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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

LUXE LEESFAUTEUIL

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 

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021



Wil je kans
maken om jouw foto

in Oisterwijk Bruist
terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Oisterwijk.
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VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,
Overigens heeft niet alleen Christel 
ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende 
ondernemers die we voor deze editie weer 
hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken 
zij vol passie over hun werk. Laten wij 
daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook 
deze maand weer zoveel mogelijk lokaal te 
shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), 
zodat zij hun werk met evenveel passie voort 
kunnen blijven zetten.
 
Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers

Het is februari, de maand waarin we massaal de 
liefde vieren. En terecht, want zeg nu zelf… verliefd 
zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare dingen 
in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch 
voel je jezelf beter dan ooit. Hoe dat kan, lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan 
om verliefd zijn op je grote liefde, maar ook over liefde 
voor je vak, om maar een voorbeeld te noemen. Iets 
wat de Brabantse comédienne Christel de Laat 
overduidelijk heeft, zoals bleek tijdens het interview 
dat we met haar hadden. Ben je benieuwd naar haar 
verhaal? Blader dan snel verder.
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Afspraak 
maken?

WWW.DIETISTVITEL.NL

Over Vitel
Diëtistenpraktijk Vitel is een jonge, 

frisse praktijk waar een persoonlijke 
aanpak hoog in het vaandel staat. Ellen 
van de Ven en Juul Wolfs staan klaar 
om u te helpen. Door een passend en 
gericht advies te maken helpen we u 

met het behalen van uw doelen. 

Een nieuw soort diëtist
Door onze nieuwe, frisse kijk op 

voeding hebben we een unieke aanpak 
op het gebied van leefstijl- en 

gedragsverandering. Geen diëtist die 
met ‘het vingertje wijst’, maar een 

aanpak die past bij uw leefstijl. 

Voor wie?
U kunt bij Diëtistenpraktijk Vitel terecht 

voor al uw vragen rondom voeding. 
Denk aan overgewicht, ondergewicht, 

voedselovergevoeligheid, 
zwangerschap, etc. Wij zijn 

gespecialiseerd in voeding bij Diabetes, 
Medicatie en Voeding, FODMAP, ACT 

therapie, kindervoeding en 
sportvoeding. 

Burgemeester Verwielstraat 67, OISTERWIJK 
Kerkstraat 32, HAAREN

Valkenierstraat 8C, HELVOIRT

38
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

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



VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde 
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty

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

Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Ben je nog op zoek naar een romantisch en 
origineel valentijnscadeau voor jouw geliefde? 
Zoek dan niet verder en verras je geliefde. 
Bij Artinails & Beauty verwen je degene van 
wie je houdt van top tot teen. Je kunt bij ons 
voor alles terecht. 

Uiteraard ook leuk om een cadeaubon 
aan je geliefde te geven!

Wendy van Strien

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
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

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

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
Master Your Mindset Leef Je Mooiste 
Leven gaat over persoonlijke en 
spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek 
uniek. Michael Pilarczyk schreef een 
persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.nl

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com

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.

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

Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

MARJOLEIN BASTIN 
HANDCREME
Op zoek naar het perfecte geschenk voor 
Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd.  
www.hallmark.nl

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij de keuken in voor een 
huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 
Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak je 
in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com
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Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en professioneel 
team met een 

gemeenschappelijk doel: 
voldoen aan de wensen van onze klanten.

Het doel van ons bedrijf is: promotie, 
aankoop en verkoop van alle soorten 
vastgoed aan de Costa del Sol, maar 

we zijn vooral gespecialiseerd in Puerto 
Marina.

We hebben een breed aanbod 
in onroerend goed, verhuur en 

overdrachten. Allemaal met de beste 
economische garanties op de markt, 
zodat u uw droom kunt waarmaken.  

Tot binnenkort! 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol?

ACTUEEL 
AANBOD! 
Scan de 
QR-code 

Makelaar sinds 1987

Woning verkopen of kopen? 
BBi International is hét 
aangewezen kantoor in 
Puerto Marina en omgeving. 
Ons team gaat graag actief 
voor u aan de slag! 
Wij kunnen u van dienst zijn bij 
woningverkoop, woningverhuur 
en aankoopbegeleiding. 
Wat onze werkwijze kenmerkt? 
We zijn vanaf het eerste moment 
betrokken, bereikbaar en vooral 
enthousiast. Ons team steekt alle 
kennis en energie in uw opdracht. 
Onze begeleiding is uitgesproken 
persoonlijk. 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol?

AANKOOP

VERKOOP

VERHUUR

KEY HOLDER

ONZE VASTGOED
DIENSTEN

VAN UW WONING

Wij staan klaar 
om al uw vragen 
te beantwoorden!

Neem contact 
met ons op om de 
mogelijkheden te 

bespreken.

Laat uw 
eigendom taxeren

zodat u de huidige 
marktprijs van uw 

woning weet.

+34 607 731 972
Madeira, local 7-1

(Puerto Marina)
29630 Benalmádena

info@bbipuertomarina.com
www.bbipuertomarina.com/nl

Dat kan, wij hebben een mooi aanbod voor u!
En voor de zekerheid staat de champagne al klaar!



DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Vrijdag 10 februari is het 
Warmetruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.
 Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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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
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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 of bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 0499 745 083.

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Geef uw huid een oppepper 
                  met een peeling!

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333

www.huidtherapieboxtelbest.nl

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Daarnaast worden peelings voor bepaalde resultaten gecombineerd met 
andere behandelingen. Chemische peelings hebben het vermogen om 
de dode huidcellen te verweken, waardoor deze sneller afschilferen. 
Zo stimuleren we de huid om nieuwe, gezonde cellen aan te maken. 

