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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat de 
volgende Olympische Zomerspelen 
in (Japan) Tokio plaats zullen vinden 
en dat YOI als derde tuinmeubel- 
label afkomstig uit het Borek-huis 
wordt geïntroduceerd. Alle series van 
YOI hebben namen in het Japans, 
afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen-gevoel.



Het wordt weer smullen bij

Wie al eens gegeten heeft bij 
DongensGenieten gegeten heeft weet 

het al: Hier kun je echt lekker, vers en 
uit de streek eten! Van lunch tot à la 
carte tot sharing proeverijgerechtjes; 

alles wordt met liefde bereid. 

DongensGenieten 

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

 Ook over de (h)eerlijke ingrediënten wordt zorgvuldig 
nagedacht. Zo komen onder andere de hamburgers 
van Boerderijwinkel D’n Heerd, letterlijk van d’n 
overkant! Monique Jansen runt hier haar eigen 
boerderijwinkel met als basis haar eigen natuurvlees 
van haar koeien. Deze koeien worden met boerenliefde 
verzorgd en kunnen het hele jaar door zo de natuur 
in en dat proef je. In de gloednieuwe(!) roundhouse 
hebben Monique haar koeien het heerlijk naar 
hun zin. Naast het (h)eerlijke natuurvlees vind je 
in deze boerderijwinkel ook boerenkaas, Dongens 
bier van Opener en nog veel meer verse streek en 
seizoensproducten. 
Neem eens een kijkje op haar site www.denheerd.nl of 
zoek ze eens op Facebook of Instagram.

DongensGenieten is trots op een lokale ondernemer als 
D’n Heerd en stelt ze dan ook graag aan jullie voor. 
De samenwerking tussen beiden is zo tof, dat er bij 
D’n Heerd zelfs bijzondere uitstapjes geboekt 
kunnen worden.
De komende maanden zullen de locaties waar 
DongensGenieten haar streekproducten vandaan haalt 
aan u worden voorgesteld…. Houd Bruist dus goed 
in de gaten en maak kennis met al het lekkers dat uit 
Dongen komt!

DongensGenieten MEATS D’n Heerd met een 
KOE-linaire rondkijk. 
 
 Wat zijn de spelregels van deze excursie?
  • Te boeken van 10 tot 16 personen
• Mogelijk van woensdag t/m zondag 
• Ontvangst door de boerin bij DongensGenieten met 

mogelijkheid tot welkomstdrankje
• Rondkijk van +/- 1 uur
• Mogelijkheid tot shoppen in de boerenwinkel D’n 

Heerd
• Aansluitend een KOE-linair diner bij DongensGenieten:
• Welkomst Biercocktail
• 4-gangen Heerd-menu
• (overige drankjes niet inbegrepen)

€ 37,50 per persoon 

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u van 
DongensGenieten een heerlijke zoete lekkernij als 
u uw KOE-linaire rondkijk start met een welkomst 
koffi e of thee bij aanvang van het arrangement. 

DongensGenieten 

Volg ons op: facebook/DongensGenieten óf bezoek: www.dongensgenieten.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



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

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

  nederlandbruist 

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

 Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Reeshof 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Rogier Jongerden, 06-47885009
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VOORWOORD/MEI

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

Inhoud
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EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

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

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

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

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

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

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

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

BRUIST/WONEN
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NEW Lift Up Serum-Mist + GIFT 
Single Eye Treatment
van € 90,- voor € 75,-

A/N/G Home Treatment Set
van € 110,50 voor € 100,-

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

A/N/G/ producten zijn gemakkelijk in gebruik, multifunctioneel, voor iedereen 
en voor alle huidtypes, ongeacht leeftijd of levensstijl. Omdat ze puurheid hoog 
in het vaandel hebben, zijn A/N/G producten ontwikkeld zonder overbodige 
toevoegingen en zoveel mogelijk op basis van pure ingrediënten in de meest 
geconcentreerde formules. Wetenschappelijk bewezen resultaten staan bij 
ons voorop. 

Daarom werken wij graag met A/N/G/ producten.

A/N/G/ 

Maak nu 
gebruik van 
de A/N/G/ 

aanbieding!

Lifting van de huid 
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win

Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

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

Tickets blijven geldig!

