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DAT LICHT LEKKER

Fatboy ken je vooral van de mollige zitzakken, om lekker op te 
zitten of liggen. Maar behalve die volslanke jongens ontwerpt 

Fatboy nog veel meer. Bijvoorbeeld deze lampen, die je binnen 
en buiten kunt gebruiken. Ze zijn minimalistisch, puur en super 

praktisch, omdat ze oplaadbaar en dus draadloos zijn. Dim de 
LED verlichting zoals jij dat wilt en zorg voor een zacht diffuus 

licht. Oh boy, de zwoele nazomernachten in jouw tuin worden 
vet.. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen José Appels en Hovenier Van Amelsfoort 
wat hen zoal bezighoudt en geeft ook Raad & Uitvoering een kijkje in 
de keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

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



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
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Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  
website!

Van A tot Z
“In 1984 zijn wij dit hoveniersbedrijf gestart”, 
vertelt Monique. “Theo is de man van de tuinen 
en ik help hem waar ik maar kan, samen met 
onze vakkundige medewerkers.” Je kunt dus wel 
stellen dat Van Amelsfoort een gevestigde naam 
in de hoveniersbranche is. “We kunnen het hele 
traject, van het ontwerpen van de tuin tot en met 
het aanleggen en het onderhoud, verzorgen. Maar 
verwacht van ons geen ontwerp met enorme 
terrassen, de focus ligt bij ons juist op groen. 
Natuurlijke tuinen waar van alles groeit en bloeit, 
zorgvuldig door Theo geselecteerd.”

Energetische tuinen
Het laatste geldt al helemaal in het geval van een 
energetische tuin, sinds vijf jaar hét specialisme 
van dit hoveniersbedrijf. “Een energetische tuin 
straalt rust uit, geeft de ‘gebruikers’ meer energie 
en zorgt dat ze zich happy voelen in hun tuin. 
Theo voelt precies aan hoe hij dit kan bereiken 

Eigenaren: Theo en Monique van Amelsfoort 
Poppelseweg, Goirle
013-5346023  |  www.hoveniervanamelsfoort.nl

en dat geeft hem dan weer energie. Een 
hele mooie wisselwerking met telkens weer 
bijzondere resultaten. Hierdoor weten we ons te 
onderscheiden in de markt.”

Geen verrassingen achteraf
Bij Van Amelsfoort staan persoonlijke service, 
betrouwbaarheid en kwaliteit zeer hoog 
in het vaandel. “Daarnaast vinden we het 
heel belangrijk om transparant te werken. 
Onze klanten weten precies waar ze aan toe 
zijn en staan achteraf dan ook nooit voor 
verrassingen. Bovendien zijn we aangesloten 
bij vakorganisatie VHG, wat ze zelfs nog een 
extra stukje zekerheid biedt en wat alleen nog 
maar meer bewijst dat wij voor kwaliteit gaan 
en staan.”

Uw tuin in balans
Natuurlijke, groene 
sfeertuinen, dat is 
het einddoel van 

Hoveniersbedrijf Van 
Amelsfoort. “Mijn man  

Theo is een echt 
natuurmens”, aldus 

Monique van Amelsfoort. 
“En dat zie je ook terug in 
zijn ontwerpen. Daarnaast 
ligt zijn specialisme sinds 

enkele jaren ook bij de 
energetische tuin.”

BRUISENDE/ZAKEN

PERSOONLIJKE SERVICE, 
BETROUWBAARHEID EN  
KWALITEIT
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Business!Back to
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. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

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

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

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. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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“Ik kan goed organiseren”, vertelt José enthousiast. “Daarnaast 
vind ik het fijn om iets voor mensen te kunnen betekenen, 
specifiek tijdens periodes in hun leven die veranderingen of 
verlies met zich meebrengen. Dit komt allemaal samen in mijn 
werk als NalatenschapsMakelaar.”

Ontzorgen
“Het afhandelen van een nalatenschap is niet altijd eenvoudig, 
omdat alles moet verlopen volgens wettelijke regelgeving. 
Als je te maken krijgt met een overlijden, ben je bezig met je 
verdriet. Je zit er niet op te wachten om allerlei praktische 
zaken te moeten regelen. Dan is het prettig om iemand als ik 
naast je te hebben staan. Ik ben bevoegd om op te treden als 
executeur en kan indien gewenst veel werk en daarmee zorg 
uit handen nemen. Ook met vragen kun je bij mij terecht.”

Wensen in kaart brengen
Bij het afhandelen van de nalatenschap kunnen familierelaties 
op scherp worden gezet, met als gevolg conflicten. Gelukkig 
beschikt José als mediator over de benodigde capaciteiten om 
alles in goede banen te leiden. “Daarnaast kan ik voor mensen 
hun wensen omtrent hun nalatenschap en (levens)testament 
in kaart brengen. Daarbij maak ik gebruik van een digitaal 

Nalatenschaps Makelaar
De waarde van de

José Appels werkte 
jaren als adviseur en 
leidinggevende in de 

zakelijke financiële 
dienstverlening. 

Na een uitdagende 
baan als operationeel 

directeur bij een 
thuiszorgorganisatie 

was het tijd voor 
iets nieuws. In 

december 2017 ging 
José aan de slag 

als Nalatenschaps- 
Makelaar.

dossier waar alle gegevens van de cliënt 
worden opgenomen. Mocht je onverwacht 
komen te overlijden, dan is het voor je 
nabestaanden duidelijk hoe jij het graag 
geregeld wilt hebben. Het geeft rust om dit 
soort zaken al bij leven op orde te hebben.”

Netwerk van professionals
“Als één van de in totaal tien erkende 
NalatenschapsMakelaars ben ik aange-
sloten bij de landelijke organisatie  
‘De NalatenschapsMakelaar’ en kan ik 
een beroep doen op de expertise van 
een netwerk van juristen, fiscalisten en 
accountants. Daarnaast ben ik lid van 
NOVEX (Nederlandse organisatie voor 
executeurs) en gecertificeerd mediator 
(ADR).”

“Al met al is het ontzettend mooi en 
dankbaar werk. En ik heb een bijzondere, 
persoonlijke band met mijn cliënten. Daar 
doe ik het voor!”

HET IS ONTZETTEND MOOI  
EN DANKBAAR WERK

BRUISENDE/ZAKEN

06-11168152  |  nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 
www.joseappels.nl  |  www.nalatenschapsmakelaar.nl
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

Heuvelring 222, Tilburg   
013-5367711 

www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet. 

Dan wordt het nu tijd om elkaar beter te 
leren kennen. Hoe kan dit nu beter dan 

tijdens een gezellig potje pool.  
Hierin denken wij iedere woensdag  

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het  
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis.  
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

50% korting op tafelhuur, dus neem je 
vriendinnen mee en kom gezellig poolen! 

Als de woensdag niet uitkomt, staan  
wij uiteraard de andere 6 avonden per 

week klaar voor jullie.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het
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Wil jij graag doelgericht afvallen en
helemaal in shape genieten van jouw zomer? 

Kom dan naar bbb health boutique voor onze Shape Boost! Deze boost 
staat in het teken van afvallen en strakker worden! Het biedt je alle tools 
om kilo’s en centimeters te verliezen, voor een mooi, gezond en strak lijf!  

Schrijf je nu in en ontvang 50 euro korting bij een abonnement 
van 6, 12 of 24 maanden. Deze actie loopt t/m september 2019

met kortingscode: shapeboost2019

Plan je gratis proefl es online in!

Shape Boost!

