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Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Rowan Graafland
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Asja Vossen
ACQUISITIE Rogier Jongerden, 06-47885009

CONTACT OOSTERHOUT BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/oosterhoutbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Oosterhout 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 
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ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Hamers@home en Tacoyo wat hen zoal 
bezighoudt en geeft ook Pedicure Adinda een kijkje in de keuken. 
Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Breda Bruist en De Langstraat Bruist.
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DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 



Tacoyo is de meest veelzijdige training van dit moment! Een unieke, leuke en afwisselende 
intervaltraining in groepsverband op wekelijks wisselende muziek, waarbij lichaam en 
geest worden aangesproken. We richten ons op het verbeteren van conditie, vitaliteit 
en gezondheid. Uniek is de wijze waarop inspanningsoefeningen zowel staand, 
zittend als liggend op buik en rug worden afgewisseld met rust en herstel gevende 
ontspanningsoefeningen. 

Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout
Peter en Annette van Broekhuizen 
www.tacoyobreda.nl

 Door de intervallen wordt overbelasting voorkomen en kan 
in principe iedereen op zijn eigen niveau meedoen. De 
training is samengesteld uit de beste hedendaagse in- en 
ontspanningstechnieken. Aandacht wordt gegeven aan 
bewustwording en houding, maar ook aan spierversterking, 
lenigheid en het verbeteren van het uithoudingsvermogen.
Tacoyo is in deze tijd een uniek antwoord op de hectiek 

       Zoek je een unieke,  leuke en afwisselende 
vitaliteitstraining  in groepsverband?

De gezonde manier om te 
bewegen en te ontstressen!

Tacoyo is de meest veelzijdige training van dit moment! Een unieke, leuke en afwisselende 
intervaltraining in groepsverband op wekelijks wisselende muziek, waarbij lichaam en 
geest worden aangesproken. We richten ons op het verbeteren van conditie, vitaliteit 
en gezondheid. Uniek is de wijze waarop inspanningsoefeningen zowel staand, 
zittend als liggend op buik en rug worden afgewisseld met rust en herstel gevende 
ontspanningsoefeningen. 

Tacoyo FIT-club Breda/Oosterhout
Peter en Annette van Broekhuizen 
www.tacoyobreda.nl

van alledag en de gezondheidsproblemen waarmee we 
geconfronteerd worden. Daarnaast werkt Tacoyo vooral 
ook preventief in het kader van ‘zorg goed voor jezelf’.  

 WIST JE DAT TACOYO: 
 • een training is met preventieve werking op nek-, schouder-, 
 en rugklachten en burn-out.
• een unieke combinatie is van inspanning en ontspanning.
• een verantwoorde manier is om alle spiergroepen te trainen.
• je houding en fi guur verbetert.
• je laat genieten van fantastische muziek.
• zorgt voor optimale vetverbranding.
• je vitaliteit verhoogt en een ontspannen gevoel geeft.
• trainen is in ‘gewone’ sportkleding die lekker zit.
• zorgt voor ontspannen nachtrust.
• je beter leert omgaan met stressvolle situaties.
• trainen is zonder apparaten. 

       Zoek je een unieke,  leuke en afwisselende 
vitaliteitstraining  in groepsverband?

De gezonde manier om te 
bewegen en te ontstressen!

Wacht niet langer.Meld je aan voor 
een gratis proefl es!

BRUISENDE/ZAKEN
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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 JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

  W
alter Verm

eer     D
e jongen m

et het baardje

Met illustraties van 

Chantal Vermeer

Walter Vermeer

 De   
 jongen 
   met
   het 
 baardje

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 

12
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Mix & Match Tea Tasting... ofwel Tea Jammen.
Een jamsessie is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre 

of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock. Dit gaan wij met thee doen. Jammen. 
Samen gaan we nieuwe melanges uit vinden met diverse soorten basis thee en keuze uit heel veel verschillende 

kruiden, gedroogd fruit en specerijen. Al onze ingredienten zijn biologisch, zonder toevoegingen, puur en natuurlijk.
In combinatie met tasting, proeven van thee en diverse lekkernijen onder andere gemaakt met thee, gaan we 

