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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 exact bij je past!
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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 een kast-
oplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast, 
een luxe inloopkast, een boekenkast 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 exact bij je past!



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Blomus, Scab,
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Jati&Kebon,
Palmcollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, 
Sunbrella kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl



VOORWOORD/JUNI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

Bruisende lezer,

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan 
het ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om 
vol enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist. 

Michael Thörig

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Eindhoven Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

 Like ons op Facebook/Best-OirschotBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Best-
Oirschot Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

OIRSCHOT BEST

EINDHOVEN

Uw woonstijl, uw droomstijl

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 
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Geniet van een verzorgde 
   huid!

Eindelijk krijgt u weer de mogelijkheid om uzelf en uw huid te laten 
verwennen in de salon! Een goede schoonheidsbehandeling is een 
aanvulling op de verzorging thuis, dus een verlengstukje van wat u 
dagelijks zelf doet. De behandeling krijgt een diepere en langdurige 
werking als u de door Nicky gebruikte producten ook thuis gebruikt. 
Nicky geeft u in een persoonlijk gesprek advies over de 
behandelingen en producten die voor uw huid geschikt zijn.

GEZICHTSBEHANDELING
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk: van een reinigingsbehandeling tot 
een grote gezichtsbehandeling. Ook heren zijn van harte welkom. Uw huid krijgt 
onder andere een dieptereiniging, eventueel een massage en masker met in hoge 
mate geconcentreerde werkstoffen die diep in de huid doordringen. Als afsluiting 
wordt een vochtregulerende dagcrème aangebracht.Voor de klanten die last hebben 
van acne, is er een zogenaamde acnebehandeling. Bij deze behandeling ligt het 
accent op het reinigen van de huid, waarbij de behandelingen worden aangepast 
aan de aard en ernst van de acne. Nicky geeft graag advies voor de thuisverzorging.

Bel 0499 – 572795 en plan een gratis 
informatiegesprek met Nicky Beltz!
Ze vertelt je graag meer over de juiste 
gezichtsbehandeling!

Chapeau Rouge  |  Leeuwerikstraat 9 Oirschot  |  0499 572795
info@chapeaurouge.nl  |  www.chapeaurouge.nl

OF KIES DE ROYAL CLASS! EEN 
COMBINATIE VAN DIVERSE 
BEHANDELINGEN, PURE 
VERWENNERIJ! OOK LEUK OM 
CADEAU TE GEVEN!
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ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZYXWV

USRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN

8



Uw woonstijl, uw droomstijl

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 
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2003

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux-collectie die u een brede keuze 
in designmeubelen biedt. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux-designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een 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. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

11



Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

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. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

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:

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

ZYXWV

UTSRQPO

NMLJIH

GFEDCBA
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Wat vind je zo leuk aan dansen? 
Marc: Ik krijg er veel energie van!
Vanessa: Als ik dans, voel ik me lekker vrij.

Waarom zit je bij Hiphop Boys & Girls? 
Vanessa: Op video’s vond ik hiphop er 
altijd al supercool uitzien!
Marc: Ik vind het leuk om met jongens en 
meisjes samen te dansen en het is een 
stoere dansstijl.

Hoe kwam je bij In2Dance? 
Marc: Eerst via internet. Na een aantal 
proefl essen bij verschillende dansscholen, 
vond ik het bij In2Dance het allerleukst. De 
juf heeft veel aandacht voor je en bij deze 
dansschool kan ik ook musicallessen volgen, 
mijn andere passie.
Vanessa: Mijn beste vriendin vertelde me hoe leuk het is bij In2Dance. 
Ik zit nu al een jaar op hiphop!

Dansen of voetballen? ;-)
Allebei: Dansen! Voetbal is ook leuk, maar niet onze passie.  

Wat vind je het leukst aan juf Nadine? 
Allebei: Ze heeft leuke dansjes! 
Marc: Nadine is mega enthousiast, maar kan ook wel een 
beetje streng zijn. Dit vind ik niet erg, want ik wil later 
net zo goed kunnen dansen als zij. 