Je ontvangt:

 een persoonlijk plan met bijbehorend shape-dagboek 

 een wekelijks weeg- en meetmoment om je te   
 motiveren en jouw resultaten vast te leggen 

 minimaal 3 effectieve sportsessies per week in 
 de hot cabin, zaal of outdoor, onder begeleiding van  
 een professionele coach 

 onbeperkt food- & lifestylecoaching om jouw   
 voedingsgewoontes en leefstijl te optimaliseren.

 na elk sportmoment een ozonbehandeling voor
 een mooie, strakke en glanzende huid

bbb heeft boutiques in 
Amsterdam (Jordaan & 

Amstel), Delft, Den Haag, 
Haarlem, Tilburg, Utrecht, 

‘t Gooi, Den Bosch en 
Rotterdam

bbb health boutique 
Tilburg

Kempenaarplaats 16
5017DX Tilburg

088 644 00 13
info@bbbhealthboutique.nl

www.bbbhealthboutique.nl

bbb health boutique 
is een holistische 

sportschool voor iedere 
vrouw. 

bbb health boutique 
helpt jou bij een 

duurzame leefstijl 
verandering op het 

gebied van body, food 
en mind.

30 minute workout

bbb voor iedere vrouw

bbb mama

shape boost

K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 
bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we verrichten 
ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle onderdelen; veel 
hebben we op voorraad en anders kunnen we het gewoon bestellen, 
binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
ga je naar Koelservice Biggelaar

K O E L S E R V I C EK O E L S E R V I C E
B I G G E L A A RB I G G E L A A R Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

koeltechniekkoeltechniek

in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Een betere beveiliging voor minder geld!

Door jarenlange ervaring in dit vakgebied kan ik mijn klanten perfect adviseren over een installatie 
op maat. Vaak worden we ingeschakeld om bestaande beveiligingsplannen en -maatregelen tegen 
het licht te houden en te checken of deze goed en doelmatig zijn. Dikwijls blijkt het dan mogelijk 
om met relatief simpele aanpassingen en beperkte investeringen de doelmatigheid van de 
beveiliging te verhogen en de 
exploitatiekosten in de hand te houden. 
Oftewel: just to be safe...

De focus ligt bij Mijland Security op een viertal disciplines: inbraak-
beveiliging, toegangscontrole, brandbeveiliging en camerabeveiliging. 

013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty op het
juiste adres.

Wendy van Strien en haar team van schoonheids-
specialistes zijn steeds bezig om meer kennis op te doen 
en om de behandelingen nog succesvoller te maken. 
Het totale beautyconcept biedt dan ook resultaatgerichte 
behandelingen in een ontspannen sfeer, waarbij je kunt 
rekenen op persoonlijke aandacht en deskundig advies.

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care - deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist! BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Na een heerlijke zomervakantie je huid, nagels en 
voeten nog even laten genieten van een goede nazorg.

Voorzie je nagels en voeten van een 
heerlijke spa met verzorgende oliën 
en voedende maskers. 

Geef je huid een boost door 
middel van hydratatie, voeding 
en versteviging!

Heerlijk genieten van een    
goede ‘vakantie-nazorg?’

Maak nu een
afspraak! Bel  

013-5439028
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D

Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel 
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken, voordat ze worden afgeleverd.

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
En dat inmiddels alweer elf jaar.

KOM SNEL  EENS LANGS!
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 Sandra Wijffelaars 
 Dansschoenen in de breedste zin 

van het woord, dat is waarvoor je bij 
Excento in Tilburg terechtkunt; een 
winkel die is ontstaan vanuit een 

passie voor dansen...

Welkom in mijn 
danswereld!

SCHOUWBURGRING 6, TILBURG
WWW.EXCENTO.NL

EXCENTO
 VOOR EEN GOED  

EN GEDEGEN ADVIES  

EN UITSTEKENDE  

SERVICE

Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen   voor de meest 
uiteenlopende danssoorten en van diverse merken. Merendeels met hak, maar  

ook bijvoorbeeld platte dansschoenen voor ballet, jazz en dergelijke. En... wat  
veel mensen niet weten, je kunt bij   Excento ook terecht voor bruidsschoenen! 

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

Wij zijn Bosch Car Service 
Auto Blaschke.

45 jaar geleden opende Auto Blaschke 
haar deuren. Door hard te werken en 

dicht bij ons zelf te blijven, hebben we 
een goede reputatie opgebouwd die 
in 2015 leidde tot een tweede plaats 

bij de verkiezing van beste autobedrijf 
van Nederland. Daar zijn we heel trots 
op. Ons team staat voor kwaliteit en 
service. Het is een mix van ervaring 
en jong talent, maar allemaal even 
enthousiast, klantvriendelijk en fris. 

Wij zijn groot, maar niet te groot om een 
persoonlijke band met u op te bouwen. 
Wij zijn klein, maar niet te klein om u 

perfect te kunnen servicen. 
Uw auto moet het gewoon doen.  

Elke dag. Daar rekent u op.  
Auto Blaschke staat voor u klaar.
 Voor APK, onderhoud, reparaties, 
schadeherstel en voor nieuwe en 

gebruikte auto’s bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Auto Blaschke  
staat altijd voor u klaar!

Komt het nu toch voor dat u blikschade of ruitschade 
heeft, bent u bij Auto Blaschke altijd van harte welkom, 
ongeacht wat uw verzekering aangeeft en ongeacht 
de grootte van de schade. Wij regelen alles voor u en 
nemen de zorg uit handen. Ook bij ons krijgt u een 
vervangende auto. Hopelijk komt het niet vaak voor, 
maar anders helpen wij u graag en zorgen dat u snel 
weer mobiel bent. 

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
APK, banden, storingen, etc. 

Auto Blaschke staat voor u klaar!

In het drukke verkeer en met de complexe autotechnieken 
van tegenwoordig, kunt u soms wel eens ‘een gelukje’ 
gebruiken.

van het woord, dat is waarvoor je bij 

Komt het nu toch voor dat u blikschade of ruitschade 
heeft, bent u bij Auto Blaschke altijd van harte welkom, 
ongeacht wat uw verzekering aangeeft en ongeacht 
de grootte van de schade. Wij regelen alles voor u en 
nemen de zorg uit handen. Ook bij ons krijgt u een 
vervangende auto. Hopelijk komt het niet vaak voor, 
maar anders helpen wij u graag en zorgen dat u snel 
weer mobiel bent. 

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
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Heb jij last van een angst, verdriet, boosheid, 
schaamte of spijt waar je niet vanaf komt?

EMDR Kaatsheuvel  |  06-24218363  |  praktijk@moniquedeboer.com  |  emdrkaatsheuvel.nl

Dan kan EMDR iets zijn voor u!
Deze behandelingsmethode is wetenschappelijk aangetoond en uiterst effectief. 
Door het afwisselend links, rechts stimuleren van het brein, wordt het eigen 
verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde 
verwerking alsnog plaatsvinden.

Wil je meer informatie of een afspraak inplannen, bel 06-24218363.

Hoe werkt EMDR?
Door de traumatische herinnering naar voren te halen in de gedachten en tegelijkertijd 
de hersenen te belasten met oogbewegingen of klikjes op de oren, raakt het 
werkgeheugencapaciteit als het waren overbelast. Hierdoor zijn de hersenen niet meer in staat 
de emoties en sensaties aan de traumatische herinnering te koppelen, waardoor de hoge lading 
van het beeld verdwijnt. De hersenen zien hierdoor geen bedreiging meer in de herinnering, 
zodat het niet meer wordt opgeslagen, maar netjes wordt verwerkt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is één van de vormen van 
therapie om trauma los te koppelen uit de hersenen. EMDR is gebaseerd op het 
overbelasten van het werkgeheugencapaciteit en het activeren van het natuurlijk 
verwerkingssysteem in de hersenen.

COLUMN/EMDR KAATSHEUVEL

EMDR
Heb jij een schoonheidssalon met een grote of een kleine klantenkring? Loopt je salon goed maar gaat 
het op (e-mail)marketinggebied nog niet helemaal lekker? Dan kunnen wij jou helpen! Wij hebben 
namelijk een e-mailcampagne ontwikkeld speciaal voor schoonheidssalons!

E-MAILCAMPAGNES SPECIAAL VOOR 
SCHOONHEIDSSALONS!

