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Pimp

je woning!
Brigitte Heitzer:
‘Heel herkenbare rol’

OKTOBER 2021 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!
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RAAMDECORATIE & VLOERKLEDEN

ben Claudiainterieurstylist
Hooijmaaijers,
Ik ben Claudia Ik
Hooijmaaijers,
en samen
eigenaresse van Gordijncentrum
inen
Dongen.
interieurstylist,
samenMijn visie
weerspiegeling met
van je
karakter
moet zijn. Laat
mij je fot
Jan
trots eigenaresse
van
jouw woning zien,
nieuwbouw
of
bestaand,
en
Gordijncentrum in Dongen. ik ga er
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot zie
Mijn visie is dat je interieur
een weerspiegeling van je
karakter
moet zijn.
mij
Looiersplein 46, 5104
GP Laat
Dongen
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!

Tel

www.gordijncentr

LIKE US ON
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Gordijncentrum by Jan & Claudia is een gezellige
en eigentijdse Gordijn & Vloerkleden Speciaalzaak
waar je voor elk budget terechtkunt voor gordijnen,
raamdecoratie, horren en vloerkleden.
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Bel 0162 313 876 of stuur een e-mail naar
info@gordijncentrum.nl om een afspraak te maken.

Looiersplein 46, Dongen
0162 313 876
www.gordijncentrum.nl
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Deal

€ 125,-

PER TWEE PERSONEN
PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met
BRUIST een
speciaal arrangement
samengesteld, waar
u gewoon niet
omheen kunt.

landgoedbergvliet.nl
landgoedbergvliet.nl
SALESDREEF
2 I2 4904
SW SW
I OOSTERHOUT
I 076-5795666
SALESDREEF
I 4904
I OOSTERHOUT
I 076-5795666

BRUIST ARRANGEMENT
• Ontvangst
met Kofﬁe Bergvliet
• 3 uur durende golfclinic
• 2-gangen maandmenu

COLOFON
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
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THEMATEKSTEN Nederland Bruist
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Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je
of wordt het hoog tijd om de boel eens ﬂink om te gooien, zodat je met
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal ﬁjne tips
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Like ons op Facebook.com/oosterhoutbruist

win

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl

of bel 076-7115340
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DE LANGSTRAAT

OOSTERHOUT

Inhoud

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt.
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REESHOF

Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan.
Oosterhout Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in
Nederland, België en Spanje.
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VOORWOORD/OKTOBER

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.
Veel leesplezier,

Lea en Marcel Bossers

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

E

BRUIST/WONEN

Pimp je woning!
Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens onder handen te nemen,
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het
aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

JE HUIS
WEER ALS
NIEUW!

F

G

Een goede voorbereiding…

Een rijkelijke beloning

• Bedenk van tevoren wat je wilt en welke stijl je
aan wilt houden. Het is zonde van je tijd als je
er achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is
wat eigenlijk bij je past.
• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt.
Controleer of je saldo voldoende is en bekijk of
het voldoende is voor alle materialen die je aan
gaat schaffen.
• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en
opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de
ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en
de tegenovergestelde wand licht houdt,
maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een
objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
resultaat is het raadzaam een professional te
raadplegen.

• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef
ze allemaal een kwast. Een nieuwe verﬂaag
geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee
om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of, voor de luxe mensen onder
ons, koop nieuwe gordijnen. Houd rekening
met de kleur in de rest van je woning. Pas
daarom goed op met donkere gordijnen, die
zijn alleen mooi als er veel licht binnenvalt.
• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop
maken als je zelf wilt, maar als je het goed wilt
wil aanpakken, koop je nieuwe meubels of laat
je oude meubels opnieuw stofferen.
• Voor de ﬁnishing touch schaf je leuke
accessoires aan die helemaal passen in het
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het
graag wilt!