ontdekken wat dit bijvoorbeeld met de smaak van een thee doet en wat je nog meer met thee kunt doen. Kijken 
wat jouw zintuigen je vertellen en natuurlijk is het ook erg leuk om te horen wat het bij de ander doet. Samen je 

bevindingen delen en uit wisselen. Deze workshop kun je boeken in het atelier of bij je thuis met een groep van vijf 
tot acht personen. Ook ontzettend leuk voor kinderen. Kosten zijn €15,00 p.p. Duur van de workshop is 2 - 2,5 uur. 

Wil je een proeverij geven op een feestje of voor een bedrijfsevenement? Vraag naar de mogelijkheden.
Voor meer info kijk even op de website. bijdethee.com - Hoefslag 3 ’s Gravenmoer
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

Lowlights

Is je haar door de zon heel licht 
geworden? Wil je graag je haar 
donker geverfd hebben maar geen 
zin in uitgroei? Een speels effect 
in je haar in combinatie met 
highlights? Dit en nog veel meer 
kan allemaal met lowlights. Ook 
voor een mooi koel effect in je 
haar werken wij veel met lowlights. 

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

Hair on the FLOOR staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied, in een 
ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij met deskundig 
advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen te bezorgen, aangepast 
aan jouw persoonlijkheid en wensen.

Afspraak maken? Dit kan ook heel makkelijk online via 
www.haironthe�oor.nl of via de boekingsknop op de  

Facebookpagina van Hair on the FLOOR. Bellen kan natuurlijk ook!

17



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

Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.

Werken aan je fi guur. Conditie verbeteren.

HEB JE ENERGIE TEVEEL?

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  

Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.

Werken aan je fi guur. Conditie verbeteren.

HEB JE ENERGIE TEVEEL?
BEHAAL JE DOEL & ONTDEK HET VERSCHIL

1918



Massages
• Hotstone massage
• Bindweefsel massage 
• Ontspanningsmassage 
• Chinese hoofd, nek- en schouder massage 
• Stoelmassage 
• Ayurvedische massage
• Lomi lomi samudra massage

Groepslessen
• Pilates
• BBB

Boek nu je afspraak online
www.The-wellness-company.eu

Praktijk voor Coaching, Counseling & Teamtraining

Personal & Executive Coaching
Allround Counseling

Gecertificeerd DISC trainer

De Boedingen 3a, Oosterhout  |  www.yourpersonalbest.nl  |  info@yourpersonalbest.nl  |  06 238 834 23
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RUST & ONTSPANNING
Yogastudio Yoga & You is sinds 1 april 2019 gevestigd op 
een nieuwe locatie: 

De Boedingen 3A in Oosterhout! 

In deze nieuwe studio is een groter aanbod van lessen: 
nieuwe lessen zoals Hatha yoga, stoelyoga en pilotes, 
maar ook workshops en klankschaalsessies.  Er is tevens 
een breder aanbod van diensten: zwangerschapsyoga, 
(voetreflex)massages en coaching. 

Én een nieuw logo! 

Namasté, 

Angelique Monteiro

Genoeg redenen om een keer de studio  
te bezoeken?! 

Om alvast kennis te kunnen maken met de 
vele diensten en activiteiten die in de studio 
plaatsvinden kunt u vast genieten van de:

OPEN DAG!
Zondag 8 september 2019  

van 10.00 tot 15.00 uur.

YOGA & YOU 
De Boedingen 3A, Oosterhout 
06 – 232 499 09  | info@yogaandyou.nl 
www.yogaandyou.nl



Maximaal tuinplezier 
met de juiste bestrating
Bij Van Kemenade kiest u uit een 
compleet assortiment uw kwaliteits-
bestrating waarvan u gegarandeerd 
jarenlang gaat genieten. 

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

Bent u op zoek naar 
bestrating voor uw terras, 
oprit of bedrijfsterrein?

