan te bieden en kun je 
voor iedere behandeling bij ons terecht; 
van reguliere tandartsbehandelingen 
en orthodontie tot implantologie, 
cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen en in het 
verlengde hiervan zelfs botox en fi llers.”

Persoonlijke benadering
“Doordat we op deze manier 
samenwerken, zijn de lijntjes kort. Indien 
nodig verwijzen we naar elkaar door. 
We lopen bovendien makkelijk even bij 
elkaar binnen om te overleggen.” Bij De 
Tandarts staat de mens achter de tanden 
voorop. “Wij hechten waarde aan een 
persoonlijke benadering. Je hebt bij ons 
gewoon je eigen vaste tandarts, dat voelt 
veilig en vertrouwd.”

“Wij hebben aandacht 
voor de mens achter 
de tanden”

Voor een stralende glimlach

BRUISENDE/ZAKEN

Collegeweg 2b, Raamsdonksveer
0162-521546  |  www.naar-de-tandarts.nl

Het eerste consult
“Veel mensen ervaren een drempel om binnen 
te stappen bij een tandarts, die willen wij graag 
wegnemen. Het eerste consult is mede vanuit die optiek 
heel belangrijk. Wat ons betreft vormt het de basis van 
een hopelijk langdurige relatie. We nemen dan ook 
uitgebreid de tijd om kennis te maken en om te luisteren 
naar je wensen.”

De nieuwste technieken
Het team van De Tandarts maakt gebruik van de 
nieuwste technieken. Zoals digitale röntgen, 3D-scans en 
digitale tandafdrukken als vervanging van het ‘happen’. 
“We streven naar perfectie in alles wat we doen. Tanden 
zijn van nature wit, dus werken we enkel met witte 
vullingen. Daarnaast is al ons kroon- en brugwerk 
metaalvrij. We werken bovendien samen met een vaste 
tandtechnicus die regelmatig langskomt om te zorgen 
dat datgene wat hij vervaardigt, goed kleurt bij de eigen 
tanden. Het plaatje moet helemaal kloppen!”

De tandartsen van 
De Tandarts scoren 
gemiddeld een 9 

op Zorgkaart
 Nederland.
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Docars Automobielbedrijf  |  Provincialeweg 194 Oosteind  |  0162-499400  |  info@docars.nl  |  www.docars.nl

wintercheck
KOM NAAR DOCARS VOOR DE 

TIPS VAN/DOCARS

Na zo’n extreme zomer is het de vraag wat komende 
winter gaat doen. Laat je in het verkeer in ieder geval niet 
verrassen en zorg dat je voorbereid de weg op gaat.

Autobedrijf Docars kijkt graag mee naar de veiligheid van 
uw auto voor de winter. Kijk op www.docars.nl/wintercheck 
wat u zelf kunt doen of wat wij voor u kunnen doen.

Docars Automobielbedrijf  |  Provincialeweg 194 Oosteind  |  0162-499400  |  info@docars.nl  |  

BANDEN-
WISSEL OF 

WINTERCHECK?
Bel voor een afspraak

0162-499400



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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“Wat ooit begon als een hobby, is 
inmiddels uitgegroeid tot werk”, 

vertelt eigenaar Erik Mathon. 
“Voorheen maakte ik soms wel wat 

in opdracht tot iemand bij mij 
aanklopte met het idee voor een 

stalen deur. Van daaruit is het 
eigenlijk gaan groeien en sinds 2,5 

jaar is Stalendeurinhuis een feit.” 

Of je nu een modern of juist landelijk interieur hebt, een 
stalen deur komt altijd tot zijn recht. Helemaal als je kiest 

voor het maatwerk van Stalendeurinhuis. 

MAATWERK
“De naam zegt het eigenlijk al, wij maken stalen deuren 
voor in huis, scharnierdeuren, taatsdeuren en schuifdeuren. 
Maar eigenlijk kunnen we alles leveren wat je van staal wilt 
hebben voor binnenshuis. Alles wat wij produceren is 
maatwerk, volledig afgestemd op jouw wensen. Kwaliteit 
staat hierbij uiteraard voorop, net als de best mogelijke 
afwerking. Alle producten worden bij ons met de hand strak 
afgemest met stopverf, wat zorgt voor een uniek robuust 
geheel. Zo ogen onze deuren strak, maar zie je toch dat het 
echt handwerk is.”