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

BRUIST
Deals
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Of je nu zin hebt om te poolen of 
liever gewoon gezellig een drankje 

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

iedereen meer dan welkom. “We 
zijn niet alleen het oudste, maar 

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers
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BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

VOOR HET
ULTIEME

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

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

Mixed Martial Arts - Ladies Only Kickboxing

GET FIT THIS SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

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

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 
leverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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Het restaurant bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over 
een ruim terras van in totaal 232 m2, waarvan 162 m2  op het 
water. Het interieur ademt dankzij de combinatie van hout en 
staal een industriële en tegelijkertijd warme sfeer. Alles klopt, 
tot in de kleinste details. “Het was de bedoeling een interieur 
te maken dat anders is dan anders”, vertelt eigenaar Rob 
Ammersdorffer. “Ik wilde iets creëren dat er nog niet is, dat is 
mijn drijfveer. Boot 013 voegt wat mij betreft dan ook echt iets 
toe aan de Piushaven.”

Alles vers bereid  “Er staan veel vlees- en visgerechten 
op onze menukaart. Deze worden klaargemaakt op onze 
Big Green Eggs. Daardoor behoudt het eten alle voedings- 
en smaakstoffen en krijgen de gerechten een typische 
houtskoolsmaak.” Wil je echt iets speciaals? Probeer dan 
eens het ‘dry aged’ vlees uit een van de eigen rijpingskasten 
van Boot 013. “Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 

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

uit het vlees, waardoor het een vollere smaak krijgt en extra 
mals wordt. Absoluut een aanrader.” Alles wordt bij Boot 
013 vers bereid. “We doen geen concessies op het gebied 
van kwaliteit en gebruiken alleen het beste vlees.”

Een totaalbeleving  Uiteraard maakt een uitgebreide 
drankenkaart, met tussen de 25 en 30 soorten bier en 
wijn, het helemaal af. Je kunt bij Boot 013 dan ook niet 
alleen lunchen en dineren, maar ook lekker borrelen. “Het 
gaat bij ons niet alleen om eten en drinken, wij bieden een 
totaalbeleving.” Kennelijk slaat dat aan, want Boot 013 draait 
op volle toeren en zit regelmatig helemaal vol. “Mensen 
blijven lang hangen en zijn super enthousiast.” 

Eigenlijk moet je het vooral zelf 
een keer komen ervaren!

Team Boot013
ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

Laat je eens aangenaam 
verrassen

In april van dit jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te 
Tilburg. Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor 
niets. Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder, omdat het restaurant 
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten, bereid 
op de kenmerkende Big Green Eggs.

ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATERLaat je eens aangenaam 

verrassen
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5
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Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!
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Tuinieren 
zonder rugpijn!

Nu vragen de klusjes in de tuin vaak wel het een en ander van je rug. Het is niet 
gek als je als ongetrainde  tuinman of vrouw na een dagje wieden, harken en vegen 
je spieren voelt. Vervelend wordt het als het in je rug schiet of wanneer je na drie 
dagen nog steeds alle spieren voelt in je lichaam. 

Als je dit herkent, weet dan dat het ook anders kan! Denk aan je houding, doseer 
de activiteiten en geniet meer van het tuinieren! Probeer alvast de volgende tips: 

• Zorg waar dit kan voor afwisseling tussen verschillende werkzaamheden, 
 liever 15 minuutjes door de knieën en dan weer eventjes vegen of harken.
 Zorg dat je het bukken met recht op staan kunt afwisselen.
• Probeer de handelingen eens met je andere hand of andersom te doen. 
• Houdt je rug lang en recht waar dit kan! ‘Blijf Trots’
• Gebruik gereedschap/hulpmiddelen met een steel die lang genoeg is.
• Neem op tijd pauze, ga even lekker zitten en geniet van het resultaat!

Loop je ondanks deze adviezen na drie dagen nog met pijn? 
Maak dan een afspraak bij Karin Oomen Oefentherapie voor een advies op maat!

Mei, de tijd om de tuin eens goed onder handen te nemen. Het 
onkruid wieden, nieuwe plantjes in de perken, grasmaaien of de 
vijver schoonmaken. Er is altijd wat te doen in de tuin. De lange 
avonden, een vrije dag en de weekenden lenen zich er goed voor 
om eindelijk die klus af te maken. 