Wil je je woning een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

L M N
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Wij bieden u een uitgebreid assortiment van kwalitatieve materialen,
in uiteenlopende stijlen, structuren en designs. U kunt naar hartenlust
combineren. Ook de kleur van uw garagedeur is volledig aan te passen aan
uw smaak en de uitstraling van uw woning. Dankzij de constructie van de
deur (horizontale panelen) kunt u de ruimte in uw garage optimaal benutten.

s
Kom lang
in onze
sfeervolle
showroom

Elke garagedeur die onze fabriek
verlaat is speciaal op bestelling en op
naam geproduceerd
Onze garagedeuren voldoen aan de strengste Europese richtlijnen op het
gebied van veiligheid en duurzaamheid. Al decennia lang zorgen onze deuren,
in uiteenlopende toepassingen en onder wisselende weersomstandigheden
(temperatuur, wind en water), voor een betrouwbare en eenvoudig te
bedienen gevelafsluiting. Van Noorwegen en Groot-Brittannië tot bijvoorbeeld
Duitsland en Spanje.

DE ALBIN-SERIES

W-SERIE : WOODGRAIN

L-SERIE : STUCCO

G-SERIE : GLAD

GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning

F-SERIE : HOUTLOOK

Uw huis is prachtig maar mist wellicht de finishing
touch van een fraaie en praktische garagedeur. U zoekt
een betrouwbaar en duurzaam product, dat eenvoudig
en veilig kan worden bediend. Maar vooral ook een
garagedeur die gemaakt is op basis van uw persoonlijke
wensen en volledig in harmonie is met uw woning.

D-SERIE : DESIGN-LINE

Centraleweg 11 b, Geertruidenberg | 0162-514339 | www.albin-ce.nl
T-SERIE : TOP-LINE
10

11

PLUK
DE
DAG
EN ZET HEM IN EEN
MOOIE VAAS

LEZERSACTIE*

TAG #PERRIS
meijswonen.com

Mondhygiëne en weerstand

Als de lichamelijke weerstand vermindert en vatbaar is voor
invloeden van buitenaf, kan dit zorgen voor ongemakken van
de mond en keel. Echina Mondspray is een combinatie van
Echinacea Purpurea en vier etherische oliën van heilzame
planten. Het helpt de weerstand te verhogen en geeft een
natuurlijke bescherming. De etherische oliën zuiveren de
mond en keel, waardoor ongemakken
snel worden verlicht en verholpen.
Het product is verkrijgbaar bij
drogisterij en reformhuis.

Kijk voor adressen op
www.aromed.nl/verkoopadressen
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Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.

CREAMY LIKEUR

www.prestigecosmetics-benelux.nl

en weerstand

LEZERSACTIE

Maak kans op anti-aging
peeling t.w.v. € 95,Anti-aging peeling van Perris
Swiss Laboratory, geschikt voor
alle huidtypen voor een optimaal
resultaat. Werkt liftend en
verstevigend en maakt de huid
gladder en soepeler. Fijne lijntjes
worden minder zichtbaar. Bevat
99% natuurlijke bestanddelen
en is klinisch getest.

U

HONING VAN GOUD

Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen
jaren is steeds meer bekend geworden over de
antibacteriële en verzachtende eigenschappen
van Manuka honing. Veel mensen
ontdekken nu wat de hoogwaardige
honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl

SHOPPING/NEWS

Met de volle, tropische smaak van de
Marula vruchten is Amarula likeur het
perfecte drankje voor iedereen die van een
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische
smaak met tonen van chocolade en
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met
een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

Ontwikkel jouw eigen killer body! In
haar boek besteedt Faya niet alleen
aandacht aan voeding, sport en
persoonlijke verhalen van mensen
die haar dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset. #KILLERBODY
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Doe
mee en
win

DE GEUR VAN ALMERE

In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken.
Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de
impact van geur is voor je beleving. Naast
huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook
de geur van Almere weten te vangen in een
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl
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CHEF BAKER

Kenwood introduceert de nieuwe Titanium
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de
bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal
en een dubbele mengkom. Ook is het design
aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.
www.kenwoodworld.com

*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.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

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

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
14

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS

Highlights
Wil je graag lichtere haar kleur?
Een kleine kleurschakering?
Sun-kissed look? Net die glitter
(grijze) haren verbergen maar
nog niet gelijk heel je haar
verven? Dit en nog veel meer
kan met highlights.
Na de highlights maken wij gebruik
van een toner. De toner zorgt
ervoor dat je een mooie asblonde
tint krijgt of juist die natuurlijke
mocha tint. Hier zijn oneindig veel
mogelijkheden in!