Max de Bossustraat 1 Best  |  06-26077999
info.in2dance@gmail.com  |  www.in2dancebest.nl

IK DANS BIJ/IN2DANCEOp 14-jarige leeftijd zei 
Ine Schroven al dat ze een 

eigen dansschool zou willen. 
Na het volgen van de 

dansacademie en het opdoen 
van voldoende ervaring, werd 

deze droom werkelijkheid. 
En hoe! Ze nam dansschool 
Batico over, veranderde de 

naam in ‘In2Dance’ en maakt 
er samen met alle dansers 

een groot succes van.

In Bruist lees je iedere maand 
een interview met een 

enthousiaste leerling over 
waarom ze voor welke 

dansstijl kiezen. Deze maand 
het verhaal van Vanessa (12) 

en Marc (10).

Ine Schroven 

Wil jij
ook dansen bij 

In2Dance? Meld je 
dan aan voor de 
gratis proefl es!

 Deze maand spreken we Vanessa en Marc. Ze dansen bij 
In2Dance en hebben gekozen voor Hiphop Boys & Girls.   

ALTIJD OPEN OP 
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rijkesluisstraat 10, Oirschot
0499-574631

info@weverkeoirschot.nl
www.weverkeoirschot.nl

   Jeanine

Timisela-Smulders

BADMODE zomer 2020

LUXE LINGERIE, BASIC 
ONDERGOED, NACHTMODE 
EN BADMODE.
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COLUMN/ELS BARNHOORN

Ik vind het een eerzame taak 
om nabestaanden te mogen 
bijstaan. Om hun dierbare 
overledene te gedenken en
het middelpunt te laten zijn. 
En ook mensen die zélf de 
invulling van hun uitvaart in 

handen willen nemen,
begeleid ik met hart en ziel. 

Bij een uitvaart gaat het immers 
om de weergave van een 

waardevol leven in één dag.

Overlijden melden?
Bel dag en nacht op
088 - 21 40 400

De eerste keer dat pa en ma zonder de kinderen op vakantie naar Frankrijk 
gingen. De jongste vond het wel heel stil zonder pa en ma thuis. Op weg naar 
huis is vader door een onbekende oorzaak tegen een boom gereden. 

De kinderen willen hen niet meer zien. Ik besluit ze niet op dit moment te 
vertellen dat het toch raadzaam is om afscheid te nemen. Al is het maar alleen 
van een hand, als het echt niet mogelijk is om hen nog te aanschouwen. Terwijl 
ik naar huis rijd, neem ik contact op met het mortuarium. De deskundigen gaan 
aan de slag om de ouders er zo optimaal mogelijk uit te laten zien. Gelukkig 
constateer ik de volgende ochtend dat afscheid nemen nog goed mogelijk is. 

Ik weet hoe belangrijk het is dat kinderen toch echt zelf kunnen aanschouwen 
dat vader en moeder zijn overleden. Ik ga naar hen toe, vertel dat ik hun ouders 
heb gezien en dat afscheid nemen nog kan. Eerst is er weerstand, maar ik neem 
de tijd hen uit te leggen hoe belangrijk het is om visueel 
te erkennen dat twee gezonde mensen zo plotseling 
zijn overleden, ze begrijpen het en gaan in op 
mijn uitnodiging. 

Op de dag van de uitvaart is het voelbaar 
dat alle aanwezigen diep onder de indruk 
zijn van twee kisten in de aula van het 
crematorium; een ongewone aanblik 
immers. De sprekers zijn indrukwekkend 
en de muziek in de vorm van een celliste is 
passend bij deze diepe treurnis.

Een half jaar ná het overlijden, ontvang ik een 
lieve brief van de oudste zoon, dat hij er nog vaak aan 
terugdenkt en zo blij is dat hij toch mijn advies heeft gevolgd.

Auto-ongeluk
Totale ontreddering tref ik aan. Drie kinderen in de leeftijd 
tussen 15 en 23 jaar, die vol ongeloof en totaal in shock in de 
huiskamer zitten te wachten. Te wachten, op wat eigenlijk? 
Dat er iemand komt vertellen dat het niet waar is. Ik besluit 
hen te laten vertellen. Wat is er gebeurd?  

