
Ga toch
fietsen!
Yentl en de Boer:
 'Het is weer net zo 

leuk als de aller- 
allereerste keer'
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LABAX BJB

Kachels Interieurobjecten Bouwbedrijf 
Haarden, hout, gas, bio-gas, elektrisch, bio-ethanol, inbouw, vrijstaand, maatwerk, schouwen, 
restauraties, ventilatoren, rookkanalen, schoorsteenbouw, bouw, verbouwingen, metselwerk, tegelwerk, 
stukwerk, neolith plus plaatsen daarvan, staal, laswerk, advies, ontwerp, interieur, styling.

LABAX BJB

Van ontwerp tot realisatie. Wij denken graag met uw wensen mee. 

Kachels Interieurobjecten Bouwbedrijf 

Nies v/d Schansstraat 4b, Sprang-Capelle, www.labax.nl, 06-53620422



Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Flint
Design: Beck Design, 2019 Bij Koos Kluytmans Interieurs 

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

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

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

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

Het voorjaarszonnetje schijnt, alles staat in bloei en 
iedereen is vrolijk. En jij… stapt in je auto. Iets klopt er 
niet aan dit plaatje. Het kan natuurlijk zijn dat je echt je 
auto nodig hebt, maar als het ook maar even kan, raden 
we je aan om de fi ets te pakken. Waarom? Dat lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Helaas is fi etsen niet altijd mogelijk. Zo zullen Yentl 
Schieman en Christine de Boer van het duo Yentl en de 
Boer vast niet naar al hun voorstellingen de fi ets kunnen 
pakken. Maar ze hebben de afgelopen tijd wel geleerd dat 
optreden net zoiets is als fi etsen: je verleert het nooit en het 
blijft leuk, zoals je kunt lezen in het bruisende interview dat 
we met dit duo hadden.

Of al onze bruisende ondernemers op de fi ets naar hun 
werk gaan, durven we niet te zeggen. Maar we weten wel 
dat ze overlopen van enthousiasme en hun verhalen maar 
al te graag met jullie delen. Benieuwd naar deze verhalen? 
Blader dan snel verder en lees ze zelf!

Lea en Marcel Bossers

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/oisterwijkbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Oisterwijk 
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  
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OISTERWIJK

UDENHOUT

HELVOIRT

MOERGESTEL

BERKEL-ENSCHOT

TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

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

Inhoud

28
Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 8505258   |  www.gustatory.nl

Alles voor een overheerlijke kaasplank en kaasbordje.  
In onze kaasvitrine ligt een mooie selectie van 

bijzondere kazen. Kom kijken en proeven! Ligt uw 
smaak er niet bij? Er zijn nog zo’n 200 andere kazen 

die we wekelijks kunnen leveren... 
We adviseren u graag. Wees welkom!
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HEERLIJKE PRODUCTEN VOOR WIE VAN SMAAK HOUDT
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HOUD JE CONDITIE 
OP PEIL EN GA 
LEKKER FIETSEN!

ZZYYXXWWVV
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NNMMLLKKJJIIHH
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BRUIST/BODY&MIND

We weten allemaal dat fi etsen goed is voor je gezondheid en ontspanning. Maar 
wist je ook dat jongeren steeds meer fi etstochten maken? Wat eerder als stoffi g 
en saai werd gezien, gaat nu door het leven als een trendy sport. Dus haal die 

tweewieler uit de schuur en trek eropuit.

dat laatste kilootje nog vóór de zomer verliezen. 
Heb je moeite met discipline? Trek er samen met 
vrienden op uit of geef je op voor spinninglessen bij 
een sportschool. Je zult merken dat je conditie en 
uithoudingsvermogen verbeteren en je been spieren 
sterker worden.

MENS, ERGER JE NIET Na een drukke 
werkdag stap je snel in de auto om op tijd bij je 
avondactiviteit te kunnen zijn. Voor je rijdt iemand 
langzamer dan de toegestane snelheid en je merkt 
dat je geïrriteerd raakt. Als je dan eindelijk op de 
snelweg bent, beland je tot overmaat van ramp 
ook nog eens in de fi le. Herkenbaar? Een goede 
manier om jezelf te kunnen ontspannen na een 
werkdag is met - je raadt het al - fi etsen. Heb jij de 
mogelijkheid om naar je werk te fi etsen? De zomer 
is in aantocht, waarom niet? Het is bewezen dat je 
door te fi etsen, en door te sporten in het algemeen, 
je werk eerder los kunt laten en je beter kunt 
concentreren. Start vandaag nog!

Heb jij het idee dat er alleen maar recreatief wordt 
gefi etst door ouderen op een wollen zadelhoesje? 
Dan heb je het echt verkeerd. Als je om je heen 
kijkt, zie je steeds meer jongeren met een helm 
op door de straten racen. Geïnspireerd door 
de wielrenners van de Tour de France of door 
de instructeurs van de spinninglessen is het 
een uitdaging de conditie op peil te houden 
en het tempo te verhogen. Maar ook als je 
het iets minder fanatiek wilt aanpakken, kan 
fi etsen op een rustiger niveau een interessante 
bezigheid zijn. In plaats van de stille polders en 
natuurlandschappen bewonderen, kun je ook 
gewoon het bruisende leven opzoeken. Denk 
bijvoorbeeld aan mountainbiken door de grotten 
van Valkenburg of een mooie fi etsvakantie.

LAATSTE KILO’S ERAF Dertig minuten per 
dag bewegen is goed voor je en steeds meer 
mensen ontdekken daarom de voordelen van 
fi etsen. Het is goedkoop, gezond en snel. Door 
’s avonds na het eten intensief te fi etsen, kun je 

Ga toch fi etsen! 

Ook op zoek naar fi etsideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

Blij in  
mei!

www.artistiki.be

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar 

quality time met vriendinnen, 
zussen of collega’s? Heb je 

nood aan me-time? 
Neem dan snel een 
kijkje op de website 

en ontdek de 
verschillende 
workshops 

lederbewerking.

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

HALLMARK  - 
BRIGHTSIDE COLLECTIE
Deze lente is het tijd voor een feestje. Met de 
kaarten uit de Brightside collectie van Hallmark 
wordt de diversiteit van onze samenleving 
gevierd. Laat iemand weten dat je 
trots op diegene bent. Kies één van de 
levendige fotografi sche kaarten met 
vrolijke foto’s, schrijf een persoonlijk 
bericht en versturen maar! 
www.hallmark.nl

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS 
voor trendy vrouwen

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

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

ZZYYXXWWVV
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SHOPPING/NEWS

Doe
mee en 

win
mei!