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

DITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan

helpen om je echt thuis te voelen.
Planten helpen de luchtkwaliteit
te verbeteren, maar zorgen ook voor

een betere akoestiek.
Met mooie kussens geef je sfeer

aan je huis. Zo kun je de woon- of
slaapkamer in één keer een totaal
andere uitstraling geven.
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal
met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds
bovendien voor sfeervolle verlichting.
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een nieuw
dekbedovertrek geef je de ruimte
al een complete metamorfose.

www.hairontheﬂoor.nl of via de boekingsknop op de
Facebookpagina van Hair on the FLOOR. Bellen kan natuurlijk ook!
Basiliekplein 5, Oosterhout | 0162-462050 | www.hairontheﬂoor.nl
17
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SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!
DE MOOISTE
HEBBEDINGETJES
VIND JE BIJ

GEWOO
N
WEER O
PEN

!
KO M S N
EL L ANG
S
EN GEN
IET!

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
18

Fabriekstraat 55, Tilburg | 013 590 4459 |

Casa Blanco |
19

casablancotilburg

Ondergoed voor
elke dag
Bij FALKE vind je de perfecte damessokken
voor elke gelegenheid. Zoals deze Cotton Touch
damessokken. Comfortabel katoen en de
perfecte pasvorm.

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.

Verfris je garderobe met de nieuwe Levi’sondergoedcollectie. High comfort shorts
voor mannen.

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NAJAAR!
Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom
0164 - 21 06 15

Ginnekenstraat 19, Breda

Optimaal
draagcomfort

Verbazing en verrassing
aan je voeten

076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur
076 502 1549
Arendshof 57, Oosterhout
0162 455 666

Nieuwsgierig?
bekijk meer op

Wat is er nou leuker dan een
druilerige herfstdag beginnen
met Happy Socks om je voeten?
Want de gekke prints maken elke
dag een stuk kleurrijker.
20

Mey maakt gebruik van
hoogwaardig pima katoen en
basic dessins. Dit maakt een
ontwerp niet alleen tijdloos,
maar ook super comfortabel. Als
je voor Mey gaat, dan ga je voor
kwaliteit en comfort.

Een tijdloze
essential!
21

D

Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
in je badka
mer!

AGJE UIT

MUSEUMNACHT
MAASTRICHT

Voorkom uitglijders
in je douche met BeterGrip
Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.
Xenz Antislip is de transparante coating (met antislip-korrel) voor in de douche. De coating is op
waterbasis en gebaseerd op oplosmiddelvrij materiaal. Daarnaast biologisch afbreekbaar. Indien
gewenst, verwijdert u de antisliplaag weer. Verkrijgbaar in twee standaard versies, voor een breed
scala aan toepassingen.
INDUSTRIAL

De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels.
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig.
De aangebrachte AntiSlip coatings zijn hygiënisch
en voorzien van een ofﬁcieel certiﬁcaat voor AntiSlip
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.
Goodﬂooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen

veilige bedrijfsvloeren

Xenz is verkrijgbaar bij:

INDUSTRIAL

veilige bedrijfsvloeren

Neem voor een offerte gerust contact op
met ons of check ons complete assortiment
antislip op: www.goodﬂooring.nl

www.goodﬂooring.nl

Hoe de nacht er precies uit gaat
zien, weten we nu nog niet, maar
een ding is zeker: Museumnacht
Maastricht gaat door op vrijdag 22
oktober 2021! Museumnacht
Maastricht is niet bang om buiten
de lijntjes te kleuren, comfortzones
te doorbreken, te experimenteren
en tradities los te laten. In plaats
van zich blind te staren op dat wat
(niet) mogelijk, haalbaar, wenselijk
of normaal is, omarmt
Museumnacht Maastricht het
onbekende en geeft zich volledig
bloot. Dit jaar gaat Museumnacht
Maastricht back to basic om het
culturele speelveld alle
ondersteuning, vrijheid en ruimte te
geven om samen de deuren
wagenwijd open te zetten.
Meer info op
www.museumnachtmaastricht.nl