Els Barnhoorn

"Ik ben nog elke dag dankbaar dat ik van 
mijn droom en passie mijn werk heb 
mogen maken", alsdus Marieke Klein. 

“BEKIJK DE 
WEBSITE OF STAP 
EENS BINNEN!”

Een passie voor mode

Met een mix van verschillende merken heeft Pure Femme 
voor iedereen wat leuks. Het is enkel nog aan jou om een 
keuze te maken tussen alle stukken die je mooi vindt. En 
dat is nog niet alles. Ook voor een cadeaubon, accessoires 
en prachtige sieraden ben je bij Pure Femme aan het juiste 
adres. Het maakt jouw outfi t compleet en is ook leuk om als 
cadeautje weg te geven. 

Het assortiment bij Pure Femme wordt elke week 
aangevuld. Het is dan ook erg leuk om vaker binnen te 
stappen. Eén ding is zeker: als vrouw verlaat je de 
winkel altijd met een glimlach van oor tot oor.

Hoofdstraat 32 R Best  |  06-46954288
info@purefemme.nl  |  www.purefemme.nl  
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat jou beweegt. Na een 
intake selecteer je samen met hen de behandeling 
en/of therapie die jou weer lekker in je vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar jouw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf. Maak nu een afspraak, bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 06 8126 4333

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

     Houd van je huid, 
verzorg je huid!

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 Behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Niet iedere huid heeft hetzelfde nodig, dit is namelijk afhankelijk van veel 
factoren, zoals:
• Is de huid droog of juist vet?
• Zijn er klachten aan de huid?
• Is de huid vochtarm of juist droog?
• Kom je veel buiten?
• Ben je vaak in een omgeving waar een erg droge luchtvochtigheid is?
• Wat is de leeftijd van jouw huid?
• Hoe heb je in het verleden de huid verzorgd?

Al deze vragen zijn belangrijk om te beoordelen welke producten bij jouw huid 
passen. Een paar dingen zijn voor elke huid belangrijk. Je kunt hierbij denken 
aan tweemaal per dag de huid reinigen, de huid hydrateren en tegen de zon 
beschermen. Het is belangrijk dat de producten die je hiervoor gebruikt zijn 
afgestemd op jouw huidtype. Daarnaast kunnen met bepaalde producten 
huidproblemen aangepakt worden.

Wil je meer informatie over jouw huidtype en wat daarbij de juiste producten 
kunnen zijn? Je kunt dit laten beoordelen bij een huidtherapeut. Deze kan jou 
hierbij adviezen geven zodat je van een stralende en gezonde huid kunt genieten!

     Houd van je huid, 
verzorg je huid!
Huidverzorging, wat wordt daarmee bedoeld? Veel mensen 
weten niet hoe ze hun huid moeten verzorgen en wat nu de 
juiste producten zijn voor hun huid. Maar je handen was je 
toch ook niet alleen met water en je tanden poets je toch ook 
tweemaal per dag met tandpasta?

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door jouw zorgverzekeraar
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR

ZYXWV

UTSRQO

NMLKJIH

GFEDCBA

Heizenschedijk 5, Moergestel  |  06-15453770  |  info@stickerenshirts.nl  |  www.stickerenshirts.nl

Jouw logo hier?

belettering stickersbordurenbedrukking drukwerk

Sticker en Shirts
bedrukt en borduurt

kleding en textiel
al vanaf 1 stuk!

Vergroot je 
herkenbaarheid! 

LIKE ONS
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

2524



Rendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nlRendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nlRendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nlRendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nlRendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nlRendierhei 15 Best  |         bijdetantesbest  |         bijdetantesbest  |  0499 325295  |  info@bijdetantesbest.nl

Bij ons slaag je zeker voor een 
origineel en stoer kado voor jouw 
allerliefste papa. We hebben mooie 
scheerspullen, stoere armbanden 
en heel veel lekkers. We kunnen ook 
een leuk pakket samenstellen met 
alles waar jouw vader van houdt.

Loop gewoon eens binnen, dan zie 
je vast iets dat jij cadeau kunt geven. 
Tot ziens bij de Tantes!