LOWLANDER 
FLORAL ALE
Deze lente drinken we roze bier, waarmee 
we ook nog eens fl amingo’s helpen! 
Geïnspireerd door een ontdekkingsreis 
naar Bonaire heeft Lowlander nu deze 
tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit 
vol rijpe smaken, fruitige tonen van 
ananas en limoen en de roze kleur van 
de ale komt van de hibiscus plant. Een 
deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
aan het Wildlife Rehab Center in 
Bonaire om gewonde fl amingo’s te 
redden en te ondersteunen. 
www.lowlander-beer.com

HAWAIIAN TROPIC - 
POWDER BRUSH SPF 30
Mooi en goed beschermd de zon in met de nieuwe 
Hawaiian Tropic Mineral Powder Brush met een 
handige matterende poeder met SPF 30. Breng de 
poeder snel en gemakkelijk aan gedurende de dag, 
zodat je de hele dag beschermd blijft én je look 
perfect kunt houden. De poederkwast kan gebruikt 
worden op zichzelf, onder je make-up of zelfs als 
matterende setting powder. De doorzichtige poeder 
zorgt bij elke huidskleur voor een matte afwerking 
en de 100% minerale ingrediënten zorgen voor een 
goede bescherming zonder chemische toevoegingen.
www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE * 
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert dit 
product je huid door toevoeging van onder 
andere aloë vera. Het perfecte product 
voor een verantwoorde bruine tint.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

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

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

MSC 
DIERENVOEDING
Het afgelopen jaar zijn de cijfers van de 
huisdiervoeding met duurzame vis-, schelp-, 
en schaaldierproducten razendsnel 
omhoog gegaan. Met de door het 
Marine Stewardship Council  
(MSC) gecertifi ceerde 
dierenvoeding voed je je 
trouwe viervoeter met de 
allerbeste voeding en steun 
je ook nog eens het milieu. 
www.msc.org/nl
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

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

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie
www.huidtherapieboxtelbest.nl

Acne kan worden behandeld bij verschillende vormen/gradaties, 
waarbij het voornamelijk van belang is om de acne te verminderen 
en littekens te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om de 
littekens te behandelen met behulp van littekentherapie.

Niet alle behandelingen zijn van toepassing op alle gradaties 
van acne. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden 
uitgevoerd. De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en 
onderzoek welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt 
en welke aanvullende producten zinvol zijn om te gebruiken.

Behandelmogelijkheden:
• Dieptereiniging
• Chemische peelings
• Microneedling
• Camoufl age

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
verzekering.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact 
met ons op!

Acne
Acne komt veel voor onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar 
en wordt daardoor ook wel jeugdpuistjes genoemd. Vaak 
zijn mee-eters  en puistjes zichtbaar in  het gelaat, op de rug, 
schouders en/of borst.

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

1514



DITJES/DATJES
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Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het    
algemeen ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een 
verkoudheid en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 8 mei is het weer Moederdag. 
  Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de 
badkamer en zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het   
meest optimistisch en positief 
    ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde  
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog    
 nachtvorst op kan treden.

COLUMN/FRITS
Het is weer genieten in Oisterwijk! 

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m
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Ook zijn we verheugd met wat nieuwe ondernemers. De Huidkliniek O’ in de 
Stationsstraat, Stadscafé Willeke en een nieuwe zaak met huidproducten en 
behandelingen, ook in de Stationsstraat, met de naam Elan Clinics. 
Aan het einde van de maand start Intents weer met een groots festival en ook 
Art in Oisterwijk begint met de opbouw van een drie weken durende editie met 
kunst in juni op de Lind en omgeving.
Maar eerst hebben we nog Moederdag, een dag die gebruikt wordt om 
moeders weer eens in het zonnetje te zetten. Let op dat op Hemelvaartsdag 
bijna alle winkels gesloten zullen zijn. Ook zijn we de eerste zondag van juni 
gesloten omdat het Eerste Pinksterdag is. Deze koopzondag is verplaatst naar 
de dag erna. Tweede Pinksterdag zijn de meeste winkels dus geopend. Ook 
zullen er in juni wat extra koopzondagen zijn in verband met Art in Oisterwijk. 
Daarover zullen we via de gebruikelijke kanalen communiceren.
Omdat de omstandigheden het weer toelaten, zullen we in juni een bijeenkomst 
organiseren voor onze ondernemers van Centrummanagement om onder het 
genot van wat humor en een hapje en drankje te ‘netwerken’. 
Onlangs hebben we wat cijfers mogen horen over Oisterwijk. Wij wisten het 
natuurlijk al, maar we komen uit alle onderzoeken zeer goed uit de verf. 
De waardering voor onze plaats is ver bovengemiddeld, zelfs uitstekend. 
Dit zegt genoeg. Daar kunnen we iets mee. We zullen dus doorgaan met onze 
werkzaamheden, inspanningen en samenwerkingen om nog beter resultaat 
te verkrijgen. Ook lezen we uit de passententeller gegevens dat de stroom 
bezoekers sterk stijgt. Dus Oisterwijk bruist!

Ook nog benieuwd naar meer nieuwtjes, informatie en de agenda? 
Lees dan deze column en kijk vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl.

Blijf gezond, koop lokaal en denk aan elkaar. 
Tot ziens in ons mooie Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

Eindelijk hebben we weer eens kunnen genieten en mensen gezien die we al een hele 
tijd uit het oog waren verloren door alle beperkingen van de afgelopen jaren. Ik moet 
zeggen: dat voelde goed!
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Centrummanager

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
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Welkom nieuwe 
O'ndernemer

Iedere maand presenteer ik u vol trots 
een nieuwe ondernemer in ons mooie 

Oisterwijk, die vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet ziet. 

Want shoppen in Oisterwijk staat 
garant voor een gezellig dagje uit! 

Huidkliniek O’ 
Huidkliniek O’ een kliniek voor Huid en Lasertherapie in Oisterwijk, 
die zich focust op cosmedisch gebied binnen de Huidtherapie.

Op 4 april 2022 opende Robin van der Steen, eigenaresse en huidtherapeut bij 
Huidkliniek O’ haar deuren aan de Stationsstraat 18. Robin heeft de 4-jarige HBO-
Huidtherapie opleiding afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Het werd tijd om haar 
kennis en ervaring toe te passen binnen een eigen kliniek. 

Iedereen kan terecht bij de huidtherapeut, als u last heeft van een huidprobleem of 
wanneer u zou willen werken aan een gezonde, stralende huid. Denk hierbij aan het 
geven van het juiste huid en product advies, het behandelen van littekens, pigment 
problemen, acne, overbeharing, schimmelnagels, striae, brandwonden en ook 
huidveroudering pakken wij aan zoals grove poriën, fi jne lijntjes, rimpels, verslapping 
en een doffe huidteint. Een aantal van deze behandelingen kunnen worden 
vergoed. De behandelingen voeren wij uit d.m.v. lasertherapie, medische peelingen, 
microneedling, en andere anti-aging behandelingen. Er wordt gewerkt met de beste 
producten van ‘Mesoestetic’.

Huidtherapeuten zijn de Paramedici en moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen 
d.m.v. het Kwaliteitsregister Paramedici. Huidtherapeut is een beschermde titel en 
wij zijn wettelijk erkend in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(Wet BIG). 

Samen met jou gaat de huidtherapeut tijdens een intakegesprek kijken naar jouw 
klachten en wensen. Zo wordt er voor iedereen een persoonlijk, op maat gemaakt 
behandelplan uitgewerkt om tot het beste resultaat te komen voor een gezonde en 
stralende huid. Elke huid is uniek. Huidkliniek O’ kijkt uit naar een mooie toekomst 
in het centrum van de Parel in ‘t Groen. 

Wilt u een afspraak maken voor een consult dan kan dit natuurlijk via ons vaste 
telefoonnummer of het mailadres van de kliniek. 