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL

BINNEN/BUITEN

The Last Duel is gebaseerd op ware
gebeurtenissen en ontrafelt de oude
speculaties over het duel tussen Jean de
Carrouges en Jacques Le Gris, twee
vrienden die elkaars grootste rivalen
werden. Als Carrouges’ vrouw, Marguerite,
wreed wordt aangevallen door Le Gris,
weigert zij hierover te zwijgen. Le Gris
ontkent de misdaad, maar Marguerite
beschuldigt hem openlijk. Een daad van
moed en opstandigheid die haar leven
mogelijk in gevaar brengt. De daaropA
volgende strijd legt het lot van de drie in
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf H
14 oktober te zien in de bioscoop.
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BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer
ze met een groepje vrienden gaat
wildkamperen, verdwijnt een van hen op
mysterieuze wijze. Er wordt al snel
gespeculeerd over de Nachtvorst, die
volgens de eeuwenoude mythe in de regio
vijftienjarige kinderen laat verdwijnen.
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon
van hun vriendin Britt die is verdwenen.
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de
waarheid nu eindelijk boven tafel?
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Wil je blind leren typen?

wd?
Benieu de

aar
Vraag n
heden!
jk
li
e
mog
884
-55562
Bel 06

JORN VAN TILBURG LAS & CONSTRUCTIE

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Je leert in de les online typen, maar de cursusleider
geeft ook persoonlijke begeleiding. Per les (1x per
week 45 minuten) leren we een aantal letters te typen
met de vingers die daarbij horen. We letten erop of de
vingers goed worden neergezet, je niet teveel op het
toetsenbord kijkt en je de juiste zithouding hebt (om
RSI te voorkomen). Tijdens de wekelijkse les oefenen
we niet alleen het blind typen met 10 vingers, maar
ook het typen van teksten in Word én doen we leuke
typespelletjes.

Eigenaar: Jorn van Tilburg
Visserijweg 1D, Oosterhout
06-55562884
www.jvt-laswereld.nl

Specialist in las- en constructiewerkzaamheden

Omdat er ook thuis geoefend moet worden, heb je
een computer/laptop met internetverbinding nodig.
De cursusleider kijkt online mee en kan op die manier
zien of je geoefend hebt en vooruitgang boekt.

CLASIN DEHING
GIGAKIDS TYPECURSUS
GIGAKIDS DYSLEXIE
TYPECURSUS
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN

Bij Les van Clasin
leer je blind typen met
10 vingers!
Het online oefenen
wordt afgewisseld met
fysieke lessen.

Gigakids typeprogramma
INTERESSE?voor
in
Schrijf je nu us.
een curs
ties
Kijk voor locade
op
n
de
tij
en
website.

• Online tijdens de les en thuis oefenen
• Leuke typespelletjes op de computer,
tijdens de les en thuis
• Examen met diploma of certiﬁcaat!

LES VAN CLASIN BIEDT EEN
TYPECURSUS VAN DEZE TIJD!

06-430 808 32
www.lesvanclasin.nl
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

Vrijgezel Wiljo
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
59 JAAR

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.