Oefentherapie Cesar al weer 5 jaar 
gevestigd in gezondheidscentrum de 

Flair te Gilze! 

Als Oefentherapeut help ik je graag 
met effectieve oefeningen en adviezen 
lichamelijke klachten te verminderen. 

Leer ik je omgaan met chronische 
pijnklachten, je houding te verbeteren 

en kwalitatief beter te slapen. 

Lange Wagenstraat 55e, Gilze 
06 - 130 25 660

info@karinoomenoefentherapie.nl
www.karinoomenoefentherapie.nl

Karin Oomen
Oefentherapie

Word weer vitaal 
en doe wat je

 het liefste doet!

Karin Oomen

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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  
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Het leven geeft  ons mooie gebeurtenissen maar ook regelmati g momenten
waardoor we uit onze balans worden gebracht. Dit is heel normaal. Jouw
hersenen hebben paden gemaakt die jou op dat moment hielpen om te over-
leven. Nu wordt het ti jd dat je gaat leven en ‘het overleven’ los gaat laten.

Als NLP Lifecoach is mijn grootste vraag ‘hoe?’. Hoe ga je vanuit de situati e 
waarin je nu zit, naar een leven waarin je jezelf weer in balans voelt en weer
energie ervaart. Door middel van een traject wat gebaseerd is op persoon-
lijke 1 op 1 gesprekken, opdrachten en oefeningen die veranderingen
teweeg brengen, begeleid ik jou op een geduldige zorgzame manier door
al jouw processen heen.    Interesse! Bel voor een afspraak: 06 - 834 221 73.

Leven vanuit je eigen kracht

LIFE  COACH OP MAAT

scharwoudestraat 87, tilburg  |  info@hummingbirdnlpcoaching.nl  |  www.hummingbirdnlpcoaching.nl
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DE SPECIALIST IN XL TEGELS
Voordelig   Vakmanschap   Vertrouwen

Trees Kinstraat 7, Rijen  |  06 - 28 88 87 47  |  www.xltegels.com

GROOT GROTER GROOTS
Geef uw huis een luxe en ruimtelijke look met de extra grote tegels van XL Tegels.

Jeroen van de Beek  Trees Kinstraat 7, Rijen  |  06 - 28 88 87 47  |  www.xltegels.com

Wilt u de 
vloertegels van
XL Tegels met 

eigen ogen zien?
Maak dan een 

afspraak!
06-28 88 87 47

GROOT GROTER GROOTS
Geef uw huis een luxe en ruimtelijke look met de extra grote tegels van XL Tegels.

XL Tegels 
is gespecialiseerd in het 
leggen van grootformaat 
vloertegels voor uw 
huiskamer. Wij verstaan 
onder XL tegels vanaf 75 
x 75 cm. Met dit formaat 
krijgt een huiskamer al 
snel een uitstraling van 
een bijzonder luxe verblijf. 
Bovendien hebben XL 
tegels minder voegen en 
geven ze een huiskamer 
een extra touch. Bekijk 
ons assortiment op de 
website.
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Bedrijfsleider: John van Hooft  |  Zandeweg 2, Dongen
0162-320783  |  www.golfcentrumdongen.nl

Golfen, te leuk om niet te doen!
Altijd al eens een (golf)balletje willen slaan? In Dongen moet je zijn! Golfcentrum Dongen 
is een zeer gemoedelijke en gastvrije golfbaan, waar iedereen zich meteen thuisvoelt. 
“Brabantse gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel”, vertelt John van Hooft. “Daarom 
staan we zeven dagen per week, 362 dagen per jaar klaar voor iedereen die wil golfen of 
even gezellig wil komen borrelen of een hapje eten.”

 De golfbaan is zeer landelijk aangelegd en grenst 
aan natuurgebied De Duiventoren dat zich uitstrekt 
tussen Dongen en Rijen. Naast de 9 holes Par 
36 baan is er ook een 6 holes Par 3 baan, een 
gedeeltelijk overdekte drivingrange, een chipping 
green en een puttingreen. Gevorderde, beginnende 
en startende golfers kunnen hier dus naar hartenlust 
het ‘spelletje’ spelen!  