SLANKE DEUREN
Het echte vakmanschap is dus een van de dingen waardoor 
Stalendeurinhuis zich weet te onderscheiden. “Dat blijkt 
ook uit hoe slank wij de deuren kunnen produceren. 20 tot 
25 millimeter is voor ons geen enkel probleem terwijl de 
meeste stalen deuren minimaal 40 millimeter dik zijn. Maar 
dikker kan natuurlijk ook gewoon. In overleg is vrijwel alles 
mogelijk zodat je kunt investeren in een unieke deur waar 
je je leven lang plezier van kunt hebben.”

KOM LANGS
“Op onze website is weliswaar heel veel te zien, maar foto’s 
tonen eigenlijk niet echt ons vakmanschap. Beter kun je dit 
zelf een keer komen aanschouwen en voelen." 

Handgemaakt, maar superstrak
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BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Erik Mathon  |  Vaartweg 10E, Oosterhout  |  06-27038040  |  www.stalendeurinhuis.nl

“VAN ONTWERPEN TOT 
PLAATSEN, WIJ VERZORGEN 
HET HELE TRAJECT”

Handgemaakt, maar superstrak

Heb je interesse in een stalen deur
of iets anders van staal voor binnenshuis?
Maak dan zeker een afspraak om een keer met eigen 
ogen te komen bekijken wat wij zoal te bieden hebben.



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

Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdigheid 
van de Leolux collectie. Deze biedt u 
een brede keuze in designmeubelen. 
In elke 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 ruimere 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. 
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

 

VAN DER HAM
OPTIEK

B I J  A A N K O O P  V A N  E E N  C O M P L E T E  B R I L  
 

buiten uw ziekenfondsvergoeding!

EXTRA 
KORTING!€ 50,-

Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefloor.nl

Sharon: di 10:00-17:45 en wo 10:00-18:15

YOUR HAIR, OUR CARE

Sharon

YOUR HAIR, OUR CAREYOUR HAIR, OUR CARE

Floor: di 10:00-18:00, wo 10:00-21:00,  

do 10:00-18:00, vr 10:00-21:00 en za 9:00-15:00

Sabine: wo 18:00-21:00, 

do 10:00-21:00, vr 10:00-20:00  

en za 9:00-15:00

YOUR HAIR, OUR CARE

do 10:00-21:00, vr 10:00-20:00  

Gigi: do 15:00-21:00,vr 10:00-18:00 en za 9:00-15:00
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Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

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

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974
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Kinderen genieten enorm van 
deze feestelijkheden maar het 
brengt ook veel prikkels met 
zich mee  en soms wordt het 
ze dan ook allemaal een 
beetje teveel. Sinterklaastijd 
kan voor spanning zorgen 
omdat kinderen tot 7 jaar nog 
magisch denken. Ze kunnen 
nog geen verschil maken 
tussen fantasie en 
werkelijkheid. Alles wat ze 
zien, bestaat voor hen echt 
en alles is mogelijk. 

Ook de drukte en stress die ouders ervaren heeft zijn invloed op 
het kind. Klaagt je kind in deze drukke maand regelmatig over 
hoofdpijn of buikpijn, is het prikkelbaar of huilerig, angstig, eet of 
slaapt het slecht? Dit zijn signalen dat je kind teveel spanning 
ervaart.

De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Voor kinderen staat de maand 
december bol van spannende tijden. Sinterklaas en zijn pieten zijn nog volop bezig 
met het vullen van schoentjes en het uitdelen van kadootjes. Nadat de kinderen 
'Dag Sinterklaasje' hebben gezongen, staan de voorbereidingen voor de kerstdagen 
met zijn kerstballen en lichtjes al weer voor de deur. Om het feest compleet te 
houden, sluiten we knallend af met oud en nieuw. 

Decembermaand? 
       Feest/stressmaand!

Kinderdagverblijf 't Werfje
Kijldijk 1, Oosteind  |  06 19 08 57 15  |  kinderdagverblijftwerfje@gmail.com  |  www.kinderdagverblijftwerfje.nl

KOM JIJ OOK SPELEN, BELEVEN & ERVAREN 
BIJ ONS OP DE BOERDERIJ?