Vader in het 
    zonnetje zetten!

Woonaccessoires, dames- en kindermode, sieraden, originele food- & kadoproducten, tekstborden, (gepersonaliseerde) kraamkado’s, leren tassen, 
verse bloemstukken, wol, diy-pakketten en nog veel meer. Wij helpen je graag een uniek kadopakket samen te stellen. Check ook onze Facebook-
pagina voor de vele leuke items die we binnenkrijgen in de winkel. DHL-servicepunt - Gratis parkeren voor de deur - Winkelcentrum Heivelden.

    zonnetje zetten!    zonnetje zetten!

Donna Kapper
KEVIN MURPHY PRODUCTS

     Torenstraat 2 Oirschot  |  0499-577657  |  donnakapper@gmail.com  |  www.donnakapper.nl

Ram 21-03/20-04
Het is zeer goed mogelijk dat je 
sommige opmerkingen van anderen 
te persoonlijk opneemt.

Stier 21-04/20-05
Nu is het het juiste moment om te 
ontspannen en de frisse wind in de 
zeilen te vangen.

Tweelingen 21-05/20-06
Verbreed je horizon. Houd vol en 
gebruik je recent vernieuwde energie 
voor zelfrealisatie.

Kreeft 21-06/22-07
Juni zal passie en seksuele energie in
je opwekken. De horoscoop houdt ook 
in dat een kreeft een belangrijke stap in 
zijn of haar relatie kan maken...

Leeuw 23-07/22-08
Je staat jezelf toe om naar je hart te 
luisteren, wat je onvergetelijke 
ervaringen op kan leveren.
 
Maagd 23-08/22-09
Het ene moment heb je het gevoel alsof 
je bovenop de wereld bent, het andere 
moment op de diepste bodem.

Weegschaal 23-09/22-10
Je wilt zeker geen schulden maken, dus 
denk altijd twee keer na of je echt niet 
kunt leven zonder iets te kopen.

Schorpioen 23-10/22-11
Familie zou een van de belangrijkste 
prioriteiten van elke persoon moeten 
zijn en de schorpioen zal dat in deze 
periode beseffen.

Boogschutter 23-11/21-12
Het absorberen van allerlei soorten 
energie en stemmingen van andere 
mensen is erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Maak je geen zorgen. Als je relatie 
beëindigd wordt, heb je nog genoeg 
zomerervaringen in het verschiet.

Waterman 21-01/19-02
Als je een langdurige relatie hebt, 
zul je intensief nadenken over 
de volgende stap.

Vissen 20-02/20-03 
Het is geen goede tijd om grote 
veranderingen te maken. Je zou wat 
meer aandacht kunnen besteden aan 
je partner, vrienden en familie.

HOROSCOOP

Juni vraagt om rationeel handelen

 21-05/20-06
Verbreed je horizon. Houd vol en 
gebruik je recent vernieuwde energie 

2726



2928

1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!

1

2 3

6

4

5

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!
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Hartjevol  |  Kruipeind 28, Best
marleen@hartjevol.nl  |  

06-20846564  |  www.hartjevol.nl

M������ B�� �n�

Leven is het meervoud van Lef; een uitspraak die ik 
al veel heb gehoord. Maar hoe doe je dat?

Het leven leiden dat je graag wil en dat leven met 
volle teugen leven, dat vereist MOED. Moed om de 
stap te zetten, ook al is de toekomst nog onzeker en 
heb je er geen controle over. Het is een kwestie van 
doen. Dat klinkt eenvoudig! Ik denk dat het ook zo 
is, maar je hebt er lef voor nodig en het helpt als je 
de weg er naar toe weet.

Een aantal tips zijn: Geloof in jezelf. Is je doel het 
risico waard? Zorg voor steun. Hou rekening met 
spijt en adem diep in. Doe het gewoon! Wat heb je 
te verliezen.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dat 
kan op hartjevol.nl of op nummer 06-20846564.

Moed om de stap te zetten.
Lef!
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Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als de muren 
op je afkomen, 
geef ze dan een 

likje verf
#HOUDVOL

Zit je
in de put?
Dan mag je

een wens doen!