DE BOBMAIL KENNISSESSIE BOBMAIL BLOG

Wat houdt de campagne precies in? We hebben een 
slimme e-mailmarketingstrategie bedacht waarbij we 
ervoor zorgen dat de bestaande klanten vaker de salon 
bezoeken en producten slimmer worden aangeboden. 
Met ons nieuwsbriefsysteem kun je makkelijk en 
snel nieuwsbrieven klaarzetten en de campagnes 
automatisch versturen. We helpen je met het opzetten 
van de campagne en daarbij letten we op het werven 
van klanten, het behouden van klanten en het testen 

van de tevredenheid. Mocht jij geïnteresseerd zijn in 
deze of meerdere campagnes, dan komen we het graag 
presenteren in je salon. Wij geloven namelijk dat elke 
samenwerking start met een ontmoeting en 
een kop koffi e. We horen het graag, 
neem contact met ons op via: 
vragen@bobmail.nl. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.bobmail.nl

Havikstraat 14, Reusel  |  013 - 534 8632
vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl

 Benieuwd wat wij 
voor jou kunnen 
maken? Bel voor 

een afspraak. 

PARTNERPROGRAMMA
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11
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Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Je peuter is de hele dag bezig met blokken stapelen, schooltje 
spelen, knutselen, de pop aankleden of met de brandweerauto 
racen. Kinderen zijn dol op spelen. Spelen is leuk en stimuleert alle 
ontwikkelingsgebieden.

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden 
we een huiselijke omgeving 
en betrokkenheid van onze 

begeleiders van groot belang. 
Ontwikkeling van kinderen komt 

het best tot zijn recht als de 
omgeving hen in staat stelt om 
te onderzoeken en te ontdekken. 
Onze pedagogische medewerkers 
zijn hierin begeleidend. Een kind 
leert van de dingen die het zelf 
onderneemt en ondervindt, onze 

pedagogisch medewerkers dragen 
er zorg voor dat een kind voldoende 

uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en 
structuur te geven, waar ze 

behoefte aan hebben, werken 
we met een vaste dagindeling. 
We hechten veel waarde aan 
een goede communicatie en 

afstemming met thuis. Zo vinden 
we het bijvoorbeeld belangrijk dat 
een kind zoveel mogelijk de slaap- 
en eetritmes kan aanhouden die 

het thuis ook heeft.

Spelen is plezier 
Tussen nul en zes jaar is spel de belangrijkste bezigheid voor een kind. 
Kinderen spelen voor hun plezier en niet omdat ze graag iets willen leren. 
Als kinderen spelen, zijn ze actief bezig, maar tegelijkertijd leren ze wel een 
heleboel.
 
Spelen is leren 
Kinderen leren spelenderwijs de wereld om hen heen begrijpen. Ze doen 
tijdens het spelen nieuwe ervaringen op. Tijdens spelen wordt er vaak veel 
gepraat, en spel is de meest geschikte situatie om met andere kinderen om 
te leren gaan. 
 
Spelmateriaal 
Kinderen kunnen met van alles spelen. Voor jonge kinderen is  
spelen ook helpen bij karweitjes, bijvoorbeeld plantjes water geven.  
 
Tips bij het spelen
• Het is verstandig om niet te veel speelgoed tegelijk te hebben staan. 

Als je een deel van het speelgoed opruimt, kun je regelmatig iets 
anders tevoorschijn halen. Dat is dan telkens weer een leuke verrassing 
voor je kind.

• Laat je peuter zo veel mogelijk zelf uitproberen.  
Dan is je kind langer bezig en leert deze het meest.

• Het proces van spelen is belangrijker dan het 
eindresultaat. Jonge peuters bedenken vooraf nog 
niet wat ze willen maken. Voor je kind gaat het om 
het bezig zijn. Het is niet erg als een knutselwerkje 
niet zo mooi is.
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

chantal@dekkers-familierecht.nl  
www.dekkers-familierecht.nl

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 42% van de mensen die zijn 
gescheiden hun fi nanciën achteraf anders hadden willen regelen. En 
hoewel angst voor de fi nanciële gevolgen van de scheiding de grootste 
zorg is, schakelt 39% van de mensen geen enkele hulp in bij het 
overzien en regelen van hun fi nanciën bij scheiding. Soms omdat ze 
niet weten waar ze moeten beginnen of waar ze aan moeten denken, 
maar ook omdat ze niet weten wie ze kunnen inschakelen.  

Weet wat je afspreekt 
in het kader van de scheiding!

Als vFAS(*)-advocaat en scheidingsmediator geloof ik dat duurzaam en 
zorgvuldig scheiden in goed overleg vrijwel in de meeste gevallen leidt tot de 
beste lange termijn oplossing voor alle betrokkenen. Daarbij is essentieel dat (ex-)
partners de fi nanciële consequenties van de door hen te maken afspraken kunnen 
overzien en weten wat ze nu daadwerkelijk afspreken met elkaar. Uiteraard is het 
lastig om naast alle emoties van een verbroken relatie bewust en goed samen te 
kijken naar alle fi nanciële gevolgen van de scheiding en de fi nanciële afspraken 
die in dat kader gemaakt moeten worden. Weet wat je afspreekt voordat de 
afspraken in een convenant worden vastgelegd. Juridisch gezien is het namelijk 
(vrijwel) onmogelijk om een convenant later ‘open te breken’ om andere fi nanciële 
afspraken te maken. Vandaar het advies: weet wat je afspreekt in het kader van 
de scheiding!

(*) De vFAS is de vereniging van advocaten en scheidingsmediators 
die gespecialiseerd zijn in het familierecht en mediation. 
De vFAS staat al ruim 20 jaar voor kwalitatief hoogwaardige 
rechtsbijstand met oog voor de emotionele aspecten rondom 
scheiden.

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties. 
In een scheiding is er 
veel onzekerheid: op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel 

gebied. Mensen 
komen naar mij voor 

een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met de 

ander.   

Chantal Dekkers

(*) De vFAS is de vereniging van advocaten en scheidingsmediators (*) De vFAS is de vereniging van advocaten en scheidingsmediators 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Ruim 40% van gescheiden mensen heeft achteraf spijt 
van gemaakte fi nanciële afspraken

23 T/M 29 SEPTEMBER
BREDA

ARUBA WEEK

23 T/M 29 SEPTEMBER

ARUBA WEEK

Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ARUBA-WEEK_ADV-BRUIST_IS_162x162_v2.indd   1 03/07/2019   17:39
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WESTERMARKT 5  |   5042 MC TILBURG  |   T 013 -  46 34 868WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

Locatie omschrijving• Terras 150m2 (50m2 overdekt en verwarmt)
• Feestlocatie/ Bar Restaurant 100m2• Aangrenzend 500 parkeerplaatsen (gratis)Mogelijkheden Locatie • Borrels / Meetings tot 100 personen• Diners tot 70 personen• Feesten tot 100 personen• BBQ tot 125 personen• Vergaderingen/presentaties    tot 50 personen na 18:00uur

F E E STJ E T E V I E R EN ?
“Tuinhuis Culinair is een geweldige locatie voor feesten en 
partĳ en. Speciaal voor mensen die hierin geïnteresseerd zĳ n, 
hebben wĳ  een folder samengesteld met alle mogelĳ kheden. 
Maar dat is niet het enige wat wĳ  bieden naast onze reguliere 
werkzaamheden. Wĳ  bieden namelĳ k ook nog de mogelĳ kheid 
om een kok in te huren voor op locatie: chef on demand. Een 
feest vier je dus bĳ  Tuinhuis of gewoon bĳ  jou thuis...”

SANDRA+RUBEN

 

DE BAR 

HEERL IJKE 
HAPJES !  

Wij de zorgen, u de fun!
L E T ' S C E L E B RAT E YOUR PARTY !  

Vraag 
naar onze 
brochure!

VERJAARDAG O F JUB I L E UM -  PR I VAT E D I N I N G - GRAT I S PARK E R EN - TOP SERV I C E

Vraag via de website vrijblijvend onze 
folder 'Feesten& Partijen' aan!