  Ben je lid van Golfcentrum Dongen? 
 Dan ben je automatisch ook lid van Golfcentrum 
Roosendaal! Doordeweeks speel je gratis in 
Roosendaal wanneer je lid bent van Golfcentrum 
Dongen. Oftewel: twee golfbanen voor de prijs van 
één. Leuk voor de afwisseling!
 

 Golf je nog niet? 
 Start dan bij de PGA erkende Golfschool met de 
introductiecursus. Voor € 49,95 p.p. maak je in vijf 
lessen van vijftig minuten kennis met de golfsport. 
Golf je al wel? Speel dan mee met de leuke en 
gezellige wedstrijden die Golfvereniging Dongen 
organiseert.

Denk jij ook dat golfen te leuk is om niet te doen? 
Word lid tot 1 januari 2021 voor slechts € 475,-. Deze 
aanbieding geldt alleen als je niet eerder lid bent 
geweest van Golfcentrum Dongen en Roosendaal. Jij 
komt toch wel even langs? 

 

BRUISEND/ZAKEN

Meer informatie vind 
je op www.golfdongen.nl

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?

KOM SNEL  EENS LANGS!

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
We staan al 12,5 jaar voor je klaar!
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Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

BRUIST/LIFESTYLE
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Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST!

Bel 076-7115340 of mail  
naar nl@nederlandbruist.nl

NEDERLAND APRIL 2020 WWW.NEDERLANDBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Maak je tuin

2020-proof

Jouw tuin
als (groen) 

verlengstuk 

van je woning

JUIST
NU!

BRUIST MAAKT ER 
GRAAG GEBRUIK VAN!

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl

Tel: 013 - 5181903
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verzorgd van A tot Z.
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VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl

Tel: 013 - 5181903

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

Voor meer informatie mail of bel ons benelux@driehoekreclame.nl
Tel: 013-5181903

Al zijn er in de loop der jaren vele manieren van adverteren 
bijgekomen de A0-reclameborden blijven het medium bij 
uitstek voor de presentatie van uw evenement, product 
of bedrijf. Het plaatsen van een reclamecampagne 
is laagdrempelig en biedt zowel landelijke als lokale 
mogelijkheden. Door onze jarenlange expertise kunnen we
zowel adverteerders als gemeenten optimaal adviseren 
over waar, wanneer, hoeveel en hoelang A0-reclameborden 
geplaatst kunnen worden. 
Driehoekbuitenreclame biedt adverteerders en gemeenten 
de mogelijkheid om A0-reclameborden te plaatsen via 
een fl exibel of vast netwerk. Iedere gemeente heeft een 

eigen reclamebeleid, waardoor bijvoorbeeld niet in elke 
gemeente commerciële reclame wordt toegestaan of 
waardoor in een gemeente ruim voor plaatsing van de 
reclamecampagne een vergunning voor het plaatsen van 
fl exibele A0-reclameborden moet worden aangevraagd. 
Zowel bij gemeenten waarbij Driehoekbuitenreclame 
exclusief de concessierechten heeft verworven om via 
een vast netwerk reclameborden te mogen plaatsen als bij 
gemeenten met een fl exibel netwerk kennen wij de regels 
en plaatsingsmogelijkheden. U heeft dus één bedrijf waar 
u uw campagne in heel Nederland of in een bepaalde regio 
door kunt laten verzorgen.
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Juist nu kunt u gebruikmaken van onze
bezorgdienst voor uw katten- en hondenvoer!

Eigenaar: Erik Tukker  |  Gasthuisring 36-38, Tilburg  |  013-5424921  |  www.animodierenspeciaalzaak.nl

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Wij helpen 
je graag en 
bezorgen 
aan huis!

Maak nu gebruik van onze bezorgdienst!

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

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

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

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

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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

www.gordijncentrum.nl

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

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget
Nieuwstraat 33a Gilze 
tel. 0161 454 799
www.vanboxelgilze.nl Uw specialist op fietsgebied !

Bikefitstudio Van Boxel
nieuw

Op zoek naar 

de juiste fi ets?
Je vindt hem bij Tweewielerspecialist Van Boxel!
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Eat, drink and enjoy...
PASS I E ,  PUUR ,  E E R L I J K EN VERRASS END ,  DAT Z I JN 
D E K E RNWOORD EN VAN TU I N HU I S CU L I NA I R .  H ET ADR ES VOOR 
E EN H E E R L I J K E L UNCH MET NET DAT B E ETJ E EXTRA . . .