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons & 
Nagelstylisten

Stationsstraat 18  |  info@huidklinieko.com  |  013-7009773 
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ECHTECHT
VETVET
MANMAN
MAAK VAN ELK MOMENT 
EEN LOUNGE-WAARDIG 
MOMENT MET ONZE 
ORIGINELE VETSAK

SCANMIJ

ECHTECHT
VETVET
MANMAN
MAAK VAN ELK MOMENT 
EEN LOUNGE-WAARDIG 
MOMENT MET ONZE 
ORIGINELE VETSAK

SCANMIJ



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZEG MAAR AGAATH Op 14 april opende Floriade haar 
poorten in Almere voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Tot en met 9 
oktober 2022 ontdek je in het zestig 
hectare grote Floriade-park groene 
oplossingen van innovators uit 
binnen- en buitenland die onze 
steden leuker, mooier en 
duurzamer maken op het gebied 
van groen, voeding, gezondheid en 
energie. En je geniet van de geur 
en kleur van bloemen, planten, 
groenten en fruit. Duik in het thema 
‘Growing Green Cities’ en laat je 
verrassen. De Floriade Expo vindt 
slechts één keer in de tien jaar 
plaats, dus mis het niet!
Kijk voor meer info op
www.fl oriade.com.

D AGJE UIT
FLORIADE
EXPO 2022

FILMPJE KIJKEN 

MOTHERING SUNDAY

Na het overlijden van haar man besluit 
Agaath (78) haar villa in Amsterdam-
Zuid te ontruimen. Tijd om bij de pakken 
neer te zitten heeft ze niet. Dankzij een 
advertentie in de supermarkt krijgt ze 
hulp van vakkenvuller Karim (18), die 
nog geen idee heeft wat hij wil met zijn 
leven. Samen slaan ze nieuwe wegen in. 
Hij leert haar hiphop, zij leert hem 
Arabisch. Dan stuit Karim op een stapel 
oude liefdesbrieven. Wie is die 
mysterieuze man die Agaath zo aanbad? 
En kan Karim haar helpen op zoek te 
gaan naar haar grote liefde?
ZEG MAAR AGAATH van Margôt Ros 
en Jeroen Kleijne is vanaf 10 mei 
verkrijgbaar.

Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag. 
Dit is de dag waarop al het huispersoneel 
vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild 
is het dienstmeisje van de gegoede familie 
Nivens. De Nivens gaan die dag 
traditiegetrouw lunchen met de 
Sheringhams. Jane heeft zelf geen familie 
meer. Zij gebruikt de vrije dag om in het 
geheim haar minnaar Paul te ontmoeten. 
Hij is de zoon van de Sheringhams. De 
dag neemt een dramatische wending, 
maar Jane zal haar ervaringen gebruiken 
om uit te groeien tot een gevierd schrijfster. 
MOTHERING SUNDAY is vanaf 12 mei te 
zien in de bioscoop.ZZYYXXWWVV
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EERSTE
KENNISMAKING 

GEHEEL
VRIJBLIJVEND

Badkamerontwerp
Kleuradvies
Materiaaladvies
3D visualisatie

2D indelingsadvies
Elektra en lichtplan
Meubelontwerp
Keukenontwerp

Jolanda vogels interieurontwerp & realisatie ontwerpt hoogwaardige
interieurs voor zowel de particuliere als zakelijk markt

Alles op het gebied van interieur

www.jolandavogels.nl | info@jolandavogels.nl | +31 6 28571912
 jolandavogels_interieurontwerpVolg de laatste ontwikkelingen 23



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

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

8,8,9999
p/m2

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:
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ONTDEK DE EINDELOZE 

MOGELIJKHEDEN VAN 

LEER!

Stellendamerf 53, Tilburg  |  +31(0)624379399  |  info@lederhuys.nl  |  www.lederhuys.nl 

OOK EENEYECATCHERIN HUIS?
MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!



Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Christine: “Het is weer net zo leuk als toen we 
voor het allereerst gingen optreden. We genieten 
er echt intens van, ook omdat het publiek er 
meer dan ooit van geniet. Mensen zijn zo blij dat 
het weer kan en je voelt die collectieve energie.” 
Yentl voegt toe dat het ook prettig is om weer 
vaker te kunnen optreden.“Je voelt dat je weer 
heel snel groeit en steeds beter wordt. Het is fi jn 
om jezelf weer te kunnen ontwikkelen in je vak.”

ALS VANOUDS Na een lange periode zonder 
normale optredens kwam het muzikale duo toch 
weer snel in het ritme. “Het was al snel weer als 
vanouds. Alleen mijn stem moest wel even 
wennen aan het vele zingen”, aldus Yentl. 
Christine was bijna vergeten hoe spannend het 
soms is om op te treden.“Je voelt dat je energie 

Na twee jaar met afgelaste voorstellingen en spelen op anderhalve meter kan Yentl en 
de Boer (Yentl Schieman en Christine de Boer) nu weer voor volle zalen optreden met 

de voorstelling De Kampvuursessies. En daar zijn ze maar wat blij mee!

Yentl en de Boer:

 'Het is weer net zo leuk als de 
aller-allereerste keer'

echt weer opbouwt naar de avond toe en dat je 
lijf automatisch in de speelstand gaat. Daar 
horen ook een beetje zenuwen bij.”

EEN NIEUWE SHOW  Voorlopig is het duo nog 
te zien met De Kampvuursessies, maar 
ondertussen zijn de dames ook al aan het 
nadenken over een nieuwe show. “We genieten 
echt ontzettend van het spelen van deze 
voorstelling, maar we hebben ook heel veel zin 
om in de zomer weer nieuwe liedjes te 
schrijven”, vertelt Yentl. Wat ze precies van 
plan zijn, blijft nog even een verrassing…

De Kampvuursessies is nog tot begin juli te 
bezoeken in de theaters. Bekijk de speellijst op 
Theater.nl.
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Bij Bourgonje geen fi neer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in 

uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke 

behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze 

showroom kunt je zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En 

mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen 

voor een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:

Een échte
houten Bourgonje!

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35

Bij Bourgonje geen fi neer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in 

uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke 

behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze 

showroom kunt je zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En 

mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen 

voor een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:

Een échte
houten Bourgonje!

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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Artinails & Beauty
biedt alle gespecialiseerde 

behandelingen aan onder één 
dak. Voor nagelstyling, gelnagels, 

hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen 
voor huidverzorging, anti-aging, 

defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij 

Artinails & Beauty op 
het juiste adres.

Wendy van Strien en haar team 
van schoonheidsspecialistes zijn 
steeds bezig om meer kennis op 
te doen en om de behandelingen 
nog succesvoller te maken. Het 

totale beautyconcept biedt dan ook 
resultaatgerichte behandelingen in 

een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht 

en deskundig advies.

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NLWendy van Strien

Een heerlijk fris masker voor na een warme zomerdag, 
gewoon om het vocht aan te vullen, rimpels tegen te 
gaan of als je net iets te lang in de zon hebt gezeten.

Je huid beschermen voor het zonnen 
en herstellen na het zonnen?

De longue vie Solei masker 
is een limited edition 
Om de huid direct na het zonnen te herstellen 

en te voorzien van hydratie, haalt ook de 

warmte van de zon uit de huid.

Nu 
slechts 
€ 49,-

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

• Hydra Peeling, een effectieve manier  
 om de huid mooi te houden

• Hydradermie Ooglift of Eye logic   
 voor minder lijntjes rond de ogen

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandeling

Jouw beautyspecialist!BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL Artinails & Beauty

Je huid beschermen voor het zonnen 
en herstellen na het zonnen?

De Guinot Travel set 
Een ideaal setje om in je handtas 

te hebben voor als je toch onder-

weg wordt verrast door de zon. 
Nu 

slechts 
€ 37,-

3332



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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met een ander crematorium.

U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid 
van uw geliefde huisdier heeft genomen. 