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

Een betaalbare Bourgonje!

Deze designkeuken, in hoogwaardig, zelf-herstellend Fenix mat zwart, 
is een goed voorbeeld van de kwaliteit die Robert Bourgonje u kan 
bieden. Een ontwerp op maat, door mee te denken met uw wensen, 
te adviseren én vorm te geven binnen uw budget. Massief eiken of 
juist strak, net even anders dan u gewend bent!

Havendijk 8, Tilburg
Woonschip ‘Nooit Volmaakt’
06-57743311  |  info@aquafun4you.nl  

BOOTVERHUUR 

Gemotoriseerd  
of wat actiever  
te water?  

Huur eens een ruime motorboot, 
een ruime waterfiets, sportieve 
kano, of sit on top kayak om de 
Tilburgse wateren te verkennen. 
Reserveren wordt geadviseerd. 

Voor al onze tarieven en info:
www.aquafun4you.nl

De Nieuwe Heikant • Brucknerlaan • Tilburg
013 458 11 75 • www.kapsaloncarin.nl

Het vertrouwde adres  
voor uw haar!

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

Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, zo ook een piano of 
vleugel. Om een instrument in optimale conditie te houden adviseren 
wij u om het regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 2 x per 
jaar te laten doen. Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. Mocht er iets niet helemaal in orde zijn, dan verhelpen wij dat 
ook meteen. Eventuele aankomende kleine of grote reparaties worden 
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u
dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

www.simonspiano.nl

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
4544



 

 
ROEPING, ZINGEVING, WETEN WAT JE WILT? 
Praten sommigen met passie over hun werk, velen beseffen dan juist dat ze 
min of meer gevangen zitten in werk dat louter als noodzakelijk wordt 
beschouwd. Om het dagelijkse leven, rekeningen en hypotheek of huur te 
kunnen betalen. Is het niet handiger als we onze roeping wisten? Nog voor 
het halen van ons diploma, carrière maken en een gezin beginnen? Bespaart 
ons dat niet veel verkeerde keuzes, tijd, geld, energie en stress? 

HET IS NIET NORMAAL 
Psycholoog Maslow zei dat het niet normaal was om te weten wat we willen. 
Hij beschouwde het als een buitengewone psychologische prestatie. Zorgen 
over geld en status zouden ervoor zorgen dat het vermogen om diep na te 
denken over het eigen potentieel en mogelijkheden wordt geblokkeerd. Ik 
vind het ernstig dat veel mensen niet weten wat ze werkelijk willen. Je mist 
dan toch veel levensvreugde? Je gaat progressief uit balans, je ervaart 
steeds meer stress, raakt in een burn-out of wordt fysiek (ernstig) ziek. Je 
gaat steeds meer uit je kracht door je aan te passen aan wat je omgeving 
van je verlangt.  

WEL NODIG 
Wist je wat je wilde, dan had je een drijfveer, was je gemotiveerd en had je 
argumenten om je niet langer aan te passen. Redenen die je nodig hebt om 
vol te houden en door te zetten bij een tegenvaller. 

Mijn columns zijn bedoeld om te inspireren, maar nu doe ik je spontaan (echt 
niet van tevoren bedacht) een aanbod. Wil je jouw diepere drijfveer 
ontdekken? Mail naar info@essentialconnection.nl. Bij voldoende belangstel-
ling organiseer ik speciaal voor jou een workshop om je verder te helpen, 
gelukkiger te worden en stress te verminderen. Doe het voor jezelf, doe mee! 

Warme groet, Emmy 

COLUMN/EMMY 
 

 

 
EMMY SOPLANTILA – INSPIRATOR | 
MOTIVATOR | FOCUSCOACH | AUTEUR | 
MASTER COACH-GECERTIFICEERD 

 

 

FOOD FOR THE HEART AND MIND 
ELKE WEEK GRATIS INSPIRATIE 
(AANMELDEN OP DE WEBSITE) 

Tel: 06-40099251 
info@essentialconnection.nl 
www.essentialconnection.nl 

 

(v.l.n.r.: Mathias,Corné, Niels en Eric)

Binnenlopen
is slagen! 

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in   
 vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk   
 advies
• GRATIS parkeren voor 
 de deur
• GRATIS vervoer van 
 uw AxiVloer
• GRATIS gebruik 
 prof. leggereedschap
•  Montage mogelijk!

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 
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DOE INSPIRATIE OP
Hoe ziet jouw ideale droom-
bruiloft eruit? En die van je 

partner? Neem de tijd om dit los 
van elkaar te bedenken en op te 

schrijven. Nu alle opties nog 
open zijn, heb je alle vrijheid om 
te bedenken wat jij nu écht wilt 
voor je bruiloft. Dit is de tijd om 

inspiratie op te doen. 

EEN TROUWPLAN MAKEN
Nadat je inspiratie hebt 

verzameld, kun je een trouwplan 
gaan maken. Bedenk in welk

Een                    plannen?
             Zo begin je!

Ga jij trouwen met jouw 
grote liefde? Het plannen 

van een bruiloft is een 
uitdagende klus. Begin 

daarom ruim op tijd met 
de voorbereidingen.

Hoe je begint?
Wij geven tips!

bruiloft

MAAK JULLIE 
SPECIALE DAG 
ONVERGETELIJK 

BRUISENDE/TIPS

Een                    plannen?
             Zo begin je!

DE DAGPLANNING
Nadat je de voorbereiding duidelijk voor ogen hebt, is het tijd voor 
de laatste stap in het plannen van je bruiloft: een uitgebreide dag -
planning maken. Neem hier iedereen in op die een bijdrage levert 
aan de grote dag. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen. 

GENIET!
Eigenlijk is er nog één allerlaatste stap: vergeet niet om op de grote 
dag met volle teugen te genieten! Maak er een dag van waar je de 
rest van je leven met plezier aan terugdenkt. Met deze tips moet 
dat zeker lukken. 

bruiloft
seizoen jullie willen trouwen, wat de sfeer gaat zijn, 
op welk moment van de dag jullie de ceremonie 
willen houden en welke onderdelen écht niet mogen 
ontbreken op deze speciale dag. 

HET BRUILOFTSBUDGET
Ook aan het minst leuke onderdeel van trouwen 
moet worden gedacht: het budget. Wat willen en 
kunnen jullie uitgeven? Dit is ook een goed moment 
om prioriteiten te stellen en het budget hierover te 
verdelen. Daarna kun je altijd nog kijken wat er 
aan budget over is om de bruiloft nóg 
onvergetelijker te maken. 

KIES DE JUISTE LEVERANCIERS
Met de juiste mensen wordt je bruiloft een groot 
succes. Met een goede weddingplanner zorg je ervoor 
dat de organisatie van je bruiloft stressvrij verloopt en 
alles tot in de puntjes is verzorgd. Denk ook aan een 
goede trouwfotograaf, videograaf en bloemist. En 
weet je al waar je de jurk en zijn pak gaat kopen?

EEN PLANNING MAKEN
Nu je in grote lijnen weet wat er allemaal moet 
gebeuren, kan het echte plannen beginnen. Wanneer 
moet alles geregeld zijn? Met de juiste planning 
zorg je dat de voorbereidingen goed verlopen.  
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d
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list
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idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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www.HuurHal.nl

Opslag

Archief

Voorraad
Kom lekker genieten: Eindsestraat 2, Dongen Informatie & reserveringen: Bel 0162 238080 of mail naar info@dongensgenieten.nl        

Bij het maken van de kaart zijn Jeroen en Jannie gaan 
kijken wat voor moois en lekkers er uit Dongen zelf 
gehaald kan worden. 

‘Koken doe je enkel en alleen met goede, verse 
en kwaliteit producten. Streekproducten zijn 
mooi, lekker & vol liefde omdat deze vaak niet 
zo grootschalig maar op maat verzorgd worden.’ 