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D
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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 
voor 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,

kunt richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

Minervum 7003, Breda  

076-5323914

www.gladgietvloeren.com

Hoe bijzonder mag uw vloer zijn?

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie
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Wij bieden naast dagopvang voor kinderen van 0-4 jr ook peuterochtenden (2-4 jr) en buitenschoolse opvang (5-13 jr) aan 
op de boerderij. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

Alle dieren bij ‘t Werfje worden gezond gehouden in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Langerwerf.

Alle zaadjes groot & klein, 

willen later plantjes zijn.

Het liefst willen ze heel hard groeien, 

zodat ze later mooi kunnen bloeien. 

Daarom planten we de zaadjes in de 
grond, 

compost erbij, dat houdt ze gezond.

Met de gieter geven we ze extra water, 

het onkruid plukken we een dagje later. 

Als alles rijp is, gaan we oogsten & 
plukken. Hiervoor moeten we soms wel ver 
bukken. De oogst bestaat uit een biet, een 
boon, of een aardbei, 

van al dit lekkers smullen wij!

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

Nieuwsgierig naar onze 
unieke vorm van kinderopvang?

COLUMN/‘T WERFJE

Welkom bij De Tandarts, de specialist 
op het gebied van tandheelkundige 
zorg. Het behoud van een mooi en 
gezond gebit is ons streven. Onze 
behandelingen worden met de 
modernste behandelmethodes 
uitgevoerd door een team van 
gespecialiseerde tandartsen en 
mondhygiënisten. Daarbij staat een 
persoonlijke benadering centraal.

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

Laat je tanden zien!
Een implantaat is niet meer weg te denken als eigentijdse 
oplossing voor een duurzame en functionele vervanging van 
verloren tanden en kiezen. De Tandarts is de specialist op 
het gebied van implantologie in Raamsdonksveer.

Wat is implantologie?
Een implantaat is een klein titanium schroefje dat kan dienen als verankering 
voor een klikgebit, als bijvoorbeeld alle tanden en kiezen verloren zijn. Op 
dit titanium schroefje kunnen kronen, bruggen en overkappingsprotheses 
bevestigd worden. 

Implantologie is een kleine en snelle ingreep  
die onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. 
Deze ingreep wordt al zeventien jaar succesvol  
bij ons uitgevoerd. 

Bekijk de voorwaarden op onze website  
waar je gebit aan moet voldoen voor een  
succesvolle ingreep. 

Direct een afspraak maken?  
Bel ons of kijk voor meer  
informatie op onze website.

COLUMN/DE TANDARTS

Met een gaaf en gezond gebit
mag je gezien worden!

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

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11



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.

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

De Warande

Docars automobielbedrijf 

Fit 20 Oosterhout

Hair on the Floor

Hotel by Sheetz Oosterhout

Katjeskelder

Krijnen Hoorvisie

 Mad-Hat 

Modehuis Welten

Mago Leerhulp 

Pedicure Adinda

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage  

Trimsalon Dog Service Trust

VVV Oosterhout 

Yoga & You

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts

Leerproblemen?
Dan kun je wel wat 
maatwerk gebruiken!

•  huiswerk- en/of 
studiebegeleiding

•  hulp bij plannen
•  ‘leren leren’
•  coaching

•  bijles
•  begeleiding bij dyslexie of 

dyscalculie
•  RT (Remedial Teaching)
•  training voor het examen

•  individuele begeleiding
•  avondcursus Duits of Spaans
•  NT2
•  detachering

Molenstraat 13, Oosterhout
Charles Petitweg 7 A8, Breda
06 - 18 23 46 16 
www.magoleerhulp.nl

Wij geloven dat iemand veel uit zichzelf kan halen, mits diegene 
de juiste begeleiding krijgt. Daarom zijn wij een jaar geleden Mago 
Leerhulp gestart waarmee wij werken met kleine groepen zodat er 
genoeg tijd is om te werken aan ieders aandachtspunten.