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen zorgen dat u en uw geliefde
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u naartoe kunt voor al uw woonwensen. 
Van kleine aanpassingen aan uw 
interieur tot de complete (ver)bouw 
van uw (nieuwbouw)woning. 

StudioJacq heeft alle expertise in huis!

U kunt ook bij ons terecht voor bouwbegeleiding 
van uw project. Naast het ontwerp verzorgen wij 
ook de styling van uw nieuwe interieur.
 
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal 
en wij vertalen uw wensen naar een ontwerp 
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten 
samenkomen.

StudioJacq verzorgt:
• Advies aan huis
• Kleuradvies
• Styling
• 3D ontwerp
• Bouwbegeleiding

Meer informatie over onze diensten vindt u
op www.studiojacq.nl

+31 6 51 51 28 38   |  info@studiojacq.nl
www.studiojacq.nl  |          studiojacq

 013 470 0711  
www.computerserviceoisterwijk.nl

Computer Service Oisterwijk helpt je weer op weg!

Computerservice Oisterwijk helpt u graag bij al uw problemen 
op het gebied van ICT. Flexibele service tegen scherpe tarieven.

Wij zijn beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

Computer problemen?

COMPUTER-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

 
Centaurusweg 146 D, Tilburg  |  013-5442926  |  post@deglascentrale.nl  

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

VEILIGHEIDSGLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en 
van de hoogste kwaliteit is bij ons geen probleem.  
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embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk   |   www.embrace-oisterwijk.nl

Massage, wellness en huidverzorging komen bij Embrace op een unieke 
wijze samen. Klachten verhelpen en ontspanning? Huidverbetering of 

sportmassage? Embrace is breed georiënteerd en biedt een breed scala aan 
gespecialiseerde behandelingen voor vrouwen en mannen. We kunnen alle 

behandelingen combineren en afstemmen op ieders behoefte. 
En zo hoort het ook, want we zijn allemaal anders!

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

Kom en 
ontdek 

Embrace! 

013-5903573   |   06-24218283   |   info@embrace-oisterwijk.nl

Massage
Wij vragen veel van onszelf: 
thuis, op het werk en in onze 
vrije tijd. Dit kan leiden tot 
klachten zoals stress, spierpijn 
en hoofdpijn. Massage helpt 
deze klachten te verlichten en 
te voorkomen.

www.embrace-oisterwijk.nl

BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE SITE 

OF SCAN DE QR-CODE

ONTSPANNEND
Massage vermindert, verhelpt en voor-
komt vele vormen van pijn en stress, 
ontspant de spieren en geeft rust.

GEZOND
Massage  stimuleert de bloedsomloop, 
verbetert de afvoer van afvalstoffen en 
verhoogt je weerstand.

VITAAL
Massage  geeft energie, verhoogt je 
geluksgevoel en draagt bij aan een 
betere nachtrust.

VOORSTELLEN



MOOI EN MAKKELIJK
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken of beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
overal een oplossing voor.
Dit Award-winning
merk staat bij alles stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

NEDERLANDS GEMAK
Prachtige en praktische producten, dat
is volgens ons de juiste omschrijving
van de collectie pashouders en
portemonnees van Secrid. Bijna alles
wordt gemaakt in Nederland met de
grootste zorg voor kwaliteit, mens en
het milieu. Eigenlijk voor ieder type
gebruiker wat wils, zowel in model als
in gave materialen
en kleuren.LUXE VERWENNERIJ

Juist geuren kunnen zorgen voor
een heerlijk thuisgevoel. Door de
mooie betonlook zijn de
geurstokjes en -kaarsen van
Blomus een perfecte combi van
geur én decoratie voor badkamer,
toilet en woonkamer. Verkrijgbaar
bij ons in 5 geuren.

PRAKTISCH PICKNICKEN
We hopen natuurlijk op heerlijk mei-
weer zodat iedereen eropuit kan om
lekker te wandelen en tijd te nemen
voor een gezellige picknick.
Neem eenvoudig koude
of warme dranken mee
met deze bekers en
flessen van Chilly’s.

MOEDERDAG
#CADEAUTJESTIJD

Het is weermoederdag: voor
ons een echte cadeautjestijd!
Alle moeders in het zonnetje
zetten en hoe leuk is het als je
dit jaar met iets extra’s
binnenkomt naast je mooie
boeketje?

Gun jezelf daarnaast ook wat
leuks! Doe mee met onze
give-away en maak kans op
2x € 25,- shoptegoed. Kijk
voor meer informatie snel op
onze social media.

doe mee
en win

2x € 25,-
shoptegoed

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

HERSCHRIJFBAAR STEENPAPIER
Heb je wel eens van steenpapier
gehoord?Wij voorheen nog nooit,
maar nu kunnen we niet meer
zonder. Het gaat heel lang mee, is
vochtbestendig en.... herschrijfbaar!
Tot wel 500x maar liefst. Bij ons
verkrijgbaar in diverse maten
notitieboeken, kleinere schrijfblokjes
en zelfs boodschappenlijstjes.

MOOI EN MAKKELIJK
Sleutels kwijt, kapotte
jaszakken of beschadigde
deurposten? Orbitkey heeft
overal een oplossing voor.
Dit Award-winning
merk staat bij alles stil. Zo
is er zelfs een keyorganiser
gemaakt van cactusleer,
dé vegan oplossing.

NEDERLANDS GEMAK
Prachtige en praktische producten, dat
is volgens ons de juiste omschrijving
van de collectie pashouders en
portemonnees van Secrid. Bijna alles
wordt gemaakt in Nederland met de
grootste zorg voor kwaliteit, mens en
het milieu. Eigenlijk voor ieder type
gebruiker wat wils, zowel in model als
in gave materialen
en kleuren.LUXE VERWENNERIJ

Juist geuren kunnen zorgen voor
een heerlijk thuisgevoel. Door de
mooie betonlook zijn de
geurstokjes en -kaarsen van
Blomus een perfecte combi van
geur én decoratie voor badkamer,
toilet en woonkamer. Verkrijgbaar
bij ons in 5 geuren.

PRAKTISCH PICKNICKEN
We hopen natuurlijk op heerlijk mei-
weer zodat iedereen eropuit kan om
lekker te wandelen en tijd te nemen
voor een gezellige picknick.
Neem eenvoudig koude
of warme dranken mee
met deze bekers en
flessen van Chilly’s.

MOEDERDAG
#CADEAUTJESTIJD

Het is weermoederdag: voor
ons een echte cadeautjestijd!
Alle moeders in het zonnetje
zetten en hoe leuk is het als je
dit jaar met iets extra’s
binnenkomt naast je mooie
boeketje?

Gun jezelf daarnaast ook wat
leuks! Doe mee met onze
give-away en maak kans op
2x € 25,- shoptegoed. Kijk
voor meer informatie snel op
onze social media.

doe mee
en win

2x € 25,-
shoptegoed

Kerkstraat 3, Oisterwijk
@burenvandeburen
www.burenvandeburen.nl

HERSCHRIJFBAAR STEENPAPIER
Heb je wel eens van steenpapier
gehoord?Wij voorheen nog nooit,
maar nu kunnen we niet meer
zonder. Het gaat heel lang mee, is
vochtbestendig en.... herschrijfbaar!
Tot wel 500x maar liefst. Bij ons
verkrijgbaar in diverse maten
notitieboeken, kleinere schrijfblokjes
en zelfs boodschappenlijstjes.
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LOOKING/GOOD

Slaap jij ook slecht?