OGEN
GROEN

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteitenbegeleider en coach, maar heb zó veel meer
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve,
Wiljo
passie en kleur, zoals ik alles in het
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk
als een groot toneelspel, waarin ik al
spelend plezier mag maken.”
Dat plezier ervaart Wiljo ook achter
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde
ik landschappen en ook nu schilder ik nog
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heiligbeelden, ﬁets en wandel, ga graag op vakantie

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan
hoor en zie je mij niet.”
Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het
is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met
zoekt
zijn goede vrienden en voelt hij zich
gesteund door de fans van zijn kunst.
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan
zou ik toch wel weer eens die arm om mij
heen willen. Die bekende knuffel en het lief
en leed van de wereld samen delen. Want
houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet
waagt, wie niet wint…”

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden
naar wiljoh@home.nl.
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THEATER.NL

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele
herkenbare rol'

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de
gloednieuwe musical Diana & Zonen. Het wel en wee van een koninklijke familie
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg
herkenbaar, zo vertelt Brigitte aan Theater.nl.

E

Fotograaf Roos Jooren

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen
beleeft het publiek de stormachtige romance
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt
afgewisseld met de minstens zo woelige
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle
(Dominique Graanoogst).

F

'HET IS EEN
HELE MOOIE
ROL MET VEEL
LAGEN EN
ZÓVEEL TE
VERTELLEN'

Eigen invulling

hebben we kunnen loslaten”, vertelt Brigitte die
haar rol deelt met collega Marlijn Weerdenburg.
“We hebben wel een pruik op natuurlijk, dus je
ziet wel Lady Di. Maar we moeten haar niet
nadoen en laten vooral onze eigen interpretatie
als moeder op de rol los. De regisseur liet ons
zoeken naar onze eigen invulling van Diana, dat
is fantastisch”, besluit Brigitte opgewekt.
Hierdoor zouden mensen de voorstelling
tweemaal kunnen bezoeken om twee keer een
andere invulling van Diana te zien.
Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer
informatie op Theater.nl.

“Mensen zeiden: ‘nu moet je Lady Di gaan
naspelen’ en ‘hoe ga je op haar lijken?’ Maar dat

G

L M N
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T

U

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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DE DONKERE DAGEN KOMEN ER WEER AAN
Ben jij liever gezellig samen? En al helemaal in de aankomende
donkere dagen? Geef je dan nu op als Bruisende Vrijgezel en wie
weet vind je wel de liefde van je leven! Wij gunnen iedereen de
liefde, daarom helpen wij graag een handje door samen met jou op
zoek te gaan naar een match!

Word jij onze

nieuwe bruisende
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!

SI Handgemaakte sieraden:

Uniek en betaalbaar

Self Identity is een
webshop
met sieraden.
Ons eigen
sieradenmerk
heet SI.
SI staat voor:
Liefde, kracht &
zelfvertrouwen.
Onze visie is:
Je bent wie je bent & je
mag zijn wie je wilt zijn!

Ben jij net als deze vrijgezellen ook liever gezellig samen met Kerst?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!
30

www.selfidentity.nl
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BLOG/FAJAHLOURENS

Vakantiekilo’s reduceren

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten
ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten.
Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken,
dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen
weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je
cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of
gewoon lekker ﬁt en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen.
Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het
aanmaken van het gelukshormoon: endorﬁne. Een uurtje bewegen per
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een
uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product:
de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of
avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens
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Tijd nemen voor jezelf.