,

N I E UW N I E UW N I E UW !
Tuinhuis Culinair heeft een nieuwe menukaart met 
heerlijke gerechten om uit te proberen! 

“Wij benaderen de lunch op dezelfde manier als ze 
in andere zaken het diner benaderen: alles wordt 
hier vers bereid met een focus op kwaliteit. Uiteraard 
hebben we ook de ‘standaard’ lunchgerechten op 
onze kaart staan, maar daarnaast bedienen we ook 

degenen die net iets meer willen dan doorsnee en dat 
toch tegen een leuke prijs in een sfeervolle, eigentijdse 
setting. 

AL L DAY BR EAK FAST
Nieuw op onze kaart ! All day breakfast met heerlijke 
avocado gerechten, verschillende groente- en fruit 
smoothies die aan te vullen zijn met superfood supple-
menten. Natuurlijk kunnen onze overheerlijke 
bowls niet ontbreken! Kom snel proeven. 

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 LBezoek onze n ieuwe webs ite   EN BEKIJK ONZE NIEUWE LUNCHKAART
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D I N E R
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SANDRA+RUBEN

HEERL IJKE 
HAPJES ! 

L U N C HL U N C H
H I G H  T E A
D I N E R

JUIST
NU!

BESTEL

ONL INE

Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!
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Deze vind je bij Wheel Motoren!

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

 Peter Weel-Moes

Op zoek naar een tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

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

EEN ONLINE TYPECURSUS!

JUIST
NU!

Clasin Dehing
06-430 808 32

www.lesvanclasin.nl

Bij Les van Clasin 
leer je met tien vingers
blind typen!

Het online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding 
via beeldbellen!

Bij Les van Clasin leert Clasin 
Dehing jou met tien vingers blind 
typen! Online oefenen wordt 
afgewisseld met begeleiding via 
beeldbellen. Zo kan ik je goed 
begeleiden op afstand. Gebruik je 
tijd nu nuttig, juist nu!
Want iedereen kan het leren! 
Schrijf je in en ervaar het zelf.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

“Als je bij ons 
niet slaagt, slaag 
je waarschijnlijk 

nergens”, daar is 
Jeroen Hofl and van 

overtuigd. 
“Ons assortiment
op het gebied van
woningtextiel en

(binnen)zonwering
is namelijk zo

uitgebreid, dat we
voor ieders budget 
wel wat te bieden 

hebben”

GRATIS 

MONTAGE 

VANAF 

€ 350,-

Gordijnenhal.nl

Eigenaar: Jeroen Hofl and  |  Tinus van der Sijdestraat 2B,  Sprang-Capelle  |  0416-283253  |  www.gordijnenhal.nl

‘Wij zorgen voor 
sfeer in huis’
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Reis met IM Medical Travel 
en u wordt volledig ontzorgd! 
Begrip, vertrouwen en 
openheid zijn onze kernwoorden.

IM Medical Travel is opgericht door Ilona Benders, nadat ze twaalf 
jaar werkzaam was in de medische sector in Turkije. De zeer ervaren 
Ilona is gespecialiseerd in medische en cosmetische behandelingen en 
spreekt de Turkse taal vloeiend. Door de ervaring die ze heeft opgedaan 
in Turkije kan ze haar cliënten van de beste klinieken en specialisten 
voorzien. In Nederland kun je je wensen met haar bespreken en krijg je 
uitleg over de behandeling en het verloop van de reis. 

Ilona zorgt tevens voor nazorg in Nederland, deskundig advies en een 
heldere vertaling, zodat je in je eigen taal vragen kunt stellen. Hierdoor 
kom je niet met je mond vol tanden te staan als je eenmaal bent 
aangekomen in Turkije.

Ilona Benders

In Nederland laat je een 
vooronderzoek doen om te kijken 
of jouw ogen geschikt zijn voor 
behandeling. Dan ontvangen wij 
het oograpport. Onze specialist 
beoordeelt welke behandeling het 
meest passend is.