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE Naar bed gaan en opstaan op 
hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een stabiele, 
natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig heeft om 
goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat je 
's avonds heerlijk kunt slapen. Maar 's avonds sporten is 
niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op 
nachtmodus.

's Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden en vervolgens uren 
wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar 

handige slaaptips.
By Bianca

Voor het bétere 
schoonmaakwerk 
in en om Tilburg!

 Interesse?  Stuur een privébericht naar Bianca 06-40703553 

Voor zowel bedrijven als particulieren

dustentrust
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Gemullehoekenweg 11, Oisterwijk
013 8505258   |  www.gustatory.nl

Alles voor een overheerlijke kaasplank en kaasbordje.  
In onze kaasvitrine ligt een mooie selectie van 

bijzondere kazen. Kom kijken en proeven! Ligt uw 
smaak er niet bij? Er zijn nog zo’n 200 andere kazen 

die we wekelijks kunnen leveren... 
We adviseren u graag. Wees welkom!
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HEERLIJKE PRODUCTEN VOOR WIE VAN SMAAK HOUDT

De lekkerste belegde broodjes haal je bij 

Stationsplein 1,  Oisterwijk  |  013-5211714  |  info@stationnekeoisterwijk.nl    
www.stationnekeoisterwijk.nl  |  Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Kom genieten!

HAAREN
Kerkstraat 32

HELVOIRT
Valkenierstraat 8C

OISTERWIJK
Burg. Verwielstraat 67

www.dietistvitel.nl
info@dietistvitel.nl

      @dietistvitel

 085-760 3959

  NIEUW IN OISTERWIJK

Frisse & vernieuwende blik 
op voeding en gezonde leefstijl.
U wil graag uw leefstijl verbeteren of wellicht wat kilo’s 
afvallen, maar u weet niet goed waar u moet beginnen…
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zijn wij op
verschillende gebieden gespecialiseerd:
• Sportvoeding
• Voeding bij diabetes
• Kindervoeding en kinderdiëtetiek
• Medicatie en voeding

Wilt u graag hulp bij het aanpassen van uw leefstijl? Neem dan contact 
met ons op! U kunt naast de specialisaties natuurlijk ook voor al uw 
overige vragen met betrekking tot voeding bij ons terecht. 

Ellen van de Ven Ju
ul 
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Spoorakkerweg 11 | 5071 NC Udenhout | 06 - 31 26 33 39
info@mbc-udenhout.nl | www.mbc-udenhout.nl

Accountants en Adviseurs
| Administraties | Financieel advies | BTW |

| Belastingzaken voor Particulieren en Ondernemers |

| Inkomstenbelasting | Vennootschapsbelasting |
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Aangesloten bij

stichting

Producten en 
diensten voor het 
mkb-accountantskantoor

Lid van: NBA, VAB en Becon-regeling

Tilburgse Voedselbank  |  Kapitein Hatterasstraat 48, Tilburg  |  013-4551000  |  Voorzitter: Martin de Kok  |  www.tilburgsevoedselbank.nl

OPEN HUIS 
STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK: 
14 MEI 2021 (van 11.00 uur tot 15.30 uur)

ADRES: KAPITEIN HATTERASSTRAAT 48 
TE TILBURG (industrieterrein Loven)

Ruim vijf jaar geleden begon de zoektocht naar een nieuwe 

huisvesting voor de Tilburgse Voedselbank en het Regionaal 

Distributiecentrum voor de voedselbanken in Brabant en Zeeland. 

Sinds oktober 2021 hebben we een prima nieuwe plek waar 

we ons werk voortreffelijk kunnen uitvoeren. Voor zowel onze 

vrijwilligers als onze cliënten is dit een grote verbetering. Ook zijn 

wij nu in staat dierenvoedsel aan onze cliënten te verstrekken. 

De offi ciële opening vindt plaats op 12 mei aanstaande door 

wethouder Esmah Lahlah. Dit alles werd mogelijk gemaakt door 

de samenwerking met en donaties van vele organisaties, bedrijven 

en particulieren in ons werkgebied. Wij willen iedereen dan ook 

graag laten zien waar we zo trots op zijn en hard voor hebben 

gewerkt. 

Je bent van harte welkom.

WIJ ZIJN ER OOK VOOR JOU 
EN HELPEN JE GRAAG.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

Leharstraat 125  Tilburg  |  013-4550770  |  info@magnoliabloemen.nl  |  www.magnoliabloemen.nl

MAGNOLIA bloemen
Bloemen... met de paplepel ingegoten, 

passie voor bloemen, vakidioot, 
meester in de bloemsierkunst… 
Ach ja, zo heeft ieder zijn ‘ding’. 

En bij mij zijn dat bloemen en alles 
daaromheen! Neem eens een kijkje 
op onze site. Zoek je iets speciaals, 
neem contact op of kom naar onze 

kleurrijke winkel!

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!



Het is weer
ijstijd!

Gemullehoekenweg 21A, Oisterwijk  |  013 - 52 19 291 
info@matteo.nl  |  www.matteo.nl

April t/m augustus alle dagen van 12.00 tot 21.30 uur.

Weldadige Thaise 
massages
in high-end setting

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

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

Thai Sanctuary 
Luxury Thai Massages Oisterwijk 

Lindeplein 2A, Oisterwijk 
06-21973434

www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Reserveer nu 
uw afspraak

Bordspel van de maand: 

PA N D E M I C

De Jonge Strateeg  |  Wijboschstraat 90, Tilburg  
06-13971395  |  www.dejongestrateeg.com

In de moderne klassieker 
Pandemic (uit 2009) 
moet je samenwerken om 
de wereld te redden van 
een pandemie. Dit is met 
alles dat er de afgelopen 
jaren is gebeurd een 
thema dat vaak erg tot de 
verbeelding spreekt.

Je reist rond de wereld 
om mensen te genezen, onderzoekscentra te bouwen en 
onderzoek te doen naar een geneesmiddel. Dit medicijn of 
vaccin vinden jullie door vijf kaarten van dezelfde kleur in te 
leveren bij een onderzoekscentrum. 

Elkaar helpen om deze kaarten bij de juiste persoon te 
brengen is daarbij essentieel. Maar na elke beurt worden 
weer ergens ter wereld mensen ziek, dus er is niet veel 
tijd. Als jullie de vier geneesmiddelen vinden, hebben jullie 
gewonnen. 

De Jonge Strateeg gebruikt dit spel vaak op scholen om 
kinderen te helpen juist deze vaardigheden te trainen.

Robin Zwiers
Hoofd Strateeg
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ZONDER TAART
GEEN FEEST!

BRUIST/LIFESTYLE

Denk je aan feest, dan denk je in veel gevallen ook al snel aan gebak! Geen 
feestelijke aangelegenheid zonder een lekkere taart of heerlijke gebakjes om je 

vingers bij af te likken. Maar wist je dat…

Juist die ingrediënten die een taart lekker maken. 
Taart werd in die periode dan ook vrijwel uitsluitend 
gegeten door de zeer welgestelden. En als de taart 
verdeeld moest worden, gold meestal de regel: hoe 
hoger de status, hoe meer suiker (dus hoe groter 
het stuk).