De naam ‘chemische peeling’ roept onbedoeld vaak angst op bij 
patiënten. De behandeling heeft deze naam echter te danken aan het 
feit dat deze een chemisch proces in de huid bewerkstelligt. Peelings zijn 
vloeistoffen die bestaan uit natuurlijke zuren, zoals melkzuur, salicylzuur 
en glycolzuur. Het zijn dus geen ‘enge’ chemische stoffen die op de huid 
aangebracht worden. 

Er is onderscheid te maken tussen milde en intensieve peelings. Milde 
peelings geven verbetering van de huid en de klachten, maar hebben 
slechts een korte hersteltijd. Intensieve peelings geven zeer duidelijk 
resultaat, maar hebben ook een langere hersteltijd. Meestal wordt gestart 
met een milde peeling, indien nodig kan na één à twee behandelingen 
overgestapt worden op een intensievere peeling. Na de behandeling kan 
de huid enkele dagen roodheid en afschilfering vertonen. Daarna voelt de 
huid gladder en egaler aan dan voor de behandeling. 

Geef uw huid een oppepper 
                  met een peeling!

Een chemische peeling kan gebruikt worden voor 
verschillende huidproblemen, zoals acne, littekens, 
pigmentvlekken of huidveroudering. Iedere peeling heeft 
unieke uitwerkingen op de huid, waardoor een specifi ek 
probleem behandeld kan worden.

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

1918



Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot
013-5400215  |  dzt@anicura.nl

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

Het belang van uw huisdier staat bij ons 
altijd voorop, want wij luisteren echt naar de 

mensen die in onze kliniek komen, aldus onze 
klanten. Met dat vertrouwen gaan we dan 

ook heel zorgvuldig om.

Bij ons werken onder andere een tandheelkundig 
dierenarts en meerdere dierenartsen met expertise 

op het gebied van orthopedie en chirurgie en 
echografi e. Zo krijgt ieder dier de zorg die 

het nodig heeft.

HET IS WEER FEBRUARI! 
Deze maand besteden we 
extra aandacht aan het gebit 

Maar liefst 70 tot 80 procent van onze 
honden en katten met de leeftijd van 
2 jaar loopt rond met (zeer)pijnlijke 
gebitsproblemen. Problemen aan het gebit 
komen vaak door tandplak, dat zich kan 
ontwikkelen tot tandsteen.

COLUMN/ANICURA

Supervriendelijke 
medewerkers met 

een groot 
inlevingsgevoel.

Theo

Top mensen met 
hart voor dieren.

Jos

Ze zijn heel 
bekwaam, erg lief 

voor dieren en 
stellen de baasjes 
ook gerust. Weten 

heel goed waarover 
ze praten, erg 
professioneel.

Merlin

Goede medische 
hulp voor onze 

dierbaarste 
huisgenoten.

Martijn

 Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier? 
 ✔ Stinken uit de bek (9 van de 10 keer komt dit door gebitsproblemen!)
✔ Chagrijnig gedrag en minder speels
✔ Rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
✔ Aan één kant van de bek kauwen
✔ Veel tandplak (witte stinkende pasta)
✔ Tandsteen (gele/bruine harde aanslag)

Helaas laten veel dieren niet merken dat ze pijn hebben 
aan hun gebit, en eten ze ook gewoon goed. 

Wees er dus op tijd bij, en laat het gebit van uw dier 
regelmatig door de dierenarts controleren. 

In de maand februari is deze gebitscheck 
voor uw dier gratis.
 

Het aller-Het aller-
belangrijkste 
belangrijkste vinden we de zorg 

vinden we de zorg voor uw huisdier 
voor uw huisdier én voor u.én voor u.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

Van 11 tot en met 19 februari vindt 
in Rotterdam Ahoy de vijftigste 
editie van het ABN AMRO Open 
tennistoernooi plaats. Bij het ABN 
AMRO Open zit je boven op het 
tennis. Toptennis, want sinds 1974 
stonden er talloze legendes op de 
baan en het is dan ook een podium 
voor de huidige én aanstaande 
wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 
2009 ook een strijdtoneel voor 
rolstoeltennis op het allerhoogste 
niveau. Deze goede reputatie dankt 
het ABN AMRO Open aan zijn 
constante zoektocht naar 
vernieuwing, waardoor het is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
evenement voor iedereen: zakelijk 
en privé, jong en oud, sportief en 
maatschappelijk geïnteresseerden.
Kijk voor meer info op 
www.abnamro-open.nl.

D AGJE UIT
ABN AMRO 
OPEN

FILMPJE KIJKEN
KLEM
Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in 
Italië, waar ze een wijngaard hebben gekocht. 
Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt 
Hugo vol goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus bij haar hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje 
te kleven aan de aankoop van de wijngaard. 
Hugo is nog niet aangekomen of alles 
escaleert. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land waar de 
georganiseerde misdaad geen Nederlandse 
indringers wenst en niet terugschrikt voor 
moord en ontvoering. KLEM is vanaf 2 
februari te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

COLUMN/FRITS

VOOR IEDEREEN 
Een jaar met veel evenementen!

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era

Ook zijn we ontevreden over de gekozen schakeltijden door de gemeente. In 
verband met de energieprijzen door de crisis waren we gedwongen om de verlichting 
minimaal te laten branden. Daar moeten we nog maar eens over praten als het weer 
zover is. Hopelijk zal dit probleem het komende jaar niet meer actueel zijn. 
Maar denken jullie aan Valentijnsdag? 
Op 14 februari mag u uw geliefde verrassen met iets leuks. 

Wij gaan verder met het organiseren van meer evenementen of het ondersteunen 
ervan. De jaarplanner, zojuist uitgedeeld en gepubliceerd op onze website, belooft 
weer veel activiteiten in het centrum. En dat het helpt kunnen we afl ezen in 
onze passantentellingen. Oisterwijk steekt ver uit boven vergelijkbare plaatsen in 
ons land. Zelfs tientallen procenten! Eindelijk komen we weer terug richting de 
bezoekersaantallen van voor corona.

Ook zien we weer enkele mutaties in de winkels en zaken in het centrum. Sommige 
panden staan te huur, andere hebben weer snel een nieuwe, enthousiaste huurder of 
eigenaar gevonden. Wat betreft leegstand maken we ons in ieder geval geen zorgen. 
Oisterwijk is een plaats die bruist door de entourage en de gedreven ondernemers! 
Ook hebben we de inwoners als trotse ambassadeurs van onze mooie plaats.

Wilt u meer weten over Centrummanagement? 
Kijk dan op www.cm-oisterwijk.nl.

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

We merken al dat de dagen weer langer worden. De kou hangt er nog 
wel even en de winterse buien zullen ons nog wel even vervelen. De 
sfeerverlichting is ook weer verwijderd. Deze zag er mooi uit, maar was door 
omstandigheden niet aanwezig op het door ons gekozen tijdstraject. Veel te 
laat opgehangen en dan ook nog niet eens in de door ons gekozen uitvoering. 
Gelukkig vond iedereen het wel mooi en vernieuwend.  

Ook nog benieuwd naar 
meer nieuwtjes, 

informatie en de agenda?
 

Lees dan deze column en kijk 
vooral op: www.bezoekoisterwijk.nl
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Centrummanager

www.bezoekoisterwijk.nl
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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! 

DE MOOISTE VERSIE 
VAN JEZELF!

Elan Clinics Oisterwijk | Stationsstraat 1, Oisterwijk | 013-7856332               

www.elanclinics.nl/oisterwijk

Elan Clinics is aangesloten bij de NVEG en de ANBOS waardoor 
vergoeding vanuit je aanvullende zorgverzekering eventueel mogelijk is.

Kunstzinnig
Kunstgalerie, musea

Bourgondisch
Restaurants

Gastvrij
Hotels & B&B’s

Smaakvol
Mode- en kledingzaken

Prachtig
Beautysalons & 
Nagelstylisten

DE MOOISTE VERSIE 
VAN JEZELF!

Een natuurlijke en frisse uitstraling waarbij je eigen, unieke schoonheid 
wordt benadrukt… wie wil dat nu niet?! “Bij Elan Clinics kunnen wij je 

daarbij helpen. Met ons team van esthetisch artsen en huidspecialisten 
staan wij klaar om iedere huid weer te laten stralen en mensen met een 

lach op hun gezicht weer naar huis te laten gaan.”

Elan Clinics is in de loop der jaren uitge-
groeid tot hét adres voor injectables 
– Botox en fi llers – en (medische) 
huidverbeterende behandelingen. “Als 
we het hebben over de injectables, 
streven wij altijd naar een zo natuurlijk 
mogelijk resultaat. We 
kijken naar wat past 
bij je gezicht en wat 
medisch verantwoord is 
en stemmen daar ons 
advies op af.” Ook voor 
de huidverbeterende behandelingen 
krijg je advies op maat.” Je kunt bij 
ons terecht met een breed scala 
aan huidproblemen, waar wij op 
deskundige wijze mee aan de slag 
gaan. Maar ook als je geen problemen 
hebt en je huid gewoon even lekker op 
wilt frissen, ben je meer dan welkom.”

Vrijblijvend consult
Voorafgaand aan een behandeltraject 
vindt bij Elan Clinics een geheel kosteloos 
en vrijblijvend consult plaats. “Tijdens dat 
consult kun je al je vragen stellen en vertellen 
wij je eerlijk en duidelijk wat de resultaten 

zijn die je kunt verwachten. 
Daarna kun je eventueel een 
afspraak maken, maar dat 
hoeft niet als je er bijvoorbeeld 
liever nog even over na wil 
denken. We vinden het namelijk 

belangrijk dat je je bij ons op je gemak voelt 
en een goed gevoel hebt bij de geplande 
behandeling(en).” Mocht je wel besluiten 
over te gaan tot een behandeltraject en word 
je een van de vaste klanten, dan biedt Elan 
Clinics je als extraatje elk jaar een aantal 
gratis servicebehandelingen. “Puur om je te 
bedanken voor het vertrouwen in ons.”

Scan de QR-code en ga naar
www.elanclinics.nl/oisterwijk

Wil je meer info of een 
afspraak maken?

Je huid straalt 
weer en je gaat 

lachend naar 
huis!
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Bij Bourgonje ontwerpen we keukens om in te koken, maar ook om in te leven. Want 

waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om 

samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop ko�  e. In onze showroom 

zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, 

dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren. 

Een sfeervolle 
Bourgonje...

Een échte
houten Bourgonje!

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

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   4-510644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-5 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om 

samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop ko�  e. In onze showroom 

zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, 

dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren. 

Een sfeervolle 
Bourgonje...

Een échte
houten Bourgonje!

...omdat koken
soms slechts bijzaak is.

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   4-510644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   4-5 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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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

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.
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Op de volgende pagina’s vind je een aantal leuke en gezellige 
horecazaken waar je lekker kunt eten of gezellig een drankje 
kunt drinken. Met meer dan 56 restaurants en bijna vijftig 

andere horecazaken, kun je Oisterwijk met recht een 
‘bourgondisch walhalla’ noemen. Iedere maand lichten we de 
horeca in Oisterwijk uit. Dat weten niet alleen wij, maar alle 

culinaire ondernemers in ons mooie Oisterwijk.

De horeca Bruist

Heb je ook interesse om in dit bruisende 
magazine te staan en heb je nog een  

leuke tip voor de redactie?  
Mail ons dan op nl@nederlandbruist.nl. 

 
 

EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS
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EET & DRINK
EEN HEERLIJKE BELEVENIS

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

MOOR: WINING EN DINING Wilt je in het kloppend hart 
van Oisterwijk zitten? En dan ook nog aan De Lind? Strijk 
dan neer op het terras van restaurant mooR. mooR neemt je 
mee op een culinaire reis met heerlijke gerechten en unieke 
wijnen uit haar wijnkelder. Absolute must-do: start met de 
lekkerste bytes, zoals de Koreaan popcorn of de mooiste 
oesters en laat je meenemen in de gezelligheid van de avond.

TAVERNE DE POSTHOORN Gelegen in het hart van groen 
recreatiegebied de Kampina, aan de rand van het mooie 
Oisterwijk. Bij Taverne De Posthoorn geniet je van echt Brabantse 
gastvrijheid en er zijn nog veel meer redenen om De Posthoorn 
te komen bezoeken. Het bosrijke gebied waarin de taverne 
ligt is lommerrijk en ideaal voor mooie natuurwandelingen 
of fietstochten. Je kunt Taverne De Posthoorn gebruiken als 
vertrekpunt, in combinatie met een heerlijke lunch, maar ook als 
eindpunt en genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
ONLINE ALLE MOGELIJKHEDEN

SEC Restaurant SEC eten & drinken ligt op 
het nieuwe Lindeplein in het centrum van 
Oisterwijk. De aanwezige bar nodigt uit om een 
borrel te komen drinken, een glas wijn of een 
cocktail, maar er kan ook gegeten worden aan 
de bar. In het restaurantgedeelte kan rustig 
worden gedineerd. SEC staat voor zuiver en 
eenvoud. Niks wat het niet nodig heeft en  
alles wat het beter maakt. Een moderne  
Franse basis met wereldse twist en Brabantse 
(s)maaksels. Ongecompliceerd, ongekunsteld 
en toch onverwacht. Nieuwerwets, eigen en 
toch amicaal. Zo smaakt SEC. In de zomer 
kan gegeten en geborreld worden op het grote, 
rustige terras in de zon.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HORECA

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

’T STATIONNEKE is dé broodjeszaak in Oisterwijk waar 
kwaliteit, gezelligheid en verse producten centraal staan. Ze 
zijn gevestigd in de voormalige wachtkamer van het station in 
Oisterwijk. Je kunt bij hen terecht voor verse belegde broodjes 
en de allerbeste koffie! Zij zijn gespecialiseerd in bezorgen van 
broodjes aan bedrijven, instellingen, condoleances et cetera. 
Ook kun je buiten op het riante terras genieten onder de 
kastanjebomen van een lekker broodje en een goede kop koffie.
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

DE COMBINATIE VAN COOL, RELAXED ÉN 
LUXE ZIEN WE TERUG IN DEZE MALIBU SOFA: 
EEN COMFORTABELE BODY OP EEN ELEGANT 
FRAME MET SUBTIEL BELIJNDE POOTJES.

TILBURG

DE COMBINATIE VAN COOL, RELAXED ÉN 
LUXE ZIEN WE TERUG IN DEZE MALIBU SOFA: 
EEN COMFORTABELE BODY OP EEN ELEGANT 
FRAME MET SUBTIEL BELIJNDE POOTJES.
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Afspraak 
maken?

WWW.DIETISTVITEL.NL

Over Vitel
Diëtistenpraktijk Vitel is een jonge, 

frisse praktijk waar een persoonlijke 
aanpak hoog in het vaandel staat. Ellen 
van de Ven en Juul Wolfs staan klaar 
om u te helpen. Door een passend en 
gericht advies te maken helpen we u 

met het behalen van uw doelen. 

Een nieuw soort diëtist
Door onze nieuwe, frisse kijk op 

voeding hebben we een unieke aanpak 
op het gebied van leefstijl- en 

gedragsverandering. Geen diëtist die 
met ‘het vingertje wijst’, maar een 

aanpak die past bij uw leefstijl. 

Voor wie?
U kunt bij Diëtistenpraktijk Vitel terecht 

voor al uw vragen rondom voeding. 
Denk aan overgewicht, ondergewicht, 

voedselovergevoeligheid, 
zwangerschap, etc. Wij zijn 

gespecialiseerd in voeding bij Diabetes, 
Medicatie en Voeding, FODMAP, ACT 

therapie, kindervoeding en 
sportvoeding. 

Burgemeester Verwielstraat 67, OISTERWIJK 
Kerkstraat 32, HAAREN

Valkenierstraat 8C, HELVOIRT

EEN FRISSE & 
VERNIEUWENDE BLIK 
op voeding en gezonde leefstijl

Ellen van de Ven
Ik heb van mijn passie mijn 
werk gemaakt door in 2018 
met Diëtistenpraktijk Vitel 
te starten. Ik ben onder 
andere gespecialiseerd in 
ACT therapie, FODMAP, 
voeding bij diabetes en 
medicatie en voeding.

Juul Wolfs
In 2021 ben ik door Ellen 
gevraagd om onze 
krachten samen te 
bundelen. Ik ben onder 
andere gespecialiseerd in 
sportvoeding, kinder-
voeding en ACT therapie. 

Wij zijn Ellen van de Ven en Juul Wolfs en samen zijn wij 
Diëtistenpraktijk Vitel. Met onze frisse kijk op voeding en 
persoonlijk aanpak helpen we u met de vragen die u heeft 
over voeding en leefstijl. Geen tijdelijk dieet, maar samen 
werken aan een gezonde leefstijl. 

 Door samen met u op zoek te gaan naar uw persoonlijke doelen en 
knelpunten kunnen we tot een passende oplossing komen, passend bij uw 
situatie, zodat u naar huis kan gaan met praktische tips en adviezen.

  Begin nu met uw vitale levensstijl!  
Wij zijn gespecialiseerd in voeding bij Diabetes, Medicatie en voeding, 
FODMAP, ACT therapie, kindervoeding en sportvoeding. 

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op!

 085-760 3959
 info@dietistvitel.nl
 @dietistvitel
 www.dietistvitel.nl
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LOOKING/GOOD

Jouw huid in
de winter

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra hydratatie. Een hete 
douche is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een 
droge huid van. Probeer te douchen met lauw water en 
dep daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN 
ELLEBOGEN Ook deze lichaamsdelen hebben extra 
zorg nodig. Gebruik producten die sheaboter, 
mineralenolie of glycerine bevatten. Een intense 
verzorging krijg je door je voeten en handen in te smeren 
met olie en daarna met sokken en speciale 
handschoenen aan te gaan slapen.

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2023 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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‘We staan voor kwaliteit 
en gastvrijheid’

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor je het weet zit je met je auto ergens 
tegenaan en zit er een kras of deuk in je lak. Toch zonde. Geen zorgen, bij 

Monte Car-Repair in Oisterwijk hebben ze dat zo gerepareerd. Je kunt zelfs nog 
een stapje verder gaan en een hoogwaardige lakverzegeling aan laten brengen, 

dan is je auto optimaal beschermd en blijft hij langer als nieuw.

Lakverzegeling
Monte Car-Repair kan je auto behandelen met 
EVO+® lakbescherming. “Deze coating is de nieuwste 
ontwikkeling van het gerenommeerde merk ProTech 
Monte-Carlo. De beschermlaag is vuil-, water- en 
olieafstotend. Daardoor trekt vogelpoep bijvoorbeeld 
niet meer in je lak en is je auto een stuk makkelijker 
te reinigen. Je krijgt daarnaast ook nog eens vijf jaar 
garantie op de aangebrachte coating.”

Met passie
Monte Car-Repair is twee jaar geleden opgericht en 
daarmee een jong bedrijf, maar Leon heeft vierentwintig 
jaar ervaring én liefde voor zijn vak die hij maar al te 
graag inzet voor zijn klanten. “Kwaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel. We zijn bovendien een kleine 
onderneming waardoor het contact met de klant heel 
persoonlijk is. Er is altijd tijd voor een praatje, onder 
genot van een goede bak koffi e. De mens staat bij ons 
centraal.”

‘We staan voor kwaliteit 
en gastvrijheid’

Schadeherstel
Als het gaat om cosmetische autoverzorging, 
bijvoorbeeld interieurbehandeling, kun je je 
auto met een gerust hart achterlaten bij Monte 
Car-Repair. Maar ook voor het herstel van 
allerhande schades, klein en groot, ben je hier 
aan het juiste adres. “Wij handelen desgewenst 
alles af met de verzekering en zorgen voor een 
vervangende auto”, vertelt Leon Oosterwijk 
enthousiast. “Alle merken auto’s zijn overigens 
welkom bij ons, van een Alfa Romeo tot Volvo. 
En ook voor het spuiten van je keuken of 
binnendeuren in een andere kleur draaien we 
onze hand niet om.”

Nijverheidsweg 10, Oisterwijk  |  013-7370024  |  oisterwijk@protech.mc  |  www.montecarrepair.nl

JE AUTO IN NO TIME 
WEER ALS NIEUW
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Waar u van droomt

De Sonman 16-18, Moergestel  |  +31 (0)13 513 06 96  |  www.rmr.nl

Maak vrijblijvend een afspraak
www.rmr.nl

RMR Interieurbouw maakt mogelijk 
waar u van droomt.

Wij laten onze klanten graag over hun dromen 
vertellen. Over hun interieur, waarbij design, 

functionaliteit en huiselijkheid volmaakt in elkaar 
overvloeien. Wij dromen mee, maar doen meer: 
RMR werkt graag samen met gerenommeerde 

interieurarchitecten. 
U bent op afspraak altijd welkom. 

Alleen met de volmaakte mix van design en 
functionaliteit zijn wij tevreden. High-end niveau. 

Of het nu uw complete inrichting, keuken, wijnkelder 
of kastenwand betreft, wij maken mogelijk waar u 

van droomt.

Bezoek onze bijzondere inspiratieruimtes!

Waar u van droomt ...maken wij!
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HOE SCORE JE NOU 
EEN LEUKE DATE? MET 
DEZE TIPS MOET DAT 
ZEKER LUKKEN!

BRUIST/LIFESTYLE

Februari, de maand van de liefde! Met Valentijnsdag als grote hoogtepunt. 
Leuk voor alle verliefde stelletjes. Maar vrijgezellen van Nederland, niet 
getreurd... Februari is ook een perfecte maand om heerlijk te daten (net 

zoals alle andere maanden overigens)

de ander de eerste stap zet, is de kans groot dat je 
alsnog zonder date naar huis kunt. Ben je van jezelf 
niet zo’n vlotte babbelaar, bedenk dan eerst een 
goede openingszin voordat je de stoute schoenen 
aantrekt en op de persoon in kwestie afstapt. 
Vind je dat toch te spannend? Via de barman een 
drankje voor je potentiële date bestellen is ook vaak 
een succes. Wie niet waagt, wie niet wint!

ERGENS ANDERS Natuurlijk zijn er nog veel 
meer plekken om een leuke date tegen te komen: 
bij je sportclub, bij een concert of misschien wel 
tijdens een speeddate-avond. Waar je hem of haar 
ook tegenkomt, belangrijkste is altijd: blijf jezelf! Valt 
dat niet in de smaak, dan heeft die ander gewoon 
pech gehad!

ONLINE DATEN De makkelijkste manier om 
een nieuwe liefde te vinden is natuurlijk via 
internet. Maak een profi el aan op een datingsite 
en zorg dat je opvalt tussen al die duizenden 
andere mensen die op zoek zijn naar de liefde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door een originele omschrijving 
van jezelf, een opvallende foto of een leuke 
gebruikersnaam die mensen niet snel zullen 
vergeten. Succes gegarandeerd!

IN DE KROEG Dé plek waar veel dates ontstaan, 
is toch nog steeds de kroeg. Zie je iemand leuks 
staan, maar vind je het wat spannend om daar zo 
op af te stappen, zorg dan eerst voor oogcontact. 
Lukt dit, dan weet je dat de interesse wederzijds 
is. Als je vervolgens echter af blijft wachten tot 

Daten in de maand van 
de liefde

Wil jij ook een leuke date? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Vertrouwd sinds 1967
Welkom bij Roks autobedrijf, een écht familiebedrijf waar u 
zich welkom voelt. Al sinds 1967 zijn wij een vertrouwd adres
in Goirle voor al uw wensen op autogebied. Wij staan bekend 
om onze grote klantgerichtheid en daarmee klanttevredenheid. 
U bent namens al onze collega’s van harte uitgenodigd.

In onze showroom vindt u een gevarieerd en onderscheidend 

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

het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

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

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

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

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

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

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

ACTUELE AANBOD 
scan de QR-code of

maak een afspraak
013-5341659
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WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

Al ruim 45 jaar zijn we 
in de houtbranche actief. 
Volledig toegelegd op 
het customizen van 
houten vloeren.

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl

HOUTEN 
TRAPTREDEN
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WOOD by Vorselaars is een familiebedrijf/
fabriekswinkel gespecialiseerd in het op 

maat en kleur maken van 
alle soorten eikenhouten vloeren. 
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Daarnaast beschikken we over een 
groot assortiment pvc, fi neerparket, 
kurk en laminaatvloeren. Je kunt 

bij ons terecht van fabrieksverkoop 
tot complete inrichting van woning of 

bedrijfspand, met het daarbij 

horende uitgebreide servicepakket.

DUURZAME VLOEREN IN 
JOUW PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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embrace
MASSAGE • SKIN • WELLNESS

Embrace Oisterwijk
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!

Wie verras jij met een cadeaubon?
Bestellen kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp.

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.embrace-oisterwijk.nl

Wil je niks missen? Volg ons! EMBRACEOISTERWIJK

Moergestelseweg 20A, Oisterwijk  |  013-5903573  |  06-24218283  |  info@embrace-oisterwijk.nl
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* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.

Grote, luxe chalet te huur op camping Parck de Kievit te Baarle Nassau

Recreatief chalet te huur
in Baarle-Nassau (NL)

Het chalet heeft twee á drie slaapkamers 
met vier tot vijf slaapplaatsen en een grote 
woonkamer met open keuken met oven, 
magnetron en een koelkast met vrieskastje. 
Op de camping is een wasmachine aanwezig. 
De badkamer biedt een ligbad, stoomdouche 
en toilet en in de hal bij de ingang bevindt zich 

nog een separaat toilet. Het chalet heeft een 
terras en een tuin met tuinhuisje.
Huur: € 1.150,- exclusief per maand. 
Voorschot gas, licht en water: € 225,- p/m. 
Vraag naar de voorwaarden zoals borg 
etc*. Gelegen op Camping Parck de Kievit.
www.parcdekievit.nl

Voor meer informatie scan de QR-code of kijk op: 
www.123wonen.nl/huurwoningen/in/baarle-nassau
123 makelaars in Tilburg, 013 - 762 10 50.

* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.
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www.jawijwillentrouwen.nl
06 331 881 92  info@jawijwillentrouwen.nl

 Ja wij willen trouwen
 jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt 
jullie bij het bedenken en uitvoeren van een 

huwelijksaanzoek en daarna het 
plannen en organiseren van 

de bruiloft. Of jullie het nu 
groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te 
besteden hebben of weinig... 

Met alles wordt rekening 
gehouden.

De kop is eraf. De eerste bruiloft vol liefde 
is een feit in Casa Valduggia. Een eer om 
deze primeur te hebben en nu met jullie 
te delen. 26, 27 en 28 augustus 2022 
stonden in het teken van de bruiloft van 
Manuela en Pieter. Een relaxed koppel dat 
al jaren bij elkaar is en deze zomer in Casa 
Valduggia is getrouwd. In het bijzijn van 
hun kinderen en een intiem gezelschap van 
familie en vrienden vierden wij hun liefde. 
Voor bruiloften werkt de locatie samen met 
weddingplanner Chantal van Ja wij willen 
trouwen.

Zijn jullie het volgende koppel dat in de 
prachtige tuin van deze B&B vol liefde 
elkaar het jawoord geeft? Neem vrijblijvend 
contact op voor meer informatie. Stuur een 
e-mail naar italie@jawijwillentrouwen.nl of 
bel 06 331 881 92.
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Trouwen 
in B&B vol liefde Casa Valduggia

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
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Groot aanbod!
180 verschillende bieren…

230 verschillende whisky’s…

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

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

WELKOM BIJ 

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

Bijvoorbeeld het modelleren van de hamerkoppen en 
het opnieuw afstellen van het mechaniek, het vervangen 
van diverse (vilt)onderdelen. In sommige gevallen is zelfs 
een totale revisie noodzakelijk. Al deze reparaties worden 
uitgevoerd in onze eigen werkplaats. Vanzelfsprekend 
gebruiken wij alleen de beste materialen. Heeft u een 
instrument dat volgens u een reparatie nodig heeft, 
neem dan contact met ons op. Wij komen kijken en 
geven dan kosteloos reparatie-advies.

Repareer uw piano
Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument 
een reparatiebeurt nodig heeft. Dit kan een kleine 
of grote reparatie zijn. 

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

KWALITEIT EN 
VAKMANSCHAP
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Healing  |  Chakra-massage  |  Metamorfose-massage  |  Reading 
Reiki op afstand  |  Energetische huisreiniging (op afstand)

Wanneer je zowel mentaal als fysiek 
tip top in orde bent, kan dit erop 
duiden dat alle zeven chakra’s 
in balans zijn. Helaas komt dit 
in de wereld van vandaag niet 
vaak voor. Chakra’s raken door 
vervelende gebeurtenissen of 
ervaringen uit balans.

Voel je weer één 
tussen lichaam en geest

Chakra-massage

Sleeuwijkerf 15, Tilburg   
Kloosterlaan 138-A, Breda
06 575 277 71  |  contact@puurkelly.nl 

www.puurkelly.nl

MEER WETEN? SCAN DAN DE QR-CODE!

Wanneer een chakra uit balans is, kan dit 
op vele verschillende manieren tot uiting komen. Denk aan last 
van de onderrug of pijn op de borst, maar ook aan dominantie of 
onverschilligheid. Deze klachten lopen erg uiteen, maar hebben in 
veel gevallen toch een gedeelde oorzaak, namelijk een chakra die 
uit balans is. Wanneer dit aan de hand is kan een massage voor de 
chakra’s uitkomst bieden. Een chakra massage behandelt namelijk 
zowel fysieke als mentale klachten. Je kan dit eigenlijk zien als een 
holistische aanpak bij het masseren.

Maak nu een afspraak!  06 - 575 277 71 INSTAP DEAL3 BEHANDELINGEN
VOOR MAAR 
€199,-

• 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 
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regelt alles voor de ondernemer 
op administratief gebied. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 
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Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  

Halverwege het schooljaar
Een mooi moment om te kijken en te 
bespreken hoe uw kind er nu voorstaat. 
Gaat het nog goed of is er aan de cijfers 
te zien dat extra ondersteuning nodig 
is? En niet alleen gekeken naar de 
cijfers, maar ook naar ontwikkeling, 
faalangst, onzekerheid, dyslexie, et 
cetera. Juist in deze drukke tijd is het 
fi jn om vaste begeleiding te hebben op 
het vlak van leren leren. Weer de 
zekerheid vinden in het leren. Een 
positieve ondersteuning die niet alleen 
zorgt voor mooie cijfers, maar vooral 
voor het weer geloven in jezelf.  
 
 

Refl ectie 
 Maar hoe pak je dat als ouder nu aan? Je wil dat je kind het naar zijn zin heeft 
op school, maar ook dat er voldoendes worden gehaald. Hoe maak je dit thuis 
bespreekbaar? Het laatste wat je wil is dat het avondeten door de kamer vliegt 
omdat de puber het nu echt niet over school wil hebben. Wat kan helpen is 
het gebruikmaken van refl ectievragen, zo kun je als ouder het gesprek sturen. 

Bijvoorbeeld: Welke successen heb je geboekt? Wat maakt het dat het een 
succes was? Waar was je trots op? Wat was, tot nu toe, het leukste van dit 
schooljaar? Maar blik ook vooruit. Wat wil je de komende periode verbeteren? 
Op welke manier? Wie kan je daarbij helpen? Wie wil je dat er helpt? Wat geeft 
positieve energie? Maak er samen een mooi en open gesprek van. 

Mocht je er niet uitkomen? Wij bieden de handvatten om er samen een 
prachtige, positieve tweede helft van het schooljaar van te maken. 

Studiebegeleiding    TIJD VOOR REFLECTIE

Bel voor meer info: 
06-83838903 

of 06-13177212

STUDIEBEGELEIDING OISTERWIJK
LOCATIE: DEN DONK
info@studiebegeleidingoisterwijk.nl
www.studiebegeleidingoisterwijk.nl

Wat gaat de tijd toch weer snel! Zo was het zomervakantie en nu zijn we alweer op de helft van 
het schooljaar. Tijd om even terug te kijken naar de leerprestatie tot zover, maar nog belangrijker: 
vooruitkijken.

STUDIEBEGELEIDING HELVOIRT
LOCATIE: D’N INBRENG
info@studiebegeleidinghelvoirt.nl
www.studiebegeleidinghelvoirt.nl
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mooR: Wining en Dining   
COLUMN/MOOR

Tegen de tijd dat deze column 
uitkomt heeft u Dry January 
IkPas erop zitten en komt 
carnaval al snel dichterbij. 
Tijdens het schrijven ervan 
bevind ik mij in een andere 
wereld: het is de 2e week van 
de kerstvakantie, ik ben in de 

Haute-Savoie en kijk uit over een groene berg met in 
het dal houten chalets. De belofte was dat deze berg en de daken 
van de chalets bedekt zouden zijn met een dik pak sneeuw, 
zodat we skiplezier konden maken, maar het is helaas te warm. 
Nu kun je in deze mooie berglandschappen van de Savoie ook 
schitterende wandelingen maken, dat komt wel, ik verleg eerst 
mijn focus naar een andere onverwachte rijkdom van de Alpen: 
de Savoie-wijnen.

Het wijngebied Savoie beslaat slechts 1800 hectare. De wijn-
gaarden liggen op de zonnige heuvels aan de voet van de Alpen. 
Daar tref je 23 druivenrassen aan, voornamelijk wit, met vier 
unieke, streekgebonden rassen.

In het dorp duik ik de wijnspeciaalzaak in. Met een glimlach op 
mijn gezicht volg ik het handgemaakte houten bordje dat naar 
de kast met de lokale schatten wijst: de witte Savoie-wijnen, 
met op het bordje de tekst ‘Mon Blanc’ met een knipoog naar de 
gelijknamige hoogste berg van de Franse Alpen. 

Mariëtte Gerris is vinoloog en werkt als sommelier bij mooR Wining & Dining en The Dining Room 
Oisterwijk. Begin 2023 gaan daar ook haar wijncursussen van start. Zie www.toujoursvin.nl voor 
cursusdata. Mariëtte schrijft graag over wijn.

Ik verlaat de winkel met drie fl essen wit: een fl es 
Roussette de Savoie, gemaakt van Roussette, een typisch 
zeldzaam druivenras dat alleen in de Savoie voorkomt, 
vaak onder de naam Altesse (hoogheid), een wijn die 
smaakt naar bloemen en kruiden van de Alpenweide, 
een Apremont van het witte ras Jacquère, met de belofte 
fris en koel als Alpenberglucht te zijn en een Chignin 
Bergeron, gemaakt van Bergeron, de Savoyarde benaming 
voor Roussane, bekend als het edelste druivenras voor de 
witte wijn van Châteauneuf- du-Pape uit het Rhône-dal. 
Deze lokale benaming verwijst naar het abrikozenras 
bergeron, geen gekke verwijzing bedenk ik me als de 
aroma’s van abrikoos het glas uitstuiven bij het proeven 
van deze cru uit de Savoie. 

’s Avonds in een lokaal bergrestaurant ontdek ik dat 
deze frisse Savoie wijnen goed samengaan met de 
specialiteiten uit de Savoyarde keuken, zoals tartifl ette, 
een ovenschotel met aardappelschijfjes, spek en uien, 
gegratineerd met smeuïge reblochon kaas, of raclette en 
fondue Savoyarde niet te vergeten. Dit is een kaasfondue 
van de lokale kazen beaufort, comté en tomme de Savoie. 
Hier gaat mijn wijn-spijshart sneller van kloppen. 

Zie ik u binnenkort bij mooR? Of The Dining 
Room? Waar we samen wijn-spijs combinaties maken, 
waar ook uw hart sneller van gaat kloppen.

De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  www.mooR-oisterwijk.nl

Vollerstraat 5 - 5051 JV Goirle
T. 013 - 534 32 00
info@spuiterijmikabv.nl
www.spuiterijmikabv.nl

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

Slimme, tijdelijke woonoplossingen

06-25040305
Mail
info@unit4sale.nl

Ma - Vr: 09.00 - 17.00
Uitsluitend op afspraak

Unit 4 Sale is dé specialist in 
slimme woonoplossingen voor 
tijdelijke huisvesting!

Unit 4 Sale produceert en 
levert tijdelijke huisvesting voor 
recreatie, vakantie, (arbeids)
migranten, invulling van 
VAB-locaties, zorgwoningen, 
studentenwoningen en als extra 
ruimte in de tuin of bij het huis.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend 
contact op of 
scan de QR-code.

De woonoplossingen worden in 
eigen fabriek geproduceerd met 
kwaliteit en geleverd en geplaatst 
binnen drie maanden.
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LEEFTIJD 
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

VrijgezelVrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw. 
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze? 
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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StudioJacq is een ontwerpstudio waar 
u terecht 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 
tevens de styling van uw nieuwe interieur.
 
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal. 
Wij vertalen uw wensen naar een ontwerp, 
waarin uw verwachtingen, stijl en gedachten 
samenkomen.

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

Meer informatie over onze diensten 
vindt u op www.studiojacq.nl of scan de 
QR-code.

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

Babyspa
Heerlijk ontspannen en relaxen!

In een speciaal ontworpen 
mini jacuzzi krijgt je kindje de 
mogelijkheid om naar hartenlust 
te spartelen en te genieten van 
de vrijheid van gewichtloos zijn 
in het water. 

Laat je baby heerlijk 
paradijselijk genieten!

Babymassage
Versterk de band met je baby! 

Deze ritmische massage is oorspronkelijk 
afkomstig uit India. Door je kindje te masseren, 
wordt de onderlinge band en de liefde tussen 
ouder en kind versterkt. Er ontstaat 
namelijk een basis van vertrouwen en 
ontspanning.

Op zoek naar een 
origineel cadeau voor een 

babyshower of kraamvisite? 
Met onze cadeaukaart ben je er zeker van 

dat je een waardevol cadeau geeft!

Boschdijk 892, Eindhoven
info@caressebabyspa.nl 

+31(0)6-30781306

www.caressebabyspa.nl 

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

te zorgen voor 
zijn uit China 
ontvangen cadeau: 
een panda!

Breid de tuin uit, laat de bamboe groeien en zorg dat de 
panda eet, zodat je jouw geheime opdrachten vervult.
Maak het de tegenstanders lastig door bijvoorbeeld een stuk 
bamboe ‘verboden te eten’ te maken of de bamboe te eten 
die je tegenstanders nodig hebben.

Dit spel is niet alleen erg schattig, 
het is ook een goede oefening 
om keuzes te maken. Planning 
is belangrijk, maar ook snel je 
plannen aanpassen aan de situatie. 
Daarom gebruiken we dit spel op 
scholen om deze vaardigheden te 
trainen. 

Wil je dit spel op jouw school proberen? 
Neem contact op, dan komen we het uitleggen!

Dit spel is goed voor het trainen 
van de volgende vaardigheden:
Planning: ****
Switching: *****
Ruimtelijk inzicht: ***

In dit spel voor 
twee tot vier 
spelers wordt jullie 
door de keizer van 
Japan opgedragen 

Bordspel van de maand: 
TAKENOKO
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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.

Sprendlingenstraat 22, Oisterwijk  |  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-HULP NODIG?
BEL 

013-4700711

Traag of instabiel netwerk?

 
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.  

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?

NU IS UW KANS! NU IS UW KANS!

WWW.MEDUSA-AUCTIONEERS.NL
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?

NU IS UW KANS! NU IS UW KANS!

WWW.MEDUSA-AUCTIONEERS.NL
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?

NU IS UW KANS! NU IS UW KANS!

WWW.MEDUSA-AUCTIONEERS.NL
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?

NU IS UW KANS! NU IS UW KANS!

WWW.MEDUSA-AUCTIONEERS.NL
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 
 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).
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Mini Charlottes 
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes 
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

 Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest
We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 2 maart aanstaande.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.oisterwijkbruist.nl.
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ID. Buzz
Nú in de showoom 

www.vanmossel.nl/volkswagen
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