Wandelen in de bossen. Langs de zee lopen. Dag de telefoon uit laten. Leuk
boek lezen uit de ruilbieb. Wandelen bij kasteel in Dussen en dan via het
pondje weer teruggaan. Naar het Maria labyrint is Wernhout. Kijkje nemen bij
de plantenbieb. In je park wandelen. Eikeltjes planten. Naar Pater Pio bij de
Meerseldreef. In Etten-Leur bij de Evenaar naar de eekhoorntjes kijken. Oude
gebouwen bezoeken. Happy Stones verven en daarna ergens wegleggen.
Maak een runnen set van 24 leuke steentjes. Wandelen bij het Catharina dal.
Potluk dineer. Iedereen brengt wat mee. Dansen op leuke muziek. Mandala
maken en inkleuren. Alle oude restjes drank opdrinken. Muziek luisteren waar
je blij van wordt. Een meditatie doen. Bak een gezond taartje. Tel de vogels in
je tuin. Oude Dvd’s kijken bijvoorbeeld Harry Potter. Naar Drimmelen fietsen
en daar een visje eten. Bootjes tellen. Klavertjes 4 zoeken. Puzzelboek maken.
Gezellig oude anekdotes vertellen als verhalen. Samen Lachen. Kleedjes
haken. Plantenhanger knopen. Van oude spullen en kleding weer iets nieuws
maken. Gratis cursussen doen. Kringloop bezoeken. Herfst tafel maken met
spullen uit het bos. Lachsessie hebben. Pompoen uit hollen en kaarsje erin
maken.
Deurkrans maken met herfstspullen. Outlander kijken op Netﬂix. Brood
bakken. Van oude sierraden weer iets nieuws maken. De gratis meubelen
ophalen, opknappen en door verkopen. Iets goeds doen voor een ander.
Iemand een compliment geven. Bloemen drogen. Liefde sturen.
Lekker lang in een ligbad liggen. Iets liefs doen voor jezelf. Iets doen wat je
altijd al had willen doen. Genieten van je kinderen en/of huisdieren. Of van de
elementen aarde, lucht, hout, vuur en ether.
Zon en de Maan, sterren en geniet van de beweging naar liefde en
vooruitgang.
Al deze bovenstaande ideeën kosten bijna niks, maar inspireren jezelf wel
dat je één mag zijn met je creativiteit en de natuur en al je zintuigen. Ik
hoop dat ik je wat inspiratie heb gegeven. Zodat je de herfst goed kunt
beginnen.
Fijne herfsttijd gewenst.
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Praktijk voor
natuurgeneeskundige,
energetische en
paranormale therapie.
"Magnetiseren is vrede
mogen brengen in het
lichaam."
CLIËNTENERVARINGEN

Petra is een hele fijne
magnetiseur. Ik heb heel
veel aan de afspraken, ik zit
een stuk beter in mijn vel en
heb veel meer energie gekregen.

Petra Busio
Zandheuvel 59, Oosterhout
06-10564703
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl
Vergoeding via de meeste
aanvullende verzekeraars

BEAUTY/NEWS
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Hier worden we blij van!
1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.nl
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.nl
3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com
5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,- www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.nl
7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99 www.douglas.nl

Nu we weer in herfst zijn beland en we de zon moeten
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van!

8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.nl
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.nl
10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu
12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.nl
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Kla or  rt?
het begint bij je voeten

Pedicure Adinda zorgt ervoor dat jouw voeten de
aandacht krijgen die ze verdienen. De professionele
praktijk is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor
pedicures, en zit gevestigd in het pand van Van
Halderen. Een goede regelmatige verzorging van je
voeten voorkomt problemen en daarvoor ben je hier
aan het juiste adres. Tijdens een pedicurebehandeling
krijg je altijd 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
Manicure
IPL - Deﬁnitief ontharen
- Huidverjonging
- Acne
- Couperose
- Pigment

Adinda geeft ook IPL behandelingen.
Deze behandelingen voor IPL worden uitgevoerd
met een door de EU goedgekeurd apparaat. Om de
behandelingen zo goed en correct mogelijk uit te voeren
heeft Adinda scholing gevolgd bij Bowie Medicals. Daar
heeft ze verschillende certiﬁcaten voor behaald. Zodat
ze de beste adviezen en behandelingen kan uitvoeren.
Ook voor de IPL behandelingen bent u bij haar aan het
juiste adres!

‘ t FrietL

ik

bourgondisch genieten

TAKE AWAY
K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

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

Meerberg 41 I 4847 NA I TETERINGEN I 076 886 0680 I www.tfrietluik.nl

Bourgondisch
Genieten

BLIJF ER
NIET MEE
RONDLOP
MAAK SNELEN,
EE
AFSPRAAK N
!