GEWOON OMDAT HET KAN Dit duurde tot de 
jaren twintig van de vorige eeuw toen suiker steeds 
beter betaalbaar werd en taart als gevolg daarvan 
langzaamaan veranderde in iets bijna alledaags. 
Sindsdien wordt er vrijwel geen feestdag meer 
gevierd zonder gebak. Je hebt verjaardagstaarten, 
bruidstaarten, kersttaarten en ga zo maar door. 
Maar ook zonder feestelijke aangelegenheid wordt 
er tegenwoordig meer dan genoeg taart gegeten. 
Lekker bij de koffi e, gewoon omdat het kan! 
Gekocht bij de bakker om de hoek, of zelf gemaakt. 
Door programma’s als ‘Heel Holland bakt’ is het 
zelf bakken van taarten weer ontzettend populair 
geworden onder jong en oud.

De eerste soort van taart werd waarschijnlijk al 
gebakken rond 9500 voor Christus. De oude 
Egyptenaren bakten destijds op hete kolen 
eetbare bakjes van granen die ze vulden met 
honing. Een soort tartelette dus zoals we die 
tegenwoordig kennen. Achtduizend jaar later 
waren voor veel farao’s broden gevuld met noten, 
honing en fruit een favoriete lekkernij, uiteraard 
gebakken door hun eigen bakkers. En weer een 
paar honderd jaar later zetten de oude Grieken 
iets op tafel wat wel heel veel weg had van de 
mierzoete baklava die nog steeds veelvuldig 
wordt gegeten in (onder andere) Griekenland: 
dunne plakjes deeg met daartussen een laagje 
suikerstroop.

TAART ALS LUXEPRODUCT We nemen een 
fl inke sprong in de tijd. Naar de negentiende 
eeuw om precies te zijn. De tijd waarin suiker 
een enorm luxeproduct was, net als andere 
ingrediënten zoals chocolade en exotisch fruit. 

Tijd voor taart

Ook zo zin gekregen in een gebakje? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

Pinguinvloeren is een zelfstandig bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het stofferen van vloeren, trappen en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan particuliere en zakelijke klanten. 
Ook voor projecten kunt u ons prima inzetten. 

Met een ervaring van ruim twintig jaar in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht bij ons in goede handen is.
Dennis Kerkhofs

PVC VLOEREN

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

Een prachtige basis voor elk interieur

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag 
bij. Het belangrijkste is de uitvaart vorm te geven zoals dat voor 
u en uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik 
neem de tijd en luister goed naar uw wensen,, daarna regel 
ik alles met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. 
Ook een voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee 
neemt u de zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn 
werkgebied is Tilburg en omstreken. Voor meer informatie kunt u 
uiteraard contact met mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om
u met hart en ziel deskundig bij te staan, zodat de uitvaart 
ondanks het verdriet toch een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u graag bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  



Beukendreef 7, Oisterwijk  |  06-51233363  |  info@lizethligtvoet.nl  |   www.lizethligtvoet.nl

FOTO’S MOETEN EEN VERHAAL VERTELLEN
Fotograferen is meer dan alleen het vastleggen van hetgeen zich voor de camera bevindt. Middels een professionele 

kijk en het gebruik van natuurlijk licht leg ik voorwerpen, ruimtes en interieurs vast op een manier die spreekt. 
Ben je geïnteresseerd in een shoot of heb je een bedrijfsopdracht, neem dan vrijblijvend contact met me op. 

HOROSCOOP

In mei zal alles bloeien
Ram 21-03/20-04
Met de komst van deze maand zal de 
energie van Ram enkel maar toenemen. 
Met dank aan mooi weer wil je je liever 
concentreren op je vrije tijd.

Stier 21-04/20-05
In deze periode zal nieuwe levensenergie 
ontwaken en zullen zich nieuwe kansen 
voor je openen in persoonlijke groei.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei zal vooral gericht zijn op relaties. Je 
zult eindelijk harmonie vinden en jouw 
emoties zullen stabiliseren. 

Kreeft 21-06/22-07
Het is niet nodig om alle problemen in één 
keer op te lossen; het is belangrijk om in 
ieder geval stap voor stap veranderingen in 
gang te zetten.

Leeuw 23-07/22-08
In deze periode zal al het andere opzij 
worden gezet en je zult je alleen richten op 
jouw gezin en hun geluk. Dit zult van jou 
de perfecte partner en ouder maken.

Maagd 23-08/22-09
Je zult je best doen om iedereen correct te 
behandelen en om alles te doen wat 
mogelijk is om schade te vermijden.

STIER
Er zullen 

zich nieuwe 
kansen voor je 

openen.

Weegschaal 23-09/22-10
Als je single bent, heb je een periode vol 
fl irten. Je charisma zal al van verre stralen, 
en je zult bijna iedereen betoveren naar 
wie je maar glimlacht.

Schorpioen 23-10/22-11
Mei zal een tijd van liefde zijn. Je zult deze 
heerlijke tijd kunnen gebruiken om je 
geliefden mee op vakantie te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
De beste keuze voor jou is om je emoties 
vrij te laten stromen, ze zorgvuldig te 
bekijken en dan een conclusie te trekken. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult erin slagen om alles te doen wat je als 
doel stelt en niets zal je daar van afhouden. 
Je zult ervan genieten het middelpunt van de 
aandacht van anderen te zijn. 

Waterman 21-01/19-02
Je komt op een kruispunt in jouw 
privéleven en je zult niet weten welke kant 
jij op moet. Je liefdesleven zal je het meest 
dwarszitten.

Vissen 20-02/20-03
Deze maand is ideaal om nieuwe mensen 
te ontmoeten. Je natuurlijke charme zal de 
aandacht trekken van andere mensen.
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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 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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LIPOEDEEM
ONGEWENSTE 

LICHAAMSBEHARING

STEUNKOUSEN

ACNE EN ACNELITTEKENS

LYMFOEDEEM

PIJNLIJKE OF STORENDE 
LITTEKENS

COLUMN/HUIDZORG UNIQUE

Icoone® mechanische 
bindweefselmassage
De icoone® biedt de nieuwste behandeltechniek aan voor 
mechanische bindweefselmassage. Door de jaren heen verliest 
onze huid haar elasticiteit en wordt de huid slapper. Met de 
icoone® behandelingen zijn wij in staat om indicaties zoals 
huidverslapping, diepe rimpels en cellulite op een natuurlijke 
en pijnloze manier te verbeteren.

Daarnaast kunnen wij de contouren van gezicht 
en lichaam verbeteren, zoals het verstrakken 
van de kaaklijn en het accentueren van je 
taille. Met deze bindweefselmassage techniek 
worden op een non-invasieve manier prikkels 
afgegeven aan de huid en hierdoor worden 
alle huidlagen gestimuleerd en geactiveerd. 

Je bemerkt en ziet al verschil na 
één behandeling, omdat wij geen 
stresshormoon activeren en je huid 
op alle gebieden ondersteunen, 
stimuleren en activeren.

Benieuwd? Tijdens een 
persoonlijke intake laten wij 
je graag kennismaken met de 
mogelijkheden.

Moergestelseweg 22, Oisterwijk
06-19336915

info@huidzorgunique.nl
www.huidzorgunique.nl

Huidzorg Unique is een praktijk voor 
huid- en oedeemtherapie waar je 
terechtkunt voor de behandeling 

van verschillende huidproblemen.

Wij geven je graag advies en stellen 
samen met jou een behandelplan 
op bij onder andere de volgende 

huidproblemen:

Renée van Berkel

TIP
Huidzorg Unique 

is aangesloten bij alle 

zorgverzekeraars.

VOOR

NA

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Mei!
Op de fi ets dromen

over de zomer
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Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, 
zo ook een piano of vleugel. Om een instrument
in optimale conditie te houden adviseren wij u om 
het regelmatig te laten stemmen. 