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

OOGHEELKUNDE
Ooglaserbehandelingen 
en lensimplantaten:
• Femtosecond Lasik / Lasek
• PRK / Refractieve    
 Lenswisseling (RLE)
Oogaandoeningen:
• Staar (Cataract) / Nastaar
• Chalazion / Glaucoom
Cosmetische Behandelingen:
• Onderooglidcorrectie
• Bovenooglidcorrectie
• Ooglift (Blepharoplasty)

TANDHEELKUNDE

•  Kronen, Bruggen & Facings 
•  Implantaten 
•  (Klik)Prothese All-on-4 / 
 All on 6
•  Smile Design & Tanden Bleken  
•  Complete Gebitsrenovatie

HAARTRANSPLANTATIE 

•  FUE-methode 
•  FUT-methode
• Wenkbrauwtransplantatie
• Wimpertransplantatie 

Wilt u genieten van 
goed zicht zonder bril?
Profi teer dan van een goede maar voordelige FEMTOSECOND LASIK, LASEK/PRK 
of Lenswissel (RLE)behandeling! Onze moderne kliniek beschikt over uitgebreide 
behandelmogelijkheden. De meeste operaties worden uitgevoerd door onze professor 
Mahmut die een van de meest gerespecteerde oogchirurgen in Turkije is. 

Voor de behandeling in Izmir worden er een aantal onderzoeken uitgevoerd. 
Onze hostess is aanwezig voor ondersteuning en vertaling vóór, tijdens en na de 
behandeling. 

Een voorbeeld van ooglaseren zonder mes is de Femto LASIK methode. Door de 
zeer snelle hersteltijd zie je enkele uren na de behandeling weer helemaal scherp. 
1290 euro voor beide ogen.

PRK staat voor Photo Refractive Keratectomie (Lasek). Het bovenste beschermlaagje 
van het hoornvlies wordt weggehaald met alcohol. Daarna behandelt de oogarts met 
de laser het hoornvlies tot de juiste sterkte is verkregen. 1290 euro voor beide ogen.

Bij een lenswissel (Refractive Lens Exchange) wordt de natuurlijke ooglens vervangen 
door een kunstlens. Er is een breed assortiment aan kunstlenzen, die beschikken 
over unieke eigenschappen waarbij uw afhankelijkheid van 
een bril sterk vermindert.

U kunt ook terecht bij IM Medical Travel voor cosmetische 
oogchirurgie zoals ooglidcorrecties, ooglift of wenkbrauwlift!

Bezoek onze website voor meer informatie en aanmelding 
voor de consultatie dagen.

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Reis met IM Medical Travel 
en u wordt volledig ontzorgd! 
Begrip, vertrouwen en 
openheid zijn onze kernwoorden.

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  085-1307679

info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

Mevr K.S en Dhr M. Uslu:
“De tandartskliniek was uiterst 
modern en alle specialisten zijn 

onder één dak te vinden. De hele 
behandeling is pijnloos verlopen 
en waren de tandartsen heel erg 

vriendelijk. Alle tandartsen spraken 
goed engels en zo nodig was Ilona 

altijd aanwezig om iets in het 
Nederlands uit te leggen. 

De tandarts die mij hielp was zo 
vriendelijk en stelde je zo op je 

gemak, dat je bijna zou vergeten 
dat je bij de tandarts zit. Zelfs de 
verdovingsprikken waren vrijwel.

Voor wat betreft het ooglaseren in 
het ziekenhuis: ook dit was zeer 

modern. Men sprak hier ook goed 
Engels en Ilona is er voor uitleg in het 
Nederlands. Na het vooronderzoek 

volgde een pijnloze laserbehandeling. 
Een paar uur later... prima zicht.

De volgende ochtend een nacontrole 
en vervolgens in het zonnetje op de 
boulevard genieten van 100% zicht.

Naast de behandelingen hebben we 
echt een vakantiegevoel gehad in 

Izmir: lekker slenteren en winkelen 
in de stad, heerlijk eten en alle 
bezienswaardigheden bekijken.

Wij zouden iedereen aanraden 
om via IM Medical Travel naar 

deze klinieken te gaan.
Heel erg bedankt en als er nog een 

tandartsbehandeling nodig is, komen 
we zeker bij jullie terug!!!”
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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
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 38  |  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 door de zorgverzekering  
vergoed worden onder alternatieve hulp. 