Kijk voor ons complete aanbod op www.magoleerhulp.nl

Wij bieden hulp bij (vak)speci� eke leerproblemen en/of leervragen
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Meubelstoffering
                 in de breedste zin van het woord

Kwaliteit  “Als meubelstoffeerderij richten wij ons 
op vier takken van sport: het herbekleden van meubels, 
revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 
van klassieke auto`s. Wat we ook doen, één ding staat 
voorop: we streven altijd naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en het beste zitcomfort.”

Uitdaging  “Onze producten liggen over de hele 
wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld in Stockholm voor één van de bekendste 
Amerikaanse mode bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen, en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 
het even leuk om voor onze particulieren klanten aan de slag te gaan. 
Alle bekende merken komen bij ons voorbij. Onze uitdaging is het om 
elke keer weer het mooiste resultaat te behalen, en om samen met onze 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.” 

Als klein jongetje wist 
Niels van Ree het al: later 
als hij groot zou zijn, wilde 

hij meubelstoffeerder 
worden. Een droom die 

hij ook daadwerkelijk 
heeft waargemaakt. 

“Inmiddels doen we dit 
alweer zo’n dertig jaar 
en elke dag voelt het 

nog steeds meer als een 
hobby dan als werk.”

Amerikaanse mode bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen, en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. 

Amerikaanse mode bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen, en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. 

en elke dag voelt het 
nog steeds meer als een 

hobby dan als werk.”

Eigenaren: Niels en Monique van Ree  |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  www.smits-vanree.nlBIJ ONS ZIT U GOED

revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 

wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 

VOOR

ZAKELIJK  |  PARTICULIER  |  REVALIDATIE

GA DE UITDAGING AAN EN 
GEEF JE OUDE MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN!

BEL 013-5132345 VOOR EEN AFSPRAAK

Wat wij ook erg graag doen zijn specials die door interieurarchitecten zijn 

NA

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. 

altijd al een stalen 
deur in huis gewild?

Heb je interesse in een stalen deur? Maak dan zeker een afspraak:
06-27038040 

Taatsdeur

Scharnierdeur

Schuifdeur

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. 

Vaartweg 10E, Oosterhout
 06-27038040

www.stalendeurinhuis.nl

Stalendeurinhuis is 
gespecialiseerd in het op maat 

maken van stalen deuren, 
portalen en puien. Met ruime 
ervaring wordt er vakkundig 
gewerkt aan verscheidene 

projecten.

De afwerking met stopverf geeft 
uw deur, portaal of pui een 

tijdloos uiterlijk. Onze producten 
zijn allen voorzien van gehard 

glas (veiligheidsglas).

U kunt op voorhand een 
persoonlijk gesprek met ons 
voeren, zodat wij goed met u 
kunnen meedenken over het 

ontwerp, eisen en wensen van 
uw type droomdeur.



DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

Blijven ontwikkelen
“1 juli 2017 opende ik de deuren van mijn 
eigen pedicurepraktijk in Oosterhout”, vertelt 
Adinda trots. “Onderdeel van mijn karakter is 
echter dat ik altijd meer wil en continu op zoek 
blijf naar nieuwe dingen om mijzelf verder te 
ontwikkelen.” Daarom blijft Adinda telkens 
nieuwe opleidingen erbij blijft volgen om haar 
klanten steeds meer te kunnen bieden.

Uiteenlopende behandelingen
“Je bent bij mij uiteraard nog steeds aan het 
juiste adres voor pedicure, maar daarnaast 
bied ik inmiddels ook IPL, voetreflexmassage, 
huidverjongende en huidverbeterende 
behandelingen. Voor zowel dames als heren, 
want ook steeds meer heren weten de weg 
naar mijn praktijk te vinden.”