Om deze spanning bij kinderen te verminderen, hebben 
ze even wat extra aandacht of een extra knuffel nodig. 
Probeer alles voor het kind zo 
voorspelbaar en overzichtelijk 
mogelijk te maken en help ze 
te ontspannen. Breng rust, 
regelmaat en structuur aan 
voor het kind en december 
wordt een maand van feest, 
gezelligheid en genieten.

De dieren bij 't Werfje 
worden gezond gehouden 
in samenwerking met 
dierenartsenpraktijk 
Langerwerf.

Kinderen genieten enorm van 
deze feestelijkheden maar het 
brengt ook veel prikkels met 
zich mee  en soms wordt het 
ze dan ook allemaal een 
beetje teveel. Sinterklaastijd 
kan voor spanning zorgen 
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.oosterhoutbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Oosterhout Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.
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OOSTERHOUT DECEMBER 2018 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen  
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training 

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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Wie zin heeft in een heerlijke maaltijd in een gemoedelijke en sfeervolle setting, 
moet zeker eens een kijkje gaan nemen bij Eeterij d’n Bal in Oosterhout. Eigenaren 

Nicolay en Esther van Duuren staan daar vol enthousiasme voor al hun gasten klaar.

THUISKOMEN
“Eeterij d’n Bal is al bijna 25 jaar een begrip in Oosterhout 
en de wijde omgeving”, begint Nicolay zijn verhaal. “Wat in 
1994 ooit begon als bruin café is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot eetcafé met nog steeds dat gezellige ‘bruine 
sfeertje’ van toen. Mijn vrouw en ik runnen deze zaak 
inmiddels alweer negen jaar met ontzettend veel plezier. De 
eerste keer dat we hier binnenkwamen, voelde meteen als 
thuiskomen en zo voelt het eigenlijk nog steeds.”

SPARERIBS EN MEER
En dat is ook precies het gevoel dat ze met hun gasten 
willen delen. “Iedereen moet zich hier thuisvoelen en in een 
ongedwongen sfeer kunnen genieten van al het lekkers dat 
we op tafel toveren. Wat onze specialiteiten zijn? Saté en 

natuurlijk onze spareribs. Niet voor niets is onze slogan: de 
lekkerste spareribs van Oosterhout, Brabant en de rest van 
de wereld. Maar daarnaast staan er natuurlijk nog tal van 
lekkernijen op de kaart. Voor ieder wel wat wils. We kunnen 
zelfs met alle mogelijke allergieën of diëten rekening 
houden als daar behoefte aan is. Alles wat bij Eeterij d’n Bal 
uit de keuken komt, is zelf gemaakt. Uiteraard van verse 
ingrediënten en dat proef je!”

JONG EN OUD, IEDEREEN IS WELKOM BIJ 
EETERIJ D’N BAL. “En ook voor feesten, partijen en 
catering ben je bij ons aan het juiste adres. En heb je geen 
zin om zelf te koken, maar wil je wel gewoon thuis eten, 
afhalen kan ook en we bieden zelfs een bezorgservice aan 
huis. Wees dus welkom bij Eeterij d’n Bal!”

Voel je thuis en geniet!



BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaren: Nicolay en Esther van Duuren
Bakkerstraat 21, Oosterhout  |  0162-438336  |  www.denbal.nl

Voel je thuis en geniet!

De lekkerste
spareribs van 
Oosterhout,

Brabant en de
rest van

de wereld!
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
B

ee
ld

: I
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a

TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Voor meer informatie,
neem contact met me op!

 
Bouwlingplein 46, Oosterhout, 0162-700544
oosterhout@fit20.nl  www.fit20Oosterhout.nl

Fitter en vitaliteit voor jou!

Je sportdoelen behalen?

33slechts 20 minuten per week

33altijd met Personal Trainer  
en op afspraak

33trainen zonder omkleden of douchen

ERVAAR HET ZELF!
Met de gratis en vrijblijvende 
kennismakingstraining

voor jou!

Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

Met tien jaar ervaring, vakkennis en de benodigde papieren 
op zak is uw tuin zeker in goede handen. Ik kan de gehele zorg 
van de tuin van u overnemen, zodat u alle tijd en aandacht 
kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!
Ik werk met onderhoudsabonnementen of gewoon
 los onderhoud. Het voordeel van een onderhouds-
abonnement is dat u precies weet waar u aan toe 
bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

M. Biemans Hovenierswerken is een jong en 
fris bedrijf dat zich voornamelijk richt op aanleg, 
onderhoud en renovatie van tuinen voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Kortom bij M. Biemans Hovenierswerken kunt u 
voor al uw tuinwerkzaamheden terecht zoals:
- aanleg
- bestrating
- renovatie  
- onderhoudsabonnementen   

Met vriendelijke groet,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

Op maat gemaakte 

   relatiegeschenken voor bedrijven
Onze sieraden zijn altijd persoonlijk en worden 
met de hand gemaakt. We maken alles op 
maat, zoals armbanden, sleutelhangers, 
leren buideltasjes en glazen kralen. 

  www.facebook.com/insane2.nl
  www.instagram.com/insane2nl
   www.twitch.tv/insane2nl

www.insane2.nl  |  insane2@insane2.nl  |  06-40736750

Interesse?
Neem dan contact met ons op

voor bedrijven

Ontwerp 
op 

aanvraag
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Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!

HC_BRE_ADV_KERST_BRUIST_324x162mm_spread_v2.indd   1 16-11-18   17:14
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Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men 
er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl.  
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s 
   

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!
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tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op 
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing



LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

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

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

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

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

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

stralende
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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info@barmann.nl • 06 20963531
BARMANN.NL 

BARREN • BARKASTEN 
KEUKENS • WONEN & DESIGN

Behandeling 
Diabetische 
Voet
Voetverzorging bij 
diabetespatiënten is 
extra belangrijk.. Het is 
verstandig Om enkele 
malen per jaar uw 
voeten te laten 
checken door de gespecialiseerde 
pedicure ook al heeft u geen klachten. 
Het voorkomen van voetproblemen 
is essentieel.

Behandeling 
Diabetische 
Behandeling 
Diabetische 
Behandeling 

extra belangrijk.. Het is 

checken door de gespecialiseerde 

Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI



De 5 sterke punten
van GM VLOEREN DESIGN 

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de
juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot 
een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. 
Dat is de meerwaarde van GM Vloeren Design. Wij staan 
garant voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service
en garantie.
Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken
die GM Vloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt!

Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. 
Onze collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn 
momenteel tal van mooie aanbiedingen. 

Kanaalstraat 102, Dongen  |  info@gmvloerendesign.nl  |  www.gmvloerendesign.nl

GOED ADVIES

VAKMANSCHAP

KWALITEIT

SERVICE

GARANTIE

Volgens Rob van Riel van GM Vloeren Design bepaalt de  
vloer 80% van de uitstraling van een ruimte. Daarom is het 
verstandig om verder te kijken dan enkel het prijskaartje van 
een vloer. We nemen graag de tijd om een gesprek aan te 
gaan met de klant. Alleen op die manier kunnen 
we het juiste advies geven. 

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM EN 
VRAAG NAAR DE 

ACTIES!

Onze collectie vloeren bestaat uit: Houten parket vloeren, Raftwood robuust vloeren, 
Duo planken vloeren, Multi planken vloeren, Lamel parket vloeren, Laminaat vloeren, 
Klik PVC vloeren, Tegelvloeren en Natuursteen vloeren

momenteel tal van mooie aanbiedingen. 

Kanaalstraat 102, Dongen  |  info@gmvloerendesign.nl  |  

Onze collectie vloeren bestaat uit:
Duo planken vloeren, Multi planken vloeren, Lamel parket vloeren, Laminaat vloeren, 
Klik PVC vloeren, Tegelvloeren en Natuursteen vloeren
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Wat verwacht jij van 2019?

Meer weten?
Check de vacatures op www.
nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel 
gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen 
jaar was?
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De smaak te pakkenOosterhout

VVV OOSTERHOUT TIPS

TIP VOOR DE MAAND DECEMBER!