Aan trimwedstrijden deed ze ook graag mee en ze was examinator 
praktijkexamens honden trimmen bij de trimopleiding in Barneveld. 
Bijscholingsdagen en vakdagen bezoekt Jeannette ook graag, want er is altijd 
iets bij te leren. Jeannette is vorig jaar met haar gezin in Tilburg gaan wonen 
en hier opende ze haar nieuwe trimsalon. 

Trimsalon de Vachtwacht is een trimsalon waar uw huisdier de volledige 
een-op-een aandacht krijgt. Er wordt alleen op afspraak gewerkt, hierdoor 
hoeft het dier niet onnodig te wachten en wordt het in een rustige omgeving 
behandeld. Ieder huisdier krijgt de behandeling die bij zijn/haar vachtsoort en 
uw wensen past, maar het belang van uw dier staat voorop. Uw huisdier is dus 
in goede handen bij Jeannette van Trimsalon De Vachtwacht. 

Meer informatie is te vinden op 
www.trimsalondevachtwacht.nl 
of de Facebookpagina. 

Ook kunt u natuurlijk bellen voor vragen of 
het maken van een afspraak naar 06-22 656 432

Trimsalon De Vachtwacht, 
 het juiste adres voor de vachtverzorging van uw huisdier.

De behandelingen 
worden uitgevoerd door 

Jeannette Weel-Moes, 
gediplomeerd trimster sinds 

2002 en gediplomeerd 
dierenartsassistente. 

Jeannette had vanaf 2002 
een goedlopende trimsalon 
in Veenendaal waar ze ook 

stagiaires opleidde.

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

De VachtWacht

Trimsalon

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432
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TOT 20% MINDER 
VETCELLEN NA

1 BEHANDELING

Maar wat is dat dan precies, cryolipolyse? Simpel 
gezegd: het bevriezen van vet. Bij cryolipolyse (ook wel 
coolsculpting genoemd) wordt het weefsel sterk 
gekoeld waardoor de vetcellen afbreken en op een 
natuurlijke wijze door het lichaam worden afgevoerd. 
Deze techniek werkt plaatselijk en is met name effectief 
bij hardnekkig vet op de buik, de rug en de heupen.

Pijnloos alternatief
Groot voordeel van het bevriezen van vet is dat de 
behandeling in principe pijnloos is en dat je dus niet 
onder het mes hoeft. Dat maakt het tot een wat minder 
ingrijpend alternatief voor liposuctie. Bovendien kun je 
meteen na afl oop van de behandeling gewoon weer 
verder met je dagelijkse bezigheden. Je hoeft dus 
geen rekening te houden met een hersteltijd. Nadeel 
is dat het eigenlijk alleen geschikt is voor mensen die 
slechts een kleine hoeveelheid vet kwijt willen. Voor 
mensen met heel veel overgewicht is het daardoor 
meestal niet de meest effectieve behandeling.

Vetcellen? 
Bevriezen maar!

Kom je maar niet van die vetrolletjes af? Dan ben je niet de enige! Veel mensen 
zijn op zoek naar dé perfecte methode om plaatselijk wat vet kwijt te raken. 

Cryolipolyse wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing.

Resultaat
Verwacht niet dat je kleding meteen een stuk losser 
zit na afl oop van een cryolipolysebehandeling. Het 
eerste resultaat is meestal pas na een week of drie à 
vier zichtbaar. Het echte eindresultaat van de 
behandeling laat zo’n twee à drie maanden op zich 
wachten. Maar het is wél blijvend, de vetcellen 
worden immers vernietigd en door je lichaam 
afgevoerd. Na één behandeling kan tot wel twintig 
procent van de vetcellen in het behandelde gebied 
verdwijnen. Tenzij je er een ongezonde levenswijze 
op na houdt, want dan worden er waarschijnlijk 
weer net zo snel nieuwe vetcellen aangemaakt. 
Het is dus geen wondermiddel waardoor je verder 
nergens op hoeft te letten! Eén behandeling 
is  bovendien vaak niet afdoende. Hoeveel 
behandelingen dan wel nodig zijn, verschilt per 
persoon. Maar gemiddeld genomen zijn de meeste 
mensen tevreden over het resultaat na zo’n drie 
behandelingen.

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten of cryolipolyse ook iets voor jou is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat adressen 
waar je voor deze behandeling en meer advies terechtkunt.
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Manicure bij u thuis? 
Dat kan ook!

 www.bijangela.com

Voorschotenstraat