#HOUDVOL
De actie geldt voor iedereen die aan HuisMarct Makelaars een 
opdracht tot verkoop van zijn huis verstrekt in de actie periode. 
Dus het moment van tekenen van de opdracht is bepalend.

Inhoud Premium Presentatie Pakket:
• Professionele HIGH-END fotoshoot
• Video
• 3D-virtuele Matterport tour: virtueel bezichtigen!
• Inmeten conform de meetinstructie met digitale scanner,
 inclusief meetstaat
• Digitale plattegronden in 2D en 3D
• 360 graden hoge resolutie foto’s inclusief tour voor Funda
• Gedrukt ‘THUIS BIJ’-woonmagazine
• Presentatie-pakket voor Funda
• Eigen website voor de woning
• Visitekaartjes voor de woning
• Social media-promotie incl. gesponsorde content
• Schrijven verkoopteksten

De Moriaan 86, Oirschot  |  0499-578214 info@huismarct.nl  |  www.huismarct.nl

M a k e l a a r s

Maak nu gebruik van onze  
 voorjaarsactie

ACTIE LOOPT TOT 20 JUNI 2020

LIJKT DIT JE WAT?
Wij komen graag bij jou op bezoek 
voor een opname van het huis voor 
het maken van een waardebepaling. 
We bespreken dan de verkoopstrategie 
en het huis kan dan snel online.

Gratis Premium Presentatie Pakket 
t.w.v. € 695,- (incl. BTW) bij elke nieuwe 
opdracht voor de verkoop van een huis.



Geniet van een verzorgde 
   huid!

Eindelijk krijgt u weer de mogelijkheid om uzelf en uw huid te laten 
verwennen in de salon! Een goede schoonheidsbehandeling is een 
aanvulling op de verzorging thuis, dus een verlengstukje van wat u 
dagelijks zelf doet. De behandeling krijgt een diepere en langdurige 
werking als u de door Nicky gebruikte producten ook thuis gebruikt. 
Nicky geeft u in een persoonlijk gesprek advies over de 
behandelingen en producten die voor uw huid geschikt zijn.

GEZICHTSBEHANDELING
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk: van een reinigingsbehandeling tot 
een grote gezichtsbehandeling. Ook heren zijn van harte welkom. Uw huid krijgt 
onder andere een dieptereiniging, eventueel een massage en masker met in hoge 
mate geconcentreerde werkstoffen die diep in de huid doordringen. Als afsluiting 
wordt een vochtregulerende dagcrème aangebracht.Voor de klanten die last hebben 
van acne, is er een zogenaamde acnebehandeling. Bij deze behandeling ligt het 
accent op het reinigen van de huid, waarbij de behandelingen worden aangepast 
aan de aard en ernst van de acne. Nicky geeft graag advies voor de thuisverzorging.

Bel 0499 – 572795 en plan een gratis 
informatiegesprek met Nicky Beltz!
Ze vertelt je graag meer over de juiste 
gezichtsbehandeling!

Chapeau Rouge  |  Leeuwerikstraat 9 Oirschot  |  0499 572795
info@chapeaurouge.nl  |  www.chapeaurouge.nl

OF KIES DE ROYAL CLASS! EEN 
COMBINATIE VAN DIVERSE 
BEHANDELINGEN, PURE 
VERWENNERIJ! OOK LEUK OM 
CADEAU TE GEVEN!

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

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

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

PICKNICK 
BORRELPLANKEN 
LUNCH EN DINER

 van 11 tot 15 u

 vanaf 15 u

 van 11 tot zonsondergang
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie 
drama 
lumiere 
relatie 

ontspan 
deens 
noors 
gezin

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

Maak kans op:

  1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.best-oirschotbruist.nl
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Alles op het gebied van bouwen, verbouwen, inrichten en leven!  

woonplazaoirschot.nlHaven 3-5-7    5688 DR Oirschot T  0499 57 1339

Ben jij klaar 
voor de zomer?

Bij Woonplaza Oirschot alles voor de zomer: WEBER 
barbecues, tuinmeubelen, parasols, schaduwdoeken, 
zwembaden, ventilatoren, airco’s, etc.