Dit dorpse gevoel waarbij voor iedereen de deur open staat 
voel je meteen wanneer je de deur binnen stapt.  

Kom ook écht 
DongensGenieten!

Volg ons op: www.facebook/DongensGenieten óf bezoek: wwww.dongensgenieten.nl

Ortho 013 is een orthodontistenpraktijk 
in Tilburg die nieuw wordt opgestart 
vanaf augustus/september 2019 door 
orthodontisten Eveline Feberwee en 
Aaltje de Wit-Sabelis. De praktijk komt  
in Tilburg Stappegoor, Olympiaplein 391.

Bij Ortho 013 staat een GOEDE KWALITEIT van de 
behandeling centraal. Daarnaast is PERSOONLIJK 
contact met de patiënt en een DUIDELIJKE 
COMMUNICATIE omtrent het BEHANDELPLAN  
erg belangrijk.

Wij voeren behandelingen uit bij 
kinderen en volwassenen. Wij zijn 

ambitieus om voor iedereen  
een stralend gebit te bereiken.

Iedereen een stralend 
en gezond gebit

Inschrijven op

www.ortho013.nl

verwijzing niet 

noodzakelijk.

Olympiaplein 391, Tilburg  |  013-3034512
info@ortho013.nl  |  www.ortho013.nl

Kom genieten  
van de  

gezellige sfeer 
en een heerlijke 

maaltijd!
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September
Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden niet. 
Vrije tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor het verbeteren van je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
De Stier is opmerkzamer en hij zal zijn 
prioriteiten opnieuw evalueren. Geen zorgen op 
het gebied van relaties, er zullen geen grote 
veranderingen zijn in september.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie ervaren en 
begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Ook 
kunnen Tweelingen uitkijken naar een 
stabiele periode in hun carrière.

Kreeft 21-06/22-07
In stressvolle situaties word je snel 
gefrustreerd en dit kan ervoor zorgen dat 
je de stress op je vrienden of familie botviert, 
dus pas hiervoor op.

Leeuw 23-07/22-08
September heeft een stressvolle periode voor 
je in petto. Relaties zakken wat weg omdat 
de Leeuw de tijd nodig heeft om alles bij te 
werken wat hij gemist heeft in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is het 
eenvoudig voor je om al je problemen op te 
lossen. Relaties kunnen je afl eiden van je 
doel, dus houd werk en plezier gescheiden.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees voorbereid. September geeft je de moed 
om te zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie.

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in kalmer 
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand 
september zal blijven voelen. De situatie in 
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand kun je positieve energie 
verwachten op het gebied van relaties. Als je 
single bent, moet je je ogen openhouden. 
Er is een kans om je soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd en 
energie aan zijn gezondheid moeten wijden. 
Lange werkdagen en veel overwerk kunnen 
een slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
September zal tamelijk serieus zijn in het 
privéleven. De beginnende liefde van de 
Waterman is afgesleten, maar dat betekent 
niet dat je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Je moet oppassen met je fysieke kracht, 
verdeel deze goed. Als je jezelf hebt 
overschat bij het wisselen van het seizoen, 
kan dit ten koste gaan van je gezondheid.

Maagd
Het is deze 

maand 
eenvoudig
om al je 

problemen op 
te lossen.

HOROSCOOP

BLACK OUT

Cyrille van Hoof Presentatiecoach 

06-22514882  |  www.cvanhoof.nl

Zelfverzekerd en krachtig leren presenteren en ervan 
genieten!

Hoe kan je een black-out voorkomen en 
als je het wel krijgt, wat kan je doen. 
Volg dan de coaching bij Cyrille van Hoof, 
presentatiecoach. Zij zorgt ervoor dat die 
presentatie een stuk natuurlijker en 
zelfverzekerder verloopt.

Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

Ma. 13-17.00 uur  |  Di. t/m vrij. 10-17.00 uur  |  Za. 10-15.00 uur

Kringloopwinkel Voor elk wat wils
2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

Al onze inkomsten gaan naar een goed doel!
Wij verkopen brei- en haakgarens 
van Lammy, Pingouin en Phildar.
Ook geven wij brei- en haaklessen.

Dragonstraat 27, Tilburg  |  06-14487965  |  info@dewolmuis.nl  |  www.dewolmuis.nl

 De Wolmuis is  

ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  

en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk
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Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen 2 weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. 
“We besteden volop tijd en aandacht 
aan onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl 

PEUTERSURVIVAL BIJ CLUB PELLIKAAN 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles

Peuters willen niets liever dan de wereld ontdekken. Ze zijn groot  

genoeg om zelf rond te lopen, maar te klein voor zwemles. 

Bij Peutersurvival leren zij zichzelf redden na een val in het water. 

PEUTERSURVIVAL BIJ CLUB PELLIKAAN 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles

Peuters willen niets liever dan de wereld ontdekken. Ze zijn groot  

genoeg om zelf rond te lopen, maar te klein voor zwemles. 

Bij Peutersurvival leren zij zichzelf redden na een val in het water. 
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FASHION 
FOR CURVES 

SIZE 42&UP

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur  
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
Laatste zondag van de maand open
Maandag gesloten

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE  
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE 

LIFESTYLE 
FASHION GIFTS
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
“Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden,  
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke.” 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst  
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij 
Van Erp-Broekhans; een familiebedrijf dat het ware  
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

In een lijstje...
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De praktijk is gevestigd in “De Duynsberg” in Tilburg West.
Voor meer informatie kunt u appen naar 06 50628868 ook 
als u gebeld wilt worden of mailen naar cmzee@outlook.com.

Hypnotherapie voor kinderen en volwassenen

De hypnose bij therapie is een manier om contact te maken met uw onderbewustzijn. 
Daarom kunt u ook blijven praten met Margreet tijdens de behandeling. Zo kunt u nare 
ervaringen verwerken of nieuwe manieren leren om met nare gevoelens zoals pijn om 
te gaan. Omdat met name vroege jeugdherinneringen ook in het lichaam opgeslagen 

zijn gebruikt Margreet bij de hypnotherapie ook klankschalen. Daarnaast behoren 
EMDR, familieopstelling (met poppetjes), coaching en tekenen (symbooldrama) tot de 

mogelijkheden.

De Duynsberg, Indigolaan 346, Tilburg, 3e verd, kmr 3  |  06 - 50628868  |  cmzee@outlook.com

voor kinderen en volwassenen

www.hypnotherapie-plus.nl

Margreet van der Zee   

Hypnotherapie kan bij:
Traumabehandeling  |  Gezinsproblematiek  |  Hechtingsproblematiek  |  Stress en burn-out 
Slapen en vermoeidheid  |  Rouwverwerking  |  Persoonlijke groei  |  Verslavingsproblematiek

  Pijnbestrijding  |  Hoofdpijn, buikpijn, rugpijn

Margreet van der Zee is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Hypnotherapeuten Hypnotherapie kan mogelijk bij de zorgverzekering  
vergoed worden onder alternatieve hulp. 

Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in  
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet  
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd. 
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van 
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte waar u terechtkunt voor, 
onder andere, heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en 
wijnen en verscheidene borrelhapjes.  

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers.  
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged 
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van 
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013

Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT  
OP HET WATER

Bij Boot013 kun je terecht voor  
lunch, diner of borrel voor een 
avondvullende totaalbeleving. 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG  |  013 208 3144
INFO@BOOT013.NL  |  WWW.BOOT013.NL

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!
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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 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
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

Waarom zou je  
zo moeilijk doen?
Verhuizen kan veel makkelijker! Wij hebben 
voor jou een breed aanbod bestel- en 
verhuiswagens tegen een zeer scherpe prijs!

Uniek in Brabant zijn onze all-in tarieven. Zo weet je precies waar 
je aan toe bent en kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. 
Meer weten?   Neem dan nu contact met ons op!

Bekijk onze 

scherpe 

tarieven op 

onze website!

Jouw autoverhuur- en 
shortleasespecialist  

in de regio. 