Wij adviseren om dit twee per jaar te laten doen. 
Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. En mocht er iets niet helemaal in orde zijn, 
dan verhelpen wij dat ook meteen. Eventuele 
aankomende kleine of grote reparaties worden door 
onze stemmers direct opgemerkt en met u 
besproken. Indien u dit wenst, kunnen wij u dan een 
passend reparatie-advies geven.

Je piano stemmen

Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

KWALITEIT EN 
VAKMANSCHAP PRIKKELENDE

BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl
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Salon Valetudo

Gun jezelf of een ander 
eens een ontspannend cadeau! 

Schoolstraat 18, Moergestel  |  Groenewoudstraat 13, Tilburg   |  06-28469707  |  info@salonvaletudo.nl  |  www.salonvaletudo.nl

Wij vragen veel van onszelf in de huidige tijd. Dit kan leiden tot 
klachten zoals stress, spierpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke 
klachten. Een massage helpt je lichaam te ontspannen, te 
ontladen en nieuwe energie op te doen. Klachten zullen ver-
minderen en je zult merken dat je meer energie hebt. 

Tijdens de donkere maanden hebben we allemaal extra 
behoefte aan warmte en ontspanning. Neem deze tijd voor 
jezelf, het is belangrijk! 

 RUST EN ONTSPANNING

Een kleine greep uit de mogelijkheden: 
THERAPEUTISCHE MASSAGES: 
• Sportmassage 
• Hoofdpijnmassage 
• Cuppingmassage (bindweefsel) 

WELLNESS MASSAGES: 
• Ontspanningsmassage 
• Spa ontspanningsmassage 
• Hotstonemassage 
• Kruidenstempelmassage 
• Balinese massage 

KINDERMASSAGES: 
Rust in het hoofdmassage, 
speciaal voor hoogsensitieve kinderen  

MAAK NU EEN AFSPRAAK!
06 28469707

Het einde van een uniek, raar en bijzonder schooljaar is alweer in zicht. Een schooljaar wat 
hopelijk nooit meer terugkomt. Gelukkig zijn de scholen weer open, maar we zijn nog lang niet 
op het niveau waar we horen te zijn. Wat heeft dit voor invloed op het onderwijs?

Laatste periode
Tijdens het schrijven van dit artikel zitten er nog 
enkele examenleerlingen om mij heen die hard 
aan het leren zijn. Voor hen is de laatste week 
aangebroken voor het inleveren van praktische 
opdrachten en het inhalen en herkansen van 
toetsen. Hierna start al de examenperiode. 

Maar voor alle andere leerlingen is de laatste 
periode van het schooljaar van start gegaan. 
Voor sommige leerlingen is het vasthouden van 
de ingeslagen weg en niet verzwakken. Maar 
voor andere leerlingen hangt er meer vanaf en zij 
zullen de aankomende maanden nog moeten 
knallen om over te gaan. 

 Examens  
 Gelukkig gaan de examens dit jaar wel door. Wel met vele 
aanpassingen en versoepelingen, maar ze worden afgenomen. 
Wij bieden vakwerk op maat aan. Dus geen grote groepen 
leerlingen die in één dag alle leerstof van hun hele schoolloopbaan 
voorgeschoteld krijgen, maar echt een-op-een maatwerk. 
Wat heeft de leerling nodig? Soms is dat alleen vakinhoudelijk, 
maar veel vaker zit het juist in de leerstrategie en het leren 
toepassen. Om een mooi cijfer te halen gaat het niet alleen om 
leren, maar ook over het omgaan met stress. Hoe zorg je ervoor dat 
je geen black-out krijgt tijdens het examen? 
Hierbij kunnen wij helpen! 

  Heeft jouw kind net dat laatste zetje nodig? 
Neem dan contact met ons op! 

Studiebegeleiding    & EXAMENTRAINING 

BRUISENDE/ZAKEN

STUDIEBEGELEIDING HELVOIRT
info@studiebegeleidinghelvoirt.nl
www.studiebegeleidinghelvoirt.nl

STUDIEBEGELEIDING HAAREN
info@studiebegeleidinghaaren.nl
www.studiebegeleidinghaaren.nl

STUDIEBEGELEIDING 
OISTERWIJK
Burgemeester Verwielstraat 67,
Oisterwijk (voorheen studiewijzer 
oisterwijk) 

Bel voor meer info: 
06-83838903 of 06-13177212



8

7

5

10

26
27

1822
23 21

16

9

11

2

3

28

29

33

1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol

25

24
19

17
14

31

30

12
13

15

3220

35
34

36 37

11

6

4

38SPANJE

39

JOUW PARTNER IN WEL
39 Bruisende regio’s

6362



 Directeur-bestuurder Leo Noordegraaf: “In 2020 
was de nood hoog vanwege de uitbraak van het 
coronavirus en de maatschappelijke gevolgen 
daarvan. Dit zien we terug in de cijfers. In de eerste 
periode van de pandemie in Nederland nam het 
aantal oproepen met twintig procent toe, vooral toen 
de maatregelen leidden tot een lockdown. Dit zorgde 
ervoor dat negatieve gevoelens – bezorgdheid, 
eenzaamheid en somberheid – toenamen. Gelukkig 
konden we er voor veel mensen zijn.” 

 Kerncijfers 2020 
 - 357.269 telefoon- en chatgesprekken (ongeveer
 twaalf procent meer dan in 2019)
- Ruim 1.400 mailgesprekken
 
Meest besproken onderwerpen
1. Invulling van de dag
2. Relaties (familie/vrienden/bekenden)
3. Corona 

 24-uursbereikbaarheid 
 De Luisterlijn is er voor iedereen in Nederland die 
ergens mee zit en er in eigen omgeving niet over  

Lichtpuntje in coronacrisis 

De Luisterlijn ook tijdens 
pandemie onmisbaar

Nooit eerder voerden vrijwilligers bij de Luisterlijn zo veel gesprekken als in 2020. Corona en 
de maatregelen maakten dat heel veel mensen behoefte hadden aan een luisterend oor, 
steun, troost of ‘gewoon’ even contact. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Luisterlijn. Vooral 

tijdens de eerste lockdown nam het aantal oproepen fors toe. 
Veel mensen zochten steun, wilden hun verhaal kwijt of even hun hart luchten. 

wil, durft of kan praten. Claire (gefi ngeerde naam) 
wist even niet wie te bellen toen ze midden in de 
nacht met corona in bed lag en behoefte had aan 
contact. Dat vond ze bij de Luisterlijn. “Het feit dat 
ik iemand midden in de nacht kon bellen, was een 
geruststelling. De persoon die ik aan de telefoon 
kreeg was oprecht geïnteresseerd in mij. Het gevoel 
dat er echt naar me werd geluisterd luchtte me 
enorm op.” 

 De Luisterlijn  
 De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een 
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat of mail. 
Door te luisteren helpen bijna 1.500 getrainde 
vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd 
te bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan zestig 
jaar en wordt gefi nancierd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds het begin 
van dit jaar is de Luisterlijn bereikbaar via een nieuw 
telefoonnummer 088 0767 000. Chatten en mailen 
kan ook: via www.deluisterlijn.nl.  
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Badderen tussen
het groen

EEN BEETJE GROEN 
BRENGT JE BADKAMER 
TOT LEVEN!

BRUIST/WONEN

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is 
dit jaar de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: 
de badkamer. Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze 

ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze 
je bovendien vertellen welke planten nog meer 
geschikt zijn voor je badkamer en hoe je deze het 
beste kunt verzorgen.