Definitief ontharen met IPL
Je hoort tegenwoordig ontzettend veel 
positieve berichten over ontharen met IPL. 
Dat is niet verwonderlijk, want deze vorm 
van ontharen brengt veel voordelen met 
zich mee. De methode is vrijwel pijnloos. IPL 
is comfortabeler, effectiever en op termijn 
ook goedkoper dan harsen, scheren, waxen 

Aandacht voor  voeten

of epileren. Om een 90% haarreductie te realiseren, zijn 
gemiddeld 8 behandelingen nodig met tussenpozen 
van ongeveer 4 tot 12 weken. IPL wordt veel ingezet bij 
ongewenste en/of overmatige haargroei, maar kan ook 
een uitkomst bieden bij andere kwalen die zorgen voor 
onzekerheid omtrent je uiterlijk.

Altijd eerlijk
Adinda houdt van haar werk, waardoor het eigenlijk niet 
eens echt als werk voelt. “Ik ga elke dag weer met heel veel 
plezier aan de slag. Ik vind het heerlijk om met mensen te 
werken en vooral als ze blij de deur uitgaan.” Als een van 
haar pluspunten noemt Adinda bovendien dat ze altijd eerlijk 
is, tegen iedereen. “Het is niet altijd even makkelijk, maar 
toch zeg ik klanten altijd eerlijk waar het op staat en wat ze 
van een behandeling kunnen verwachten, zonder eromheen 
te draaien. Dat waarderen mijn klanten.” Het draagt volgens 
Adinda bovendien bij aan een fijne vertrouwensband tussen 
haar en haar klanten. “En dat is alleen maar goed, want ik 
vind het belangrijk dat mensen zich in mijn praktijk op hun 
gemak voelen. Daar draagt de inrichting trouwens ook aan 
bij: open en licht, maar dan toch met een gevoel van warmte 
en rust.”

Dat stilzitten niet 
bepaald haar ding 

is, wordt meteen 
duidelijk als je met 

Adinda praat. In 
nog geen twee jaar 
tijd breidde zij haar 

pedicurepraktijk 
uit met tal van 

nieuwe disciplines.

Voor dames én heren

BRUISENDE/ZAKEN

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484  |  www.pedicureadinda.nl

Nieuwsgierig? 
Kom het  

gewoon zelf  
eens ervaren!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

incassomarkt
Sterk in de

Bouwlingplein 45, Oosterhout
0162 - 480 210

www.vandongenenpartners.nl

Serieuze speler
“Dankzij onze jarenlange ervaring in de incassobranche zijn wij 
uitgegroeid tot een serieuze speler op de incassomarkt. Wij doen er voor 
onze opdrachtgevers alles aan om te zorgen dat openstaande vorderingen 
op een correcte, snelle en effectieve manier worden geïncasseerd. Doordat 
wij zowel de incassowerkzaamheden als de gerechtelijke procedures en 
eventuele beslagleggingen verzorgen, houden wij alles in eigen hand, blijft 
de communicatie helder en zijn de lijnen kort.”

VIP-traject
Kwaliteit en service staan bij Van Dongen en Partners zeer hoog in het 
vaandel. “Of het nu gaat om een grote of kleine opdrachtgever, maakt ons 
niet uit. Wij proberen de belangen van alle partijen te behartigen om een 
zaak zo snel en soepel mogelijk af te kunnen handelen. De kosten hiervan 
komen volledig voor de debiteur. Ook in het geval van lage openstaande 
vorderingen. Speciaal daarvoor bieden wij het zogenaamde VIP-traject, 
het Verkorte Incasso Procedure traject, waarbij ondernemers al hun lage 
openstaande vorderingen kosteloos aan ons kunnen overdragen en wij 
binnen een maand betaling afdwingen of duidelijk advies geven over de 
vervolgstappen. In alle gevallen geldt dat hoe sneller je een vordering aan 
ons overdraagt, hoe groter de kans van slagen is.”

Heb jij ook openstaande vorderingen 
of een juridische vraag? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen.

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z
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LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen
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Eigen import
“Vijftien jaar geleden hoorden wij bij de eersten die zich 
gingen specialiseren op het gebied van PVC vloeren”, 
vertelt Wim enthousiast. “Maar in de loop der jaren werd 
het aanbod in Nederland steeds groter, wat ons vijf 
jaar geleden deed besluiten ons te gaan onderscheiden 
door zelf PVC vloeren te importeren. Vloeren van een 
topkwaliteit, maar dan tegen een veel scherpere prijs;  
de echte Goodflooring vloeren.”