Met een breed assortiment 
auto’s geleverd vanuit onze 
hoofdvestiging in Tilburg, 
ons kantoor in Waalwijk of 
ons pick-up point in Goirle, 
beschik je altijd over een 
huurauto die bij je past.

Het voordeligste 
autoverhuurbedrijf  

in de regio. 

Ons aanbod is zeer 
breed: van compacte 

tot luxe personenauto’s, 
9-persoonsbussen, maar ook 
kleine en grotere bestel- en 

verhuiswagens. 

Graag tot ziens bij een 
van onze vestigingen!

Ringbaan Noord 183, Tilburg
Altenaweg 8-10, Waalwijk

Dorpsstraat 72, Goirle

www.flexcarrent.nl
62





Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 
gereserveerd waarin alle aandacht naar uw maatje gaat. Uw huisdier krijgt de 
behandeling die bij de vachtsoort past en het belang van het dier staat altijd voorop.

Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 

 Uw huisdier krijgt de 
behandeling die bij de vachtsoort past en het belang van het dier staat altijd voorop.

Trimsalon de Vachtwacht 
  Dé trimsalon voor honden, katten en konijnen

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWacht

Trimsalon

Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 

Trimsalon de Vachtwacht
Dé trimsalon voor honden, katten en konijnen
Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 

Dé trimsalon voor honden, katten en konijnenDé trimsalon voor honden, katten en konijnen

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWachtDe VachtWacht

TrimsalonTrimsalon

  

Meer informatie vindt u op 
www.trimsalondevachtwacht.nl en 
op de facebookpagina. Voor vragen of 
het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar 06 22656432

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  

VERHUISD
Per 19 augustus
geopend aan de 

Lovensekanaaldijk 21 
in Tilburg.

Op zoek naar een tweedehands motor?
Deze vind je bij Wheel Motoren!

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-30114922
www.wheelmotoren.nl  |   wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-30114922

 Peter Weel-Moes

tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

 Peter Weel-Moes

Peter doet inkoop/verkoop van 2e hands motoren 
en daarnaast kunt u er terecht voor het onderhoud
en reparaties aan alle merken. 

VERHUISD
Per 7 september 
geopend aan de 

Lovensekanaaldijk 21 
in Tilburg.

 Transvaalplein 20, Tilburg  |  06-24562006  |  info@pedicurepraktijkrobe.nl  |  www.pedicurepraktijkrobe.nl

Nieuwe energie

Het was geen fijne combinatie meer doordat het veel tijd in beslag neemt 
vanwege de reistijd en het sjouwen met je spullen en niet te vergeten de 
parkeerstress die daar soms bij komt kijken.

Ik vond dit een hele moeilijke beslissing, omdat ik weet dat sommigen 
echt niet naar mijn praktijk kunnen komen. Gelukkig heb ik 2 pedicures 
gevonden die bereid waren om cliënten van mij over te nemen. Zo kon 
ik met een goed gevoel afscheid nemen van de mensen waar ik al jaren 
aan huis kwam en ik weet zeker dat ze in goede handen zijn bij mijn 
vervangers.

Nu kan ik me dus compleet focussen op mijn praktijk en dat geeft een 
hoop rust kan ik u wel vertellen. Voor mijn gevoel breekt nu een heel 
andere fase aan in mijn pedicure-carrière en ik ga er voor de volle 100% 
tegenaan!

Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

COLUMN/SHARON

a een heerlijke vakantie van 3 weken ben ik weer helemaal opgeladen en kan 
ik weer fijn aan de slag in de praktijk. Vanaf nu ook echt alleen maar in mijn 

praktijk, want na zoveel jaren ook huisbezoeken te hebben afgelegd, heb ik een 
tijd terug besloten om te stoppen met mijn ambulante werkzaamheden. 

  

N
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LOST TANGO, een                  samenwerkingunieke
win

4 X 2 
KAARTEN

LOST TANGOLOST TANGO

winwin
4 X 2 

KAARTEN In Lost Tango vertolkt Carel de rol van Papa Tango. 
Op zijn cruiseschip de Esperanza wordt al jarenlang 
gedanst op de klanken van het orkest van Papa Tango. 
Ook zijn dochters Bianca (Rosa Arnold) en Clara 
(Meral Polat) zijn onderdeel van het orkest. Kramp-
achtig probeert Papa Tango vast te houden aan zijn 
gloriedagen, maar de toeristen blijven weg. Op een dag 
komt de oudste dochter Anna (Dagmar Slagmolen), 
terug naar het schip met het idee dat alles anders 
moet. Het schip moet worden verkocht en Papa Tango 
moet naar een verzorgingstehuis. Deze keuze is de 
ruggengraat van de voorstelling. Kies je voor je eigen 
leven of vind je dat je verantwoordelijkheid hebt naar 
anderen toe?

Je gaat de rol van Papa Tango vertolken. 
Hoe ziet deze combinatie tussen het spelen 
van muziek en acteren eruit?
“Wij muzikanten zijn geen acteurs. Het acteren uit 
zich daarom niet zozeer in de gesproken tekst die we 
hebben, maar juist in hoe de scènes zijn opgebouwd. 
Tijdens de show zit ik in een rolstoel die zich over een 
soort catwalk van de ene naar de andere kant beweegt. 
Als Papa Tango reageer ik op de dochters door middel 
van muziek. De rol zit tussen acteren en musiceren in. 
Iets heel bijzonders en voor mij een nieuwe ervaring.”

CAREL/KRAAYENHOF

Het debuut vond plaats op Oerol, hoe was dat?
“Dat waren geweldige voorstellingen, midden in de natuur tussen de 
duinen en de bomen. Er waren ook voorstellingen die we in de regen 
speelden. Dat gaf een extra dramatisch effect. De shows op Oerol 
behoren tot mijn favoriete voorstellingen. Alles was uitverkocht. Het 
was echt geweldig om te doen en om de reacties van het publiek te 
zien. Veel mensen zaten huilend op de tribune en zeiden dat ze 
zoveel in het verhaal herkenden. En juist dat is zo mooi, want dit 
verhaal komt overal om ons heen voor.”

Zo te horen worden de theatervoorstellingen een groot succes!
“Dat zou heel mooi zijn, ook in verband met het tienjarig jubileum 
van Via Berlin. Qua mensen die erbij betrokken zijn, is het de 
grootste voorstelling die ze tot nu toe gemaakt hebben. Het is 
natuurlijk leuk om dit naar een ander level te brengen en 
internationaal te gaan toeren. Ik denk dat het verhaal ook 
internationaal heel erg herkenbaar is. Voor mij is het een droom 
die uitkomt. Ik ben dol op speelfi lms en toneel. De combinatie 
tussen muziek en theater vind ik altijd heel interessant.”

Lost Tango is een productie van Orkater, Via Berlin en het 
Ragazze Quartet en op tournee te zien in de theaters door het 
land van 21 september t/m 21 november. www.viaberlin.nl

WIL JIJ KANS MAKEN OP 2 VRIJKAARTEN 
VOOR DEZE VOORSTELLING? Mail dan je gegevens 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl o.v.v. LOST TANGO.

Carel Kraayenhof is een bandoneonsolist van wereldklasse en een bekende naam in de 
wereld van de tango. Het grote publiek kent hem vooral van het prachtige Adiós Nonino 
dat werd gespeeld tijdens het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. 

LOST TANGO, een                  samenwerkingunieke
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze week: Dokter André, iemand die al 
jarenlang onderdeel uitmaakt van onze 
glossy magazines. Deze trouwe klant is 
zeer tevreden over onze samenwerking 

en daar zijn wij op onze 
beurt erg trots op!