STAAND OF HANGEND? Maar waar zet je 
die planten dan vervolgens neer? Dat is natuurlijk 
afhankelijk van de grootte van je badkamer. De 
badrand is een leuke plek, net als de vensterbank. 
Of zet een plant in een mooie pot op een krukje 
in een hoek. Is je badkamer wat aan de kleine 
kant, dan is het misschien ook nog een idee om je 
planten op te hangen. Aan het plafond of… in de 
douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

BADKAMERPROOF PLANTEN Hoe meer 
planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor de 
badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Badderen tussen
het groen

Ook op zoek naar planten voor in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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1 MEI
Koopzondag
Koopzondag in het centrum van 
Oisterwijk. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 - 17.00 uur. 

3 MEI
Rondleiding
Iedere eerste dinsdag van de 
maand om 16.00 uur op de KVL, 
de voormalige leerfabriek aan de 
Almystraat in Oisterwijk, minder 
geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn. 

4 MEI
Herdenking
Om 17.30 uur gaan de deuren van 
de Joanneskerk in Oisterwijk open 
voor de jaarlijkse herdenking van 
oorlogsslachtoff ers; om 19.30 is er 
een bijeenkomst in Haaren. 

6 MEI
Zald’mhebbe! 
Gerard van Maasakkers vult het 
podium met de heerlijkste liedjes. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander, 
Entree € 22,50.

6 MEI
Dance Inside
Grati s dancefesti val voor de jeugd, 
aanvang 19.30 uur, in The Inside 
Oisterwijk. 

7 MEI
Dirk Scheele
Op een speelse manier leer je van alles 
over instrumenten als de gitaar, drums, 
de piano en exoti sche instrumenten 
in sprankelende, wereldse liedjes. 
Aanvang 11.00 uur in Tiliander. Entree 
€ 12,50. 

Joodse begraafplaats

Gerard van Maasakkers

Dirk 
Scheele
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MEI 2022

6 MEI
Dance Inside
Grati s dancefesti val voor de jeugd, 
aanvang 19.30 uur, in The Inside 
Oisterwijk. 

7 MEI
Dirk Scheele
Op een speelse manier leer je van alles 
over instrumenten als de gitaar, drums, 
de piano en exoti sche instrumenten 
in sprankelende, wereldse liedjes. 
Aanvang 11.00 uur in Tiliander. Entree 
€ 12,50. 

Het actuele 
Uitpunt van Oisterwijk is 

dagelijks te bewonderen via 
www.oisterwijknieuws.nl/agenda

29 MEI
Joodse Begraafplaats
Rondleiding met gids op de Joodse 
Begraafplaats in Oisterwijk. Aanvang 
11.00 uur. Vooraf reserveren via 
06-55152675.

Joodse begraafplaats

13 MEI
Après-covid
Paul van Kemenade behoort sinds 
de jaren zeventi g tot de belangrijkste 
altsaxofonisten van Nederland. 
Aanvang 20.30 uur in Tiliander. 
Entree € 16,-.

15 MEI
Stadsgids
Wandel om 10.30 uur mee vanaf 
de Joanneskerk naar de Petruskerk. 
Deelname bedraagt € 5,-.

20 MEI
Hoorn Trio
Om 20.15 uur luistert u in de 
Protestantse kerk aan de Kerkstraat 
in Oisterwijk naar het Hoorn Trio. 

25 MEI
Natuurtoer
Om 14.00 uur vertrekt de 
toeristentrein met Frans Kapteijns 
vanaf De Leye in Oisterwijk voor een 
rondrit door de Oisterwijkse natuur. 
Info: Onsoisterwijk.nl 

DONDERDAG EN VRIJDAG
Weekmarkten
Iedere week op donderdag om 8.30 
uur is er een weekmarkt in Haaren, 
om 13.00 uur in Oisterwijk en 
vrijdags om 13.30 uur in Moergestel.

MEI: volop van alles en nog wat!

Dirk 
Scheele

Hoorn Trio
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MATERIALEN
Blindbakvulling of gedroogde 

peulvruchten
Lage taartvorm van 26-28 cm,

ingevet

INGREDIËNTEN
40 g bloem, gezeefd

1 portie zoet taartdeeg 
4 eidooiers

125 g suiker
2 zakjes vanillesuiker

1 el poedersuiker
500 ml melk

500 g aardbeien, 
in plakjes

300 g bosbessen

BEREIDING
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg hierop uit tot een ronde lap die 
3 cm groter is dan de vorm. Bekleed de vorm met het deeg en zet de vorm 
minimaal 30 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg een stuk bakpapier op het deeg en leg 
daarop zoveel blindbakvulling of peulvruchten dat de bodem er bijna geheel 
mee bedekt is. Zet de vorm op het rooster iets boven het midden in de oven en 
bak de taart 20 minuten. Verwijder de peulvruchten en het bakpapier en zet de 
taart nog 8 minuten in de oven. Laat de taart op een rooster afkoelen. 

Klop in een kom met de handmixer de eidooiers met de suiker en vanillesuiker 
tot een dikke crème die als een breed lint van de garde loopt. Schep de bloem 
er luchtig door. Breng in een pannetje de melk aan de kook en schenk de melk 
al kloppend met de mixer in een dun straaltje bij de geklopte eidooiers. 

Laat het mengsel onder voortdurend kloppen aan de kook komen en 3 minuten 
heel zachtjes koken. Neem de pan van het vuur en laat de room afkoelen. Klop 
heel regelmatig om velvorming te voorkomen.

Schep voor de fi nishing touch de room in de taart en strijk deze gelijkmatig af. 
Verdeel de plakjes aardbei over de room en strooi de bosbessen daar weer 
overheen.

Zondag 8 mei is het zover: Moederdag! Een speciale dag waarop we onze lieve 
mama/moeder/ma/moeke/mammie in het zonnetje zetten en verwennen. Haal 
dit jaar alles uit de keukenkast en verras je moeder met een stukje van jouw 

zelfgebakken aardbeientaart. Dat wordt smullen… 

12 STUKKEN - 70 MIN.

Speciaal voor mama

BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.

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

Op Moederdag zet je natuurlijk je lieve 
moeder in het zonnetje. En hoewel ze 
misschien niet vraagt om een cadeau 
of wat extra aandacht, doe je er vast 

en zeker goed aan om haar eens fl ink 
te verwennen. Ga samen picknicken 

buiten of blader (online) door deze 
editie van Bruist. Los gezellig samen 
de puzzels op en maak kans op leuke 

prijzen. Reken maar dat jullie een 
mooie dag hebben! 

PUZZELPAGINA Maak kans op eenPUZZELPAGINA sun care 
pakket van 
That'so

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

zon 
creme 
strand 
vakantie 

ontspan 
zomer 
lekker 
bruin

e m o n y y m z g q x
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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VAN MOSSEL 
STEUNT 
SPORTIEF 
OISTERWIJK
SPORTIEF 
OISTERWIJKOISTERWIJKOISTERWIJKOISTERWIJKOISTERWIJKOISTERWIJKOISTERWIJK

Koop of bestel een Volkswagen bij Van Mossel Oisterwijk 
en wij steunen uw favoriete sportvereniging met € 100.

www.vanmossel.nl/volkswagen/acties/sport

Adv. 1-1 Sportief Oisterwijk BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Sportief Oisterwijk BRUIST.indd   1 05-04-2022   11:4305-04-2022   11:43