Golf & Culinair

SCHERM
KAPOT?
Pro Repairs | Catharinastraat 42, Oosterhout
info@prorepairs.nl | 0162-229664 | www.prorepairs.nl

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

Ook bij uw
dierenarts

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

GOLFEN EN CULINAIR GENIETEN MET
HET BOURGONDISCH ARRANGEMENT
OP LANDGOED BERGVLIET!
U wordt ontvangen met 'Koﬃe Bergvliet',
gaat 18-holes golfen en wordt daarna
getrakteerd op een heerlijk 3-gangendiner!
Reserveren kan via telefoonnummer:
+31 765 795 666

EIGEN
OPHAALDIENST

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

Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

Dienblad
GERSHWIN

Genoeg ruimte voor een hapje en een
drankje! Of gebruik hem om leuke
decoratieaccessoires op te zetten en zo
je interieur op te vrolijken. Dienblad
Gershwin is gezellig én functioneel!

Kandelaar
MOZART

3x

DE FAVO
KUSSENS
VAN BRUIST
Sierkussens, een van
de dingen die niet
kunnen ontbreken
in je huis Een bank
zonder sierkussen ziet
er minder gezellig en
uitnodigend uit dan een
bank met kussens.

Meknes
TAFELLAMP

Deze tafellamp is
helemaal van nu.
Omdat de kap een
open structuur heeft,
is de lichtbron duidelijk
zichtbaar. Zo ben je
verzekerd van een
sfeervol resultaat.

Met 170 winkels, advies, ideeën en
inspiratie voor je interieur, ga je
naar Leen Bakker om van je huis
een thuis te maken.

LAAT DE WOESTIJN JE INSPIREREN

Vaas
CHARLOTTE

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij Leenbakker in Oosterhout voor nóg meer leuke producten!

HOME SWEET HOME

Alles voor een leuke inrichting
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Meerstoel 18 Oosterhout - 0162 471 715

Met ruim 37 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België en Spanje. Onze doelstelling is om in zo veel
mogelijk steden een glossy stadsmagazine uit te geven. Wil je daaraan
een steentje bijdragen? Meld je dan als stagiaire voor de afdelingen
Customer Care en Sales. Liefst voor de duur van 6 maanden.

Ben jij op zoek naar een

Bruisende stageplek?
Stagiaires gezocht

Voor de afdelingen Customer Care
en Sales zijn we op zoek naar
de volgende stagiares:

• Junior sales accountmanager
• Medewerker Customer Care
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mooie glow de herfst
De wind steekt op en de temperatuur daalt. De herfst komt
er alweer aan. Binnen steken we de verwarming aan en de
douche zetten we een standje warmer.
Dit heeft allemaal invloed op jouw huid. Vooral het vocht in de huid
wordt sneller onttrokken. De huid kan droog en strakker aanvoelen
en soms zelfs gaan schilferen. Wanneer er niet voldoende vocht in
de bovenste huidlagen zit kan je huid gevoeliger en reactiever zijn
dan normaal. Het resultaat is een doffe, gevoelige en droge huid.
Verder zorgt de droge omgeving, het gebrek aan vocht voor droge
handen met kloofjes, gesprongen lippen en schilferige benen.
5 tips om dit tegen te gaan:
1. Gebruik een luchtbevochtiger. Een goede
luchtkwaliteit heeft een positief effect op de huid.
2. Eet voldoende gezonde vetten. Omega3 vetzuren
helpt de olieafscheiding van de huid aanvullen
en beschermen tegen vochtverlies.
3. Douche niet te heet. Probeer eens een ijskoude
douche. Koud eindigen stimuleert het hele
systeem en heeft vele gezondheidsvoordelen.
4. Verzorg je huid met passende hydraterende verzorging.
Wil jij weten wat bij jou past? Wij helpen je hier graag bij.
5. Onderga 1x per 4 weken een gezichtsbehandeling voor
een perfecte glow.

Meer informatie vind je op
www.nederlandbruist.nl/vacatures

Praktijk voor natuurlijke
huid verbeterende gezichtsen lichaamsbehandelingen.
”Lekker in je vel geeft een
stralend uiterlijk”

CLIËNTENERVARINGEN

‘‘Ik voel mij altijd herboren na
een gezichtsbehandeling,
Mijn huid is enorm opgeknapt
sinds ik de adviezen die ik heb
gekregen ben gaan uitvoeren.’’