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Media-adviseur René Moes is een keer op 
bezoek gekomen en we hebben een gesprek 
gehad. Dat is alweer zo’n twee á drie jaar 
geleden. En nog altijd ben ik enorm tevreden.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij 
Bruist?
Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wie 
je bent. De manier waarop mijn bedrijf in het 
magazine staat, heeft veel invloed. Het feit dat ik 
in de Bruist magazines sta met een artikel over 
mijn bedrijf in plaats van een advertentie, levert 
mij veel autoriteit in mijn vakgebied op. Dankzij 
de artikelen krijgen mensen meer vertrouwen in 
mijn bedrijf. In mijn vak is dat heel belangrijk, 
want een botox behandeling is niet iets wat je 
zomaar even doet.

Dokter André

Ook de uitstraling van het magazine speelt een belangrijke rol. Juist in mijn 
sector moet een blad een glossy uitstraling hebben. De mensen die bij mij 
komen, houden van beauty. Iets moet mooi zijn. Het moet glanzend zijn en 
glimmen. Bruist heeft dat ook. Dat nodigt uit om op te pakken en door te 
bladeren. Voor mij als adverteerder is dat natuurlijk heel belangrijk.

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Eigenlijk heel goed! Ik vond het ook leuk dat ik laatst door René was 
uitgenodigd om mee te gaan naar het tennistoernooi in Rosmalen. Dat 
was heel erg leuk en gezellig, helemaal voor mij als tennisliefhebber.

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Veel mensen kennen mij en weten me te vinden, omdat ze mij hebben 
gezien in een magazine. Ik vraag ook geregeld hoe mensen bij mij 
terechtkomen. En dan krijg ik vaak te horen dat ze mij in een blad hebben 
zien staan. Het regelmatig herhalen van advertenties is dan ook goed voor 
de herkenbaarheid van mijn bedrijf.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker, en dat doe ik af en toe ook. Tegenwoordig geloven steeds minder 
mensen in adverteren in papieren bladen. Veel mensen doen vooral aan 
social media. Ik vind juist dat die combinatie van papieren bladen en 
social media heel goed werkt.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

7170



Mooie en verzorgde nagels  
  binnen handbereikMooie en 

verzorgde 
nagels zijn je 
visitekaartje. 

Met een bezoek 
aan Nagelstudio 
Sparkling Nails 

ligt dat ook 
binnen jouw 
handbereik.  

EIGENAAR: URSULA JONKERGOUW
GENERAAL WINKELMANSTRAAT 47
TILBURG  |  06-51044643
WWW.SPARKLINGNAILS.NL

“Het leukste is de grote diversiteit  
aan mensen die ik ontmoet”

Ursula Jonkergouw is sinds 2010 officieel gecertificeerd als nagelstyliste  
en werkt dagelijks met veel plezier in haar nagelstudio in Tilburg. 

De cosmetische werkzaamheden van Ursula zijn zeer divers en worden 
op vakkundige wijze verzorgd. Ben je een nagelbijter, scheuren je nagels 
of groeien ze gewoon niet goed? Nagelstudio Sparkling Nails kan helpen 
met het oplossen van deze problemen. Ook als je iets speciaals wenst 
voor een feestje of bruiloft of juist altijd opvallende nagels wilt hebben, in 
de gemoedelijke nagelstudio vlakbij het Wagnerplein ben je aan het juiste 
adres. Dunne, natuurlijk acrylnagels kunnen voorzien worden van een 
strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters.  
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails werkt uitsluitend met de  
producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil  
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters. 
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails
producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 

Maak nu  
een afspraak!
06-51044643 producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 

nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

06-51044643

In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 
een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 
een nieuwe occasion.

Alex de Beer

Wij zijn een bedrijf met een grote voorraad aan gebruikte auto’s van 
alle merken. En dat in alle prijsklassen.

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nl

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.
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Rechterhand in het bouwproces
Privé-aannemer
“Waarschijnlijk weet iedereen wel dat je uiteindelijk het minst betaalt als je 
rechtstreeks bij een vakman aanklopt in plaats van via een hoofdaannemer. 
Het vele regelwerk dat hierbij komt kijken, schrikt veel mensen echter af. En 
daar komt Raad & Uitvoering om de hoek. Als ‘privé-aannemer’ van de klant 
kopen wij diensten in rechtstreeks bij de bron, waardoor je de juiste mensen 
op de juiste plek zet en meteen flink bespaart op je uitgaven.”

Vertrouwd gevoel
“Doordat ik al mijn hele leven in de bouwwereld zit, weet ik precies waar ik 
het over heb en kan ik klanten optimaal adviseren. Bovendien heb ik in de 
loop der jaren heel wat contacten opgedaan, waardoor ik precies weet wie 
geschikt is voor welke klus. Dat ik iemand ken, is overigens geen garantie 
dat hij de klus ook daadwerkelijk krijgt. Voor elke discipline vraag ik namelijk 

Eigenaar: Ron Adriaensen  |  Emma Goldmanweg 8c, Tilburg  |  06-38379097  |  www.raad-uitvoering.nl

Als aannemer wilde Ron 
Adriaensen het eens 

helemaal over een andere 
boeg gooien. Vandaar dat 
hij ruim een jaar geleden 

de knoop doorhakte 
en startte met Raad & 

Uitvoering. Sindsdien vormt 
hij als ‘bouwregisseur’ de 

rechterhand tijdens het 
bouwproces voor iedereen 

die hem inhuurt.

DE JUISTE MENSEN  
OP DE JUISTE PLEK

in het bouwproces

DE JUISTE MENSEN 
OP DE JUISTE PLEK

diverse offertes op, waaruit in nauw overleg met de klant 
uiteindelijk degene wordt gekozen die hen het meest 
aanspreekt. Dit biedt de klant de mogelijkheid om heel 
bewust te kiezen wat meteen een vertrouwd gevoel geeft.”

Kwaliteit
“Eigenlijk heeft deze manier van werken alleen maar 
voordelen voor alle partijen, behalve dan misschien dat het 
iets meer betrokkenheid vraagt van de klant dan wanneer 
deze alles uitbesteedt via een hoofdaannemer. Daarvoor in 
de plaats krijg je echter wel kwaliteit en het best mogelijke 
eindresultaat van het project terug. Wat wil je nog meer?!” 

BRUISENDE/ZAKEN
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl Onroerendgoed bemiddeling

Twan Zebregs 
  Makelaardij biedt deskundigheid én betrouwbaarheid

Maak een afspraak voor een 
vrijblijvende waardebepaling. 

Bel voor  
een afspraak
06-53227622

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl
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Op zoek naar heel 
bijzonder behang?

Zoek niet 
verder en 

kom langs!

Uw specialist op 
het gebied van 

behang. 

Zeker als u iets 
bijzonders aan 
de muur wilt. 

Een muur als 
eyecatcher, 
dat wil toch 
iedereen! 

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Atelier ‘t Zilverke

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

Ook voor 
uw herdenkings-

sieraden.

Maak uw eigen zilveren sieraden 
tijdens een van de workshops!
Kijk op www.zilverke.nl voor de mogelijkheden.

Geef u nu 
op voor de 
workshops.

Deze beginnen in 
september

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

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

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk
013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

In haar praktijk wordt de klant op een 
professionele wijze tevreden gesteld 

door diverse huidbehandelingen 
en ook defi nitief ontharen door 

middel van IPL. 
 

Kijk voor meer informatie op mijn 
website: www.ingridblom.eu

 Vetcellen bevriezen 
met de Cryolipolyse 21 
 
 Het lichaam is opgebouwd uit miljarden vetcellen. Op het 
moment dat het lichaam volgroeid is, stopt de aanmaak van 
nieuwe cellen; ze kunnen alleen nog maar groter worden. 
Met de cryotherapie wordt de gehele vetcel 
verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
omhulsel bestaan. De cel kan zich dan 
vervolgens weer vullen. 
 
 Door kou toe te passen kristalliseren de 
vetcellen. De behandelkop kan tot min tien graden. 
De vetcellen bereiken hierdoor een temperatuur van 
vier graden. Het gekristalliseerde vet wordt tot twee 
weken na de behandeling op een natuurlijke wijze door 
het lichaam afgevoerd. Cryotherapie brengt geen schade 
aan bij de omliggende weefsels. Het bevriezen van vetcellen 
is dus een zeer VEILIGE behandeling en heeft bovendien veel 
voordelen ten opzichte van andere behandelingen tegen vet.
  