Stapje extra
In de twee showrooms van Goodflooring, in Oosterhout 
en Riel, vind je daarnaast ook vloeren van diverse andere 
merken. “Op die manier kunnen wij onze klanten een 
zeer brede keuze bieden. We hebben altijd zo’n 30.000 à 
50.000 vierkante meter vloeren op voorraad zodat we snel 
kunnen leveren en klanten zelfs op het laatste moment 
nog kunnen switchen, mochten ze dat willen. We zetten 
graag dat stapje extra om onze klanten zo veel mogelijk te 
ontzorgen.”

Alleen maar voordelen
Dat ontzorgen doen Wim en zijn team ook op het gebied 
van het leggen van de vloeren. “Het leggen van PVC 
vloeren komt zeer nauwkeurig. De ondergrond moet 

De Boedingen 3, Oosterhout  |  Spoorweide 1, Riel  |  0162-406370  |  www.goodflooring.nl

Met meer dan vijftien jaar ervaring in het werken 
met PVC vloeren mag Wim van Alphen zich met 
recht een specialist noemen. Met Goodflooring 
verkoopt hij niet alleen de allerbeste PVC vloeren, 
maar staat hij ook garant voor het vakkundig 
leggen van de vloer.

immers volledig glad zijn 
anders zie je dat terug in het 
eindresultaat. Onze kracht 
als onderneming is dat wij 
ook hierin dé specialist zijn.” 
En als de vloer dan eenmaal 
perfect is gelegd, heb je er 
volgens Wim alleen maar 
voordelen van. “PVC vloeren 
zijn slijt- en stootvast, 
onderhouds arm, geluid-
dempend, vochtbestendig, 
brandvertragend, hygiënisch 
en ze hebben een zeer
lange levensduur. Bovendien 
vallen ze perfect te combineren 
met vloerverwarming en ook 
op dat gebied kunnen wij onze 
klanten ontzorgen. Loop dus 
gewoon eens binnen in onze 
showroom en zie zelf wat wij 
allemaal te bieden hebben.”

Dé PVC vloeren 
        specialist

BRUISENDE/ZAKEN

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

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

Zandheuvel 59, Oosterhout

Bel of mail 
voor meer 

informatie en 

een afspraak
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium, is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 Mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren. We kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

Bredaseweg 108A, Oosterhout | 06 20 55 79 85 | www.ds-trust.nl

Gedragstherapie
60 min training op maat 
gefocusd op een positieve methode
kijk op onze site voor meer informatie.

Unieke 

 leren buideltasjes laten maken?
Onze sieraden zijn altijd persoonlijk en 
worden met de hand gemaakt. We maken 
alles op maat, zoals armbanden, 
leren buideltasjes en sleutelhangers. 

  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

laten maken?

Ontwerp 
op 

aanvraag

Snoekweg 2, Raamsdonksveer  
0162-512119
info@meubelstoffeerderij-boekholt.nl
www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

Meer weten? Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Die oude stoel weer als

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

NIEUW!
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6 EN 7 SEPTEMBER
HAPPY LIFE FESTIVAL
Dit festival is speciaal voor jou ! Het prikkelt letterlijk 
al jouw zintuigen. Je kan leren hoe jij door te 
bewegen beter in je vel komt te zitten. Proeven hoe 
gezond eten en drinken jouw lichaam meer in 
balans brengt. Met de tips rondom bewustwording 
en ontspanning kun jij jezelf een nieuwe levensstijl 
aanmeten. Terwijl de kinderen heerlijk ravotten, 
spelen en tot rust komen op het kinderplein, kun jij 
als ouder heerlijk genieten van de muziek onder het 
genot van een hapje en een drankje. Vele experts 
geven een workshop en/of een lezing. Kortom... voor 
ieder wat wils op het Happy Life Festival !
Aanvang: Vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur. Zaterdag 
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie: Floraliapark, Beneluxweg 63, Oosterhout.
Meer informatie: www.happylifefestival.nl
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VVV OOSTERHOUT TIPS

EVENEM
ENTEN 

 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 

29 SEPTEMBER
WERELDKINDERDAG

Deze dag staat alles in het teken van zien, 
horen, proeven, ruiken en bovenal doen. 
Er zal op de Heuvel en in het park van 
alles worden georganiseerd, zoals duiken, 
brandje blussen, sporten, knutselen en 
talloze kraampjes. Deelname is gratis voor 
kinderen tot 14 jaar.