In Oosterhout is altijd wat te doen. Zoek je nog een 
leuke activiteit om de donkere dagen voor kerst 
gezellig door te brengen? VVV Oosterhout heeft alles 
in huis om jullie een leuke dag te bezorgen! 

Wat dacht je van een actief outdoorprogramma bij 
de Warande? Ook in de winter is dit zeker een 
geweldige uitdaging voor jou en je familie, vrienden 
of collega’s. Vraag naar de mogelijkheden via 
telefoonnummer 085-7441102.

10 DECEMBER T/M 6 JANUARI
IJSMARKT
Ook deze winter is er weer volop ijspret te beleven 
in de binnenstad van Oosterhout. Op de Markt zal 
een grote ijsbaan komen te liggen waar je je zeker 
niet hoeft te vervelen! Er is een uitgebreid 
programma met allerlei activiteiten. Ook aan de 
inwendige mensen is gedacht met behulp van de 
Oosterhoutse horeca.

Data: van 10 december t/m 6 januari  
Aanvang: 10.30 tot 21.30 uur.
Locatie: De Markt in Oosterhout.
Meer info: www.ijsmarkt.nl
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VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 DECEMBER
KAAI-FAIR WINTERMARKT
Wil jij je zelfgemaakte of andere spullen komen verkopen of 
wil je graag iemand blij 
maken met jouw oude 
spulletjes? Dat kan allemaal 
op de KAAI-FAIR wintermarkt, 
toegankelijk voor iedereen, 
en ook nog eens GRATIS 
ENTREE. Met onder andere: 
een knus kinderplein, divers 
eten- en drinkenplein, educatief gedeelte, veel gezellige 
kraampjes, leuke workshops, entertainment, goede muziek, 
maar vooral een gezellige sfeer.
Aanvang: vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 
11.00 tot 22.00 uur.
Locatie:Floralia tuin, Beneluxweg 63, Oosterhout.
Kosten: Gratis entree.
Meer informatie:
www.floraliapark.nl

ZATERDAG
15 DECEMBER
SANTA RUN
De Santa Run is 
inmiddels een echte 
traditie geworden in 
Oosterhout. Een super gezellig opwarmertje voor de 
feestdagen, waar jong en oud aan meedoet. Opbrengst is 
voor het goede doel. De Rotary Oosterhout-regio organiseert 
dit jaar de zesde editie. Doe ook mee en ren gezellig mee in 
je kerstmannen-outfit!
Aanvang: 14.00 uur. 
Locatie: Heuvel, Oosterhout.
Meer informatie: oosterhout.rotarysantarun.nl 
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 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

Kijk voor alle evenementen 
op onze website: www.proefoosterhout.nl 
of volg ons op facebook: www.facebook.com/vvvoosterhout 
of www.facebook.com/proefoosterhout 

2, 16, 23 en 30 DECEMBER
EXTRA KOOPZONDAGEN

Tijdens deze drukke decembermaand met 
al haar feesten bieden de winkeliers van de 
bruisende binnenstad hun klanten een 
aantal extra koopzondagen aan. Kom dus 
gezellig shoppen en ontdek het uitgebreide 
aanbod. Tijdens de koopzondagen zijn de 
meeste winkels van 12.00 tot 17.00 uur 
geopend. Op de koopzondagen zijn er extra 
activiteiten voor het publiek. Zo is er 
muziek, theater en zijn er proeverijen. Veel 
winkels hanteren op 24 en 31 december 
reguliere openingstijden en zijn dus ook in 
de ochtend geopend.

Aanvang: 12:00 uur.
Locatie: Winkelcentrum Arendshof en 
omliggende winkelstraten.
Meer informatie: 
www.arendshof.com
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Van Mossel OPC Veghel
Vanderlandelaan 1
T: 0413 33 12 12

Van Mossel OPC Den Bosch
Afrikalaan 2
T: 073 646 34 63

Van Mossel OPC Tilburg
Kraaivenstraat 8
T: 013 594 25 55

Van Mossel OPC Oosterhout
De Boedingen 8
T: 0162 45 54 55

NU IN DE SHOWROOM.

DE NIEUWE COMBO.

            NIEUWE OPEL COMBO EDITION 
                  L1H1 1.6D START/STOP 

VAN €17.050 VOOR  NETTO OPERATIONAL LEASE
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