 Voordelen  
 •  Figuur corrigerend 
•  Vermindering van cellulitis
•  Strakkere huid
•  Vermindering van vetophoping
•  Gladdere huid
•  Snel resultaat

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende 
afspraak! 

met de Cryolipolyse 21 
 Het lichaam is opgebouwd uit miljarden vetcellen. Op het 
moment dat het lichaam volgroeid is, stopt de aanmaak van 
nieuwe cellen; ze kunnen alleen nog maar groter worden. 
Met de cryotherapie wordt de gehele vetcel 
verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
omhulsel bestaan. De cel kan zich dan 

 Door kou toe te passen kristalliseren de 
vetcellen. De behandelkop kan tot min tien graden. 
De vetcellen bereiken hierdoor een temperatuur van 
vier graden. Het gekristalliseerde vet wordt tot twee 
weken na de behandeling op een natuurlijke wijze door 
het lichaam afgevoerd. Cryotherapie brengt geen schade 
aan bij de omliggende weefsels. Het bevriezen van vetcellen 
is dus een zeer VEILIGE behandeling en heeft bovendien veel 
voordelen ten opzichte van andere behandelingen tegen vet.

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende 

•  Vermindering van vetophoping•  Vermindering van vetophoping
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De jongen met het baardje heeft een �jn leventje. 

Hij mag de rol van schaapje spelen tijdens het kerstspel 

op school. En daar heeft hij ongeloo�ijk veel zin in. 

Maar dan gebeurt er een vreselijk ongeluk met vuur... 

Dit boekje is geschreven door Walter Vermeer. 

Hij is de jongen met het baardje en het is zijn verhaal 

over brandwonden en zijn bijzondere zoektocht naar 

zelfvertrouwen. De illustraties zijn gemaakt door Chantal.  

Walter en Chantal zijn al 17 jaar getrouwd en samen  

zijn ze de trotse ouders van Dorus en Lola. 

Met dit boekje willen Walter en Chantal 

kinderen en ouders helpen om hun zelfvertrouwen 

te laten groeien. Zij vinden het belangrijk 

dat dit thema bespreekbaar wordt gemaakt. 

Het verhaal van Walter is zijn verhaal, 

maar eigenlijk is het een verhaal van ons allemaal. 

Zelfvertrouwen is iets heel moois maar 

geen vanzelfsprekendheid. Praat erover, help elkaar 

en hopelijk kan dit boekje hier een bijdrage aan leveren.

Liefs,
Walter & Chantal

 Het verhaal van Walter 
 Het gebeurde allemaal tijdens de kerstviering op school. 
Walter was vier jaar en speelde een schaapje tijdens het 
kerstspel. Compleet met wattenbaard. Per ongeluk kwam hij 
in aanraking met een kaarsje en het baardje vatte vlam. Na 
een lang verblijf in het ziekenhuis had Walter geen baardje van 
watjes meer, maar een baardje van littekens. Hoe ga je hier als 
kind van vier mee om? En hoe krijg je je zelfvertrouwen terug? 
Op school nam Walter de rol aan van clown. “Ik zorgde dat ik 
steeds de eerste was die een grap maakte.” Toch bleef Walter 
lange tijd worstelen met zijn brandwonden. 
 
 Zelfvertrouwen bespreekbaar maken 
 Met zijn boek geeft Walter hoop, houvast en inspiratie aan 
kinderen en ouders die zich onzeker voelen. Het boek is een 
instrument om het onderwerp ‘zelfvertrouwen’ bespreekbaar 
te maken. Want hoewel we dit onderwerp niet vaak bespreken, 
zouden we er soms best allemaal een beetje meer van willen 
hebben. 
De opbrengst van ‘De jongen met het baardje’ gaat naar de 
Nederlandse Brandwonden Stichting, een organisatie die 
onvoorstelbaar goed werk doet voor mensen met brandwonden 
en naar Stichting Kind & Brandwond, die kinderen met 
brandwonden helpt om te gaan met hun littekens. 

Walter Vermeer heeft zijn eerste kinderboek geschreven en speelt er zelf de hoofdrol in.
In ‘De jongen met het baardje’ schrijft hij over zijn ongeluk, hoe hij daarbij brandwonden 
opliep en zijn zoektocht naar zelfvertrouwen. Zijn vrouw, Chantal Vermeer, verzorgde de 
illustraties. Al meer dan 25 jaar staat Walter op het podium als zanger en entertainer. Ook is 
hij te zien als trouwambtenaar in het populaire televisieprogramma Married At First Sight op 
RTL 4. Hiermee kwam er voor hem een droom uit. Voor hem was dit het bewijs dat je met 
littekens toch beroemd kunt worden.  

Het boek is te bestellen via 
www.waltervermeer.nl/boek en via Bol.com
Of doe mee met onze lezersactie op de
shoppingpagina en maak kans op één van
de 10 exemplaren die Bruist mag weggeven.
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Een kinderboek door 
Walter en Chantal Vermeer

W
alter Verm

eer
D

e jongen m
et het baardje

D
e jongen m

et het baardje                    W
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De jongen met het baardje wil zeggen  

dat hij papa en mama mist. En zijn twee broers.  

Dat hij het hier superstom en supersaai vindt.  

En dat hij gewoon NU naar huis wil.  

Maar dat durft hij niet.

Dit boekje is geschreven door Walter Vermeer. 

Hij is de jongen met het baardje en het is zijn verhaal 

over brandwonden en zijn bijzondere zoektocht naar 

zelfvertrouwen. De tekeningen zijn van Chantal.  

Walter en Chantal zijn al 17 jaar getrouwd en samen  

zijn ze de trotse ouders van Dorus en Lola. 

Met dit boekje willen Walter en Chantal kinderen  

en ouders helpen om te groeien in zelfvertrouwen  

en willen zij het thema bespreekbaar maken. Het verhaal 

van Walter is zijn verhaal maar eigenlijk is het een 

verhaal van ons allemaal. Zelfvertrouwen is iets heel 

moois maar het is geen vanzelfsprekendheid. 

Praat erover met elkaar, help elkaar en hopelijk helpt  

dit boekje om jou en/of jouw kinderen te laten groeien  

in vertrouwen in elkaar en in zichzelf.

Liefs,
Walter & Chantal

Illustraties Chantal Vermeer

Walter Vermeer

 De   
 jongen 
   met
   het 
 baardje
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Als de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Waarom niet dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de satésaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat taugé en gebakken uitjes er-
over. Snijd de rode peper in dunne ringen 
en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie satésaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr taugé

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden, waardoor je 
minder kans hebt op 

paarse tanden.

kipsate Couscous

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
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Ericssonstraat 2, Rijen  |  06-11587636
www.jobmaniac.nl

WHO'S NEXT? 

Door onze sterke en strenge werving 
staan wij 100% achter ons personeel! 
Ook iets voor jou?

Op zoek naar een 
flexibele baan die  
bij jou past? 

Ben je als ondernemer op zoek naar het 
juiste productieve en flexibele personeel? 

Neem dan contact met ons op, 
wij helpen je graag verder!

STATIONSSTRAAT 8 - TILBURG  |  
013-5425523  | WWW.PINOS-EETCAFE.NL

Pino’s Wereld Eetcafé

pizza 
roti 
fiesta 
burrito 

reserveren 
nacho 
koffie 
thee

d b o m p y z y u o s 
s d k b u i t f l v c 
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TIL 1909

3-gangenmenu
voor 2 personen

3-gangenmenu
Maak kans op een:

013-5425523  | WWW.PINOS-EETCAFE.NL
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Dé nieuwe Passat
Rijk uitgerust met Comfort Business-pakket en DSG-automaat
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Nú al te bestellen 
vanaf

€ 39.575
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