Aanvang: van 12.00 tot 17.00 uur.
Locatie: op en rondom de Heuvel.
Kosten: gratis toegankelijk.
Meer informatie:  
www.wereldkinderdagoosterhout.nl

TIP VOOR DE MAAND SEPTEMBER
“Alles weer in het gareel!” Zo klinkt het vaak na de 
vakantieperiode. Men is weer snel gewend aan de 
hectiek van alledag en rent van hot naar her. Neemt 
niet weg dat er geen tijd meer is voor gezellige 
uitstapjes. Vaak is het nog prachtig nazomerweer en 
kan je de hele maand september nog volop buiten 
genieten!

Zoek je nog een leuke activiteit? Kom dan beslist 
even langs de VVV in Oosterhout. Wij hebben een 
compleet aanbod om iedereen een fantastische dag 
te bezorgen! Wat dacht je van een culinaire 
wandeling waarbij je drie verschillende restaurants 
bezoekt? Leuk en leerzaam is de stadswandeling 
door Oosterhout, zo kom je nog eens wat over je 
stad te weten! Kom langs om inspiratie en ideeën op 
te doen!

14 EN 15 SEPTEMBER
TORENBEKLIMMINGEN
In het kader van de Open 
monumentendag en de Open 
Atelierdagen (die dit jaar in 
hetzelfde weekend vallen), 
worden er een diverse torenbeklimmingen van de Sint Jans-
basiliek georganiseerd. Zowel op zaterdag als op zondag kun je, 
onder leiding van een VVV-gids, alles te weten komen over de 
toren én over de Sint Jansbasiliek zelf. De beklimmingen 
worden gratis aangeboden door de organisatie, maar je moet 
wel even van tevoren reserveren bij de VVV Oosterhout.
Aanvang: Za. om 12.00 uur en 15.00 uur. Zo. om 11.00 uur, 
13.00 uur en 15.30 uur. Locatie: Verzamelen bij de ingang  
van de toren aan de zijkant van de kerk, Markt, Oosterhout. 
Kosten: gratis toegang. Meer informatie en reserveren: tel. 
085-7441102 of www.proefoosterhout.nl 

25 T/M 28 SEPTEMBER
FESTIVAL KOM
Festival KOM beleeft dit jaar haar jubileumeditie. Alweer voor 
het 10de jaar op rij wordt het centrum van Oosterhout verrijkt 
met allerlei kunststromen. Ook dit jaar beloofd het weer een 
mooi spektakel te worden. Op 26 september vindt o.a. de 
KOM4KIDS plaats en op 28 september het Korenfestival. Zorg 
ook dat je erbij bent! 
Locatie: Winkel-
centrum Arendshof.  
Kosten: entree gratis. 
Meer informatie: 
www.festivalkom.nl
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BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs



23 T/M 29 SEPTEMBER
BREDA

ARUBA WEEK

23 T/M 29 SEPTEMBER

ARUBA WEEK

Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ARUBA-WEEK_ADV-BRUIST_IS_162x162_v2.indd   1 03/07/2019   17:39

Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I www.etenendrinkenbijgroen.nl

3-GANGEN
KEUZEDINER

 

€ 23,75
Openingstijden: 

woensdag t/m zondag
vanaf 11:30 uur
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De nieuwe elektrische Corsa is nu te bestellen
KOOPPRIJS VANAF  ZAKELIJK LEASE VANAF

€ 30.999 incl. btw € 399 p/m (4% BIJTELLING)
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