Pastoriestraat 4, Made
06-24316949
www.miramibeauty.nl

Stuur een korte motivatiebrief en volledig CV met pasfoto
t.a.v. Lea Bossers naar vacature@nederlandbruist.nl.
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Miriam Duijvestijn
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BRUIST SALES ACADEMY
Wil jij een carrièreswitch maken? Of ben je net klaar met je opleiding? Wil jij
als junior via begeleiding en trainingen jezelf verder ontplooien en zo aan je
eerste baan beginnen? Dan is de Sales Academy binnen Bruist iets voor jou.
In 2021 heeft Bruist een eigen Sales Academy
opgericht. Middels een interne opleiding
word je klaargestoomd om uiteindelijk in
de buitendienst succesvol te presteren.
Via training en coaching gaan we ervoor
zorgen dat je alles gaat leren over sales.
We zoeken in diverse regio’s in Brabant
commerciële mensen, die het vak sales
willen leren en dromen van een baan in
de buitendienst, waar je een goed salaris
verdiend en een gave provisieregeling hebt.
Daarbij behoort in het begin een basissalaris
met een VW Up en mobiel. Let op dat je ook
bij een carrière switch rekening moet houden
met dit basissalaris waarbij je kunt groeien
in functie en salaris.

Met ruim 37 uitgaven per maand is uitgeverij
Nederland BRUIST een succesvolle formule in
diverse regio’s in Nederland, België en Spanje.
De magazines die maandelijks verschijnen onder
het kwaliteitslabel Bruist hebben zich ontwikkeld
tot een volwassen medium waarin de lokale
ondernemer centraal staat.
Ondernemers komen in onze magazines en op
onze website op een unieke manier aan het woord
en in beeld. Het staat boordevol tips, trends,
evenementen en advertenties. Door het unieke
formaat, een hoog leesbereik en een groot aantal
combinatiemogelijkheden qua adverteren, zijn
de magazines van Bruist een uitstekend medium,
zowel voor lokale en regionale als voor landelijke
adverteerders.

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
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BRUIST/RECEPT

Spaghettipompoen
gevuld met pesto

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de
binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.
4 PERSONEN - 60 MIN.
INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen
scheutje olijfolie
2 el pesto
2 tl creme fraiche
gebakken spekjes
peper
zout
chilipeper
geraspte kaas
mozzarella

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij de spaghettipompoen
doormidden. Om makkelijk door te kunnen snijden doe je de pompoen
eerst een minuut in de magnetron. Net als met alle soorten pompoen
kun je het beste met een vork de pompoen inprikken daar waar je ‘m wil
snijden en dan een minuut in de magnetron doen. Dan kun je relatief
makkelijk de pompoen door midden snijden.
Haal de pitten weg, smeer in met een beetje olie en bak dan 40 minuten
met de opengesneden kant naar beneden in de oven.
Haal de pompoen uit de oven en trek met een vork de draadjes los. Voeg
een eetlepel pesto en een theelepel crême fraiche per halve pompoen
toe en meng. Voeg nu ook de spekjes toe. Breng op smaak met peper,
zout en chilipeper.
Strooi geraspte kaas en mozzarella over de pompoen en zet nog even
terug in de oven totdat de bovenkant mooi goudbruin is.
Dien direct op.
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SodaStream

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Voel jij ze ook alweer?
De kriebels om weer van de
huiselijke warmte te genieten.
Buiten is het niet meer zo
warm als van de zomer.
Gewoon lekker knus met
Bruist op de bank.
Los de puzzels op en maak
kans op leuke prijzen.
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Maak kans op een

bruiswater
toestel

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
ﬁjne product van O’right.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ywoonmaand. T
De oplossing van vorige maand was rustig.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.
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koolzuur
gas
duurzaam
water

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de
oplossing in op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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smaakje
bruist
bubbels
gemak
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 november
de oplossing in op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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