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Gordijncentrum by Jan & Claudia is 
een gezellige en eigentijdse Gordijn & 
Vloerkleden Speciaalzaak waar je voor 
elk budget terecht kunt voor gordijnen, 
raamdecoratie, horren en vloerkleden.

RAAMDECORATIE & VLOERKLEDEN
Ruim 45 jaar specialist in

OKTOBER
woonmaand

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

Jan trots eigenaresse van 
Gordijncentrum in Dongen. 
Mijn visie is dat je interieur 
een weerspiegeling van je 

karakter moet zijn. Laat mij 
je foto’s en/of tekening van 

jouw woning zien, nieuwbouw 
of bestaand, en ik ga er een 

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse 
eigenaresse van Gordijncentrum in Dongen. Mijn visie is dat je interieur een 
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van 
jouw woning zien, nieuwbouw of bestaand, en ik ga er een supermooi geheel 
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, Dongen 
0162 313 876

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl
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VOORWOORD/OKTOBER

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als On Your Beauty en Petra Busio die je 
maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en De Langstraat Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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Toe aan een fris kapsel?

De leukste kapper
Vol trots kan Genelva ook vertellen dat ze, binnen één jaar na 
opening van haar bedrijf, de verkiezing van leukste kappers won. 
Je kunt er daarom zeker van zijn dat je na een bezoekje aan  
On Your Beauty thuis komt met een grote glimlach!

TAKE CARE OF YOUR HAIR!

Neem vandaag  nog contact op voor een afspraak en ik kom langs!

On Your Beauty  |  Genelva van Eijk  |  06-42075588  |  info@onyourbeauty.nl  |   Onyourbeauty  |  www.onyourbeauty.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Dan ben je bij On Your Beauty helemaal op je plek! 
Haar professional Genelva kijkt samen met jou naar 
passende mogelijkheden. Bij On Your Beauty worden 
alleen customized kapsels gemaakt. Ook wordt er 
naar de hoofdhuid gekeken. Deze stap wordt helaas 
vaak vergeten of achtergesteld. De hoofdhuid vormt 
echter juist de basis voor goed groeiend haar!

Flexibel
Het is ook mogelijk om thuis geknipt te worden. Dit is fijn voor jou en 
eventueel je kinderen, omdat de knipbeurt dan in een vertrouwde omgeving 
is. Daarbij is Genelva gespecialiseerd in het knippen van kinderen met een 
rugzakje. Ze weet mensen goed op hun gemak te stellen. Wil jij graag op 
een andere locatie geknipt worden? Ook dat is mogelijk! Op dit moment 
wordt er zelfs een bus omgetoverd tot een kapsalon. 

Één ding is altijd zeker:  
Genelva neemt de tijd voor iedere klant!

Ben jij toe aan een fris kapsel of nieuwe look?  
Neem dan vandaag nog contact op voor een afspraak. On Your Beauty  
zorgt vervolgens voor een gezellige afspraak met een prachtig resultaat!
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WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.

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

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 

Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream 
(bruis)water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met 

SodaStream Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours
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Natuurgeneeskundige Petra Busio kan blokkades in deze 
energie waarnemen en duiden en hiermee de oorzaak 
van klachten vaststellen. 

Hoe dan verder?
“Als ik de klacht heb vastgesteld, kan ik door energie 
door te geven het zelfgenezend vermogen bevorderen. 
Een proces dat altijd start met het (leeg) laten praten van 
de cliënt en het achterhalen van diens voorgeschiedenis. 
Het menselijk lichaam is voor mij een soort plattegrond 
waar ik heel veel uit kan lezen en dat, gecombineerd met 
het voorgesprek, bepaalt voor mij de manier van 
behandelen.”

Goed opgeleid
“Inmiddels doe ik dit werk alweer ruim vijftien jaar, 
waarvan de laatste tien jaar in mijn eigen praktijk aan 
huis. Iets wat ooit is gestart door een tip die ik kreeg om 
mij te gaan verdiepen in het magnetiseren. Naar 
aanleiding daarvan ben ik de vierjarige HBO-opleiding 
Energetische/Paranormale Therapie gaan volgen, 
waardoor ik nu anderen kan helpen met mijn gave en 

ook anderen hierin begeleid via cursussen. Doordat ik 
deze beroepsopleiding heb gevolgd, ben ik bovendien 
een erkend therapeut en zijn er bij veel ziektekosten-
verzekeraars mogelijkheden om mijn behandelingen 
vergoed te krijgen vanuit het aanvullende pakket. 
Informeer dus zeker eens naar de mogelijkheden.”

Voor iedereen
“Mensen – jong en oud – komen bij mij met een heel 
breed scala aan klachten. Van burn-outs tot trauma-
gevallen en van brandwonden tot reuma. Veel ziektes 
en aandoeningen van lichamelijke en/of psychische aard 
kunnen namelijk voor energetische/paranormale 
therapie in aanmerking komen. Aan mij de taak om 
al deze mensen te helpen om weer goed in hun 
levensenergie te komen en zo het zelfgenezend 
vermogen te stimuleren.”

Ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen en het niet 
goed functioneren van lichaam en geest kan het effect zijn van een 
gebrek aan of blokkades van de levensenergie. 

Levensenergie

Petra Busio 
Energetisch Therapeut

Zandheuvel 59 Oosterhout
06-10564703

www.petrabusio.nl
Eigenaresse: Petra Busio
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

lang 
haar

Lang en gezond haar vraagt om doorzettingsvermogen en 
geduld. Gelukkig zijn er manieren om dit te bereiken. Wees je 
bewust van het welzijn van je haar en dan zul je zien hoe je 
haar in lange mooie lokken over je schouders zal vallen.

TIP 1 Wees lief voor je haar, 
wanneer je het haar goed verzorgt  
is de kans kleiner dat het afbreekt 
en wordt het haar sneller lang. 

TIP 2 Maak gebruik van 
professionele haarproducten, deze 
zijn geconcentreerd en zullen het 
haar intensiever verzorgen. 

TIP 3 Ga op tijd naar de kapper. 
Wanneer het haar toe is aan een 
knipbeurt vanwege de gespleten 
punten, kun je het best zo snel 
mogelijk ingrijpen. 

TIP 4 Net als de rest van het 
lichaam heeft ook ons haar de 
nodige vitamines en proteïne nodig. 
Door deze extra binnen te krijgen zal 
het haar sneller groeien.

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

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

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

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

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

HOME SLEEP HOME Fraai design, comfort en doordachte 
techniek sluiten elkaar niet uit. Dat laat 
Swissfl ex op indrukwekkende wijze zien: 
puur luxe voor het oog en het lichaam. 

Gewoon eens heerlijk relaxen, wie wil dat nou niet? 
Swissbed Silhouette oogt niet alleen licht, maar 
biedt ook maximaal comfort. Dankzij de strakke 
vormgeving en hoogwaardige afwerking van dit 
bed past het perfect in de meest uiteenlopende 
interieurs. Tijd en ruimte vervagen. Zo biedt 
Swissfl ex ontspanning voor lichaam en geest.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:

DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS
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IS UW TRAP TOE AAN EEN RESTYLING?

Hoge Bremberg 23, Etten-Leur  |  076 50 40 722  |  sales@christan-timmerwerk.nl 

www.christan-traprenovatie.nl





Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend
Gratis adviesgesprek




 

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom komen wij 
altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door te spreken en uit 
te leggen. Uiteraard wordt er ter plekke een vrijblijvende offerte 
uitgegeven. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan!

Perfectie
Christan staat voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij streven naar 
perfectie en leveren alleen vakmanschap, lange werkdagen nemen 
we hierdoor voor lief.

Familiebedrijf
Christan is in 1995 opgericht door Christ Schuling. Later kwam 
dochter Ellie erbij om haar vader te ondersteunen. Inmiddels 
is Christan Traprenovatie een betrouwbaar, professioneel en 
kleinschalig familiebedrijf waarbij service, kwaliteit en vakmanschap 
voorop staan!

MATERIAAL EN ACCESSOIRES

HPL / CPL PVC

Wij werken met verschillende soorten materialen en 
accessoires, zoals laminaat, eikenhout en HPL/CPL
om uw trap weer veilig, mooi en slijtvast te maken.

Eikenhout

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

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

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

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D
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Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handenPedicure Adinda zorgt ervoor dat jouw  

voeten de aandacht krijgen die ze verdienen. 
Een goede regelmatige verzorging van je 

voeten voorkomt problemen en daarvoor  
ben je bij ons aan het juiste adres.  

Tijdens een pedicurebehandeling krijg 
je tips en adviezen voor een goede 

verzorging van jouw voeten, zodat 
jouw voeten ook lang na de 

behandeling gezond zijn 
en blijven stralen.

Pedicure
Voetreflexmassage 
IPL - Definitief ontharen
 - Huidverjonging
 - Acne
 - Couperose
 - Pigment

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

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

Nu ook:

Je blijft er mee rondlopen
Last van je voeten?

Bel me voor 
een afspraak, 

ik neem 
graag de tijd  

voor je
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Wie zin heeft in een heerlijke maaltijd in een gemoedelijke en sfeervolle setting, 
moet zeker eens een kijkje gaan nemen bij Eeterij d’n Bal in Oosterhout. Eigenaren 

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

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

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

BRUISENDE/ZAKEN

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

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

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

Voel je thuis en geniet!

De lekkerste
spareribs van 
Oosterhout,

Brabant en de
rest van

de wereld!
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is 
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Broeders Gezondheidswinkel

Cleyo 

De Warande

Docars automobielbedrijf 

Fit 20 Oosterhout

Hair on the Floor

Hotel by Sheetz Oosterhout

Katjeskelder

Krijnen Hoorvisie

 Mad-Hat 

Modehuis Welten

Mago Leerhulp 

Pedicure Adinda

Stalendeurinhuis

Team Elite 

Tim's Montage  

Trimsalon Dog Service Trust

VVV Oosterhout 

Yoga & You

RAAMSDONKSVEER
De Tandarts

INTERESSE?  

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

Wil je leren blind typen?

Met typetrainer leert je snel en op een leuke manier 
in 10 weken blind te typen met tien vingers. Na elke 
oefening zie je de resultaten die je hebt behaald. Als je 
een oefening goed hebt gedaan, kun je doorgaan met 
de volgende oefening. Ook zijn er spellen waarmee je de 
oefeningen kunt afwisselen en de letters die je lastig vindt 
nog eens extra kan trainen.

Persoonlijke Begeleiding
Om blind te kunnen typen is het nodig om vaak en 
regelmatig te oefenen. De letters moeten geautomatiseerd 
worden. Regelmatig oefenen vergt enige zelfdiscipline. 
Daarom bieden we de mogelijkheid van persoonlijke 
begeleiding aan. Elke week (10 weken lang) bekijkt 
een cursusleider van typetrainer de resultaten en zal 
persoonlijke feedback geven.
Een certificaat wordt afgegeven als alle letters zijn 
geleerd, deze met de juiste vingers worden aangeslagen 
en er voldoende is geoefend. De cursusleider beoordeelt 
of er voldoende geoefend is.

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN  
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN! 06-430 808 32

www.lesvanclasin.nl

Bij Les van Clasin  
leer je blind typen met 

10 vingers!

Het online oefenen  
wordt afgewisseld met 

fysieke lessen.

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING CLASIN DEHING
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BOUWLINGPLEIN 46, OOSTERHOUT   |  0162-700544  |  OOSTERHOUT@FIT20.NL  |  WWW.FIT20OOSTERHOUT.NL

Je sportdoelen behalen?
Fitter en vitaliteit voor jou!

 ■ slechts 20 minuten per week

 ■ altijd met Personal Trainer en op afspraak

 ■ trainen zonder omkleden of douchen

Ervaar hEt zElf!

Voor meer informatie,
neem contact met me op!

Bloemenwinkel 
   met een zee aan m ogelijkheden

Je bent van harte welkom bij Bloemeninterieur voor een op maat 
gemaakt boeket en bloemstuk. De specialisatie van Marianne ligt bij het 
maken van grotere stukken, zoals rouwstukken en trouwbloemen. 
Uiteraard worden deze bloemstukken op maat gemaakt op basis van 
jouw wensen. Wat jouw wensen ook zijn, bij Bloemeninterieur is  
bijna alles mogelijk.  
Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om bloemen te  
laten bezorgen. Bij een verjaardag, geboorte van een kindje of als 
iemand ziek is, een bosje bloemen is altijd een mooi gebaar.  
Bij Bloemeninterieur regel je het in een handomdraai.  
De winkel is aangesloten bij Topbloemen en Euroflorist. 
Naast een mooi boeket of bloemstuk kun je bij Bloemeninterieur 
ook terecht voor mooie woonaccessoires en cadeauartikelen. 
Ook hebben wij kaarsen van Yankee Candle en WoodWick. Je 
vindt er onder andere prachtige kaarten, uniek houten speelgoed 
en leuke decoraties voor in huis. Breng jij binnenkort een bezoek?

Eigenaresse: Marianne van Zanten  
Gangboord 1A Raamsdonksveer  

0162-225539
info@bloemeninterieur.nl

“In de winkel heb je veel 
keuze en vind je bloemen 
en cadeauartikelen voor 
elke gelegenheid”

Volop gratis 
parkeer-

gelegenheid

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!



DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

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

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte

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

MAATWERK “De naam zegt 
het eigenlijk al, wij maken 
stalen deuren voor in huis, 
scharnierdeuren, taatsdeuren 
en schuifdeuren. Maar 
eigenlijk kunnen we alles 
leveren wat je van staal wilt 
hebben voor binnenshuis. 
Alles wat wij produceren is 
maatwerk, volledig afgestemd 

op jouw wensen. Kwaliteit staat hierbij uiteraard voorop, net als de best 
mogelijke afwerking. Alle producten worden bij ons met de hand strak afgemest 
met stopverf, wat zorgt voor een uniek robuust geheel. Zo ogen onze deuren 
strak, maar zie je toch dat het echt handwerk is.”

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

handgemaakt, 
maar superstrak

Vaartweg 10E, Oosterhout
 06-27038040

www.stalendeurinhuis.nl

Stalendeurinhuis is 
gespecialiseerd in het op maat 

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

projecten.

De afwerking met stopverf 
geeft je deur, portaal of pui een 
tijdloos uiterlijk. Onze producten 

zijn allemaal voorzien van 
gehard glas (veiligheidsglas).

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

ontwerp, eisen en wensen van 
jouw type droomdeur.

hebben.”

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

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

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haarBezoek nu de nieuwe webshop van TapijtTegelDiscount!

Profiteer van supervoordelige tapijttegels en waterbestendige pvc tegels
Op zoek naar een voordelige, praktische én sfeervolle vloer? Laat u inspireren door het uitgebrei-
de assortiment tapijttegels en waterbestendige pvc vloertegels in de vernieuwde webshop van 
TapijtTegelDiscount. Behalve scherp geprijsd, zijn alle vloertegels direct uit voorraad leverbaar. 
Om zo lang mogelijk van uw vloer te kunnen genieten, is het belangrijk dat u een vloer kiest die 
geschikt is voor het type ruimte en het gebruik. Wij adviseren u hier graag over. TapijtTegelDis-
count is een onderdeel van VloerenCentrale in Breda.

Veelzijdige tapijttegels 
Deze vloertegels zijn ideaal. Ze zijn sterk, 
duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. De 
perfecte oplossing als u een vloer zoekt die 
snel, gemakkelijk en voordelig te leggen is. 
Omdat de tegels per stuk gelegd worden, 
hoeft niet de hele ruimte leeggehaald te 
worden bij het plaatsen van een nieuwe 
vloer. Allerlei kleuren, trendy dessins, struc-
turen en creatieve legpatronen zijn mo-
gelijk. Bijvoorbeeld een rustige en strakke 
uitstraling in een kleur, een gewaagd 
patroon of juist een kleurrijk Boogie Woogie 
effect. Onze tapijttegels zijn geschikt voor 
intensief (zakelijk) gebruik. Is er een tapijt-
tegel beschadigd of zit er een vlek op? In 
een handomdraai vervangt u de tegel. Ook 
zijn ze gemakkelijk mee te verhuizen.

Waterbestendige pvc vloeren 
Op zoek naar eigentijdse vloer voor de keuken, 
badkamer of andere vochtige ruimte? Kies 
dan voor een van onze waterbestendige pvc 
vloeren. Met deze vloeren loopt u geen risico 
op het loskomen van de toplaag of andere 
problemen door vocht. Behalve waterafsto-
tend zijn pvc vloeren hygiënisch, duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk, antislip en brandwer-
end. Zelfs vloerverwarming is bij onze water-
bestendige vloeren mogelijk.

Vlijmscherpe prijzen!
TapijtTegelDiscount levert eerste en tweede 
keus (nieuwe) tapijttegels en waterbestendige 
pvc vloeren tegen vlijmscherpe prijzen. Onze 
prijzen zijn zo laag, omdat wij restpartijen en 
overproducties groot inkopen. Uw voordeel kan 
bij ons hoog oplopen!

Niet gevonden wat u zoekt?
Bezoek dan onze voordeel-discounthal in Breda 
van ruim 2.500m²! We hebben zo’n 500.000 
tapijttegels en pvc tegels op voorraad. 

www.tapijttegeldiscount.nl
Takkebijsters 70, Breda 076-522 06 86 info@tapijttegeldiscount.nl 41



Kirsten Goverde
06-28343484
www.mpdenhout.nl

Schimmelinfecties van 
nagels komen zowel aan 
handen als aan voeten 
voor. Slecht groeiende 
en/of beschadigde 
nagels van warme 
en vochtige voeten zijn het meest 
vatbaar voor zo’n infectie. De grote 
aantallen schimmelsporen zijn zeer besmettelijk 
en uiterst actief in vochtige, warme ruimtes. 
In de volksmond worden schimmelnagels 
nogal eens aangeduid als kalknagels. 
Menigeen schaamt zich hiervoor. Gelukkig zijn 
schimmelnagels vaak prima te behandelen

Behandeling 
Schimmel-
nagels

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

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

Mixed Martial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS AUTUMN

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

is mijn
favoriete kleur

Herfst

Het liefst zou ik
in mijn chocolade-

melk kruipen

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

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

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

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

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

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

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

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

OOK 

KLEURRIJK 

VOOR DE DAG 

KOMEN? 

Dat kan nu bij:
Arendshof 57 Oosterhout,
0162 - 45 56 66

www.svensophie.com
4544



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

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

Alle zaadjes groot & klein, 

willen later plantjes zijn.

Het liefst willen ze heel hard groeien, 

zodat ze later mooi kunnen bloeien. 

Daarom planten we de zaadjes in de 
grond, 

compost erbij, dat houdt ze gezond.

Met de gieter geven we ze extra water, 

het onkruid plukken we een dagje later. 

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

van al dit lekkers smullen wij!

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

Nieuwsgierig naar onze 
unieke vorm van kinderopvang?

COLUMN/‘T WERFJE

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

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

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

Fluitend naar de tandarts
Naast reguliere controles kun je voor een breed scala aan 
behandelingen bij ons terecht.

Ons deskundige team kan je onder andere helpen 
met de volgende zaken:
   Preventie
   Kindertandheelkunde
   Vullingen
   Wortelkanaalbehandelingen
   Kroon- en brugwerk
   Implantologie
   Esthetische tandheelkunde
   Protheses
   Orthodontie

Jouw wensen staan 
bij ons centraal 

Ben je benieuwd hoe wij 
je kunnen helpen? 

Neem gerust 
contact op. 
Bel ons of kijk op 
onze website.

COLUMN/DE TANDARTS
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VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 OKTOBER
OKTOBERFEEST EN OOSTERHOUT IN 
CONCERT
Maar liefst twee grote feesten dit weekend in de 
feesttent aan het Lukwelpark. Op vrijdag is het weer 
tijd om de Lederhosen en Dirndls aan te trekken! De 
negende editie van de Oosterhoutse Oktoberfeesten 
is een feit. De vrijdagavond staat in het teken van 
Duitse Schlagers, de liveband Wahnsinn, Bierpullen 
én Bratwurst… Ganz Geil! Dresscode: Oostenrijkse/
Duitse klederdracht. Na het succes van voorgaande 
jaren zal op zaterdag de derde editie van 
OOSTERHOUT IN CONCERT plaatsvinden in de 
tent van het Oktoberfeest! Verwacht dus veel 
gezelligheid met een 
groot aantal 
artiesten, o.a. 
Django Wagner, 
Nelis Leeman en 
Rob van Daal.
Aanvang: Vrijdag 
18.00 uur, zaterdag 
17.00 uur.
Locatie: Lukwelpark, Bouwlingstraat 83.
Kosten: Vanaf € 15,00
Meer informatie: www.facebook.com/
oktoberfeestoosterhout of www.facebook.com/
oosterhoutinconcert
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VVV OOSTERHOUT TIPS
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 VVV Oosterhout
Torenstraat 8  |  085-7441102

info@vvvoosterhout.nl

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

ZATERDAG 26 OKTOBER
3DE CULTUURNACHT: DWALEN
Zullen we samen dwalen? Jij en ik. Dwalend 
in het donker, dolend in de nacht.
Rondzwervend langs zeven locaties met 
zeven belevenissen die je ogen laten stralen 
in het duister. Verlies jezelf in verrukkelijke 
klanken en visuele traktaties. Geef je over en 
laat je gedachten afdwalen in onze verhalen. 
Lichtjes nemen onze gidsen je bij de hand. 
Vertrouw op hen, ze laten je niet verdwalen. 
Op zaterdagavond 26 oktober 2019, met een 
extra uur in het verschiet, mag je alle tijd 
laten varen. Het enige wat we samen doen… 
is onschuldig verder dwalen.

Aanvang: 19.00 uur inloop (zaal open  
19.30 uur). Startlocatie: Theater de Bussel, 
Torenstraat 10, Oosterhout.  
Kosten: € 15,00. Tickets verkrijgbaar  
via de website of aan de balie bij de VVV 
Oosterhout. Informatie en tickets:  
www.cultuurnachtoosterhout.nl 

TIP VOOR DE MAAND OKTOBER
De herfst komt eraan! Lekker knus op de bank met 
de kaarsjes aan, heerlijk. Maar ook buiten is het 
prachtig. De herfstkleuren, vallende bladeren en 
heel vaak nog mooi weer zorgen ervoor dat het 
prima toeven is.

Zoek je nog een leuke activiteit? Kom dan beslist 
even langs de VVV in Oosterhout. Wij hebben een 
compleet aanbod om iedereen een fantastische dag 
te bezorgen! Wat dacht je van een gezellige rondrit 
met het Treintje Oosterhout? Eventueel met uitleg 
van een VVV-gids. Echt een aanrader! Kom langs de 
VVV om inspiratie en ideeën op te doen!

ZONDAG 6 OKTOBER
KOOPZONDAG EN BRADERIE
Tijdens deze extra koopzondag vindt er een sfeervolle en 

gezellige braderie plaats midden in het 
centrum van onze mooie stad. Verwacht veel 
koopjes en aanbiedingen. Naast de braderie 
is er ook een gedeelte ingericht voor de Pasar 
Malam, een Oosterse jaarmarkt met live 
entertainment en authentieke Indische 
gerechten. Én alle winkels zijn dus geopend! 
Kortom: shop ‘till you drop!  

Aanvang braderie: 11.00 uur Winkels open: 12.00 uur. 
Locatie: Centrum Oosterhout, Markt. Kosten: Gratis toegang. 
Meer informatie: www.proefoosterhout.nl

11, 12 EN 13 OKTOBER
DE 3 MUSKETIERS (10+)
Con Brio is een musicalvereniging waar jong en oud samen 
komen. Con Brio is al meer dan 10 jaar een begrip in 
Oosterhout en omstreken. Een musical met veel sfeer, spanning 
en romantiek en ware zwaardgevechten. De 3 Musketiers vertelt 
het verhaal van de jonge d’Artagnan die zijn dorp verlaat en 
vertrekt naar Parijs. Daar wil hij in de voetsporen van zijn vader 

treden en musketier van de koning 
worden, maar vooral ook avonturen 
beleven, de liefde leren kennen en 
ware vriendschap ontdekken. 
Aanvang: 11 okt: 19.30 uur.  
12 okt: 13.00 uur en 19.30 uur.  

13 okt: 11.00 uur en 16.00 uur. Locatie: Theater de Bussel, 
Torenstraat 10, Oosterhout. Kosten: Vanaf € 15,50 p.p. Tickets 
via de website of aan de balie van het Theater. Meer informatie: 
www.theaterdebussel.nl.
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1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

PRIJZENREGEN
RUIM € 200.000,- AAN PRIJZEN!
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kwaliteit
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Maak kans op een jaar lang:  

IPL ontharen  
t.w.v. € 94,-

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

Bel me voor 
een afspraak, 

ik neem 
graag de tijd  

voor je

Noordenbos 25
Geertruidenberg
06 11008176
nagelsalonmooi@hotmail.nl

O •P •I
Gecertificeerd
nagelstyliste!

O•P•I Pro Spa 
handverzorgingslijn

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

- Bevat enkel hoogwaardige ingrediënten voor 
een perfect resultaat.

- Ontwikkeld door vooraanstaand dermatoloog  
dr. Zena Gabriel.

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

Exclusief verkrijgbaar 
bij nagelsalon MOOI

5150



OPEL BESTAAT 120 JAAR EN TRAKTEERT
Direct uit voorraad van: € 22.120 voor: € 17.995

uw voordeel: € 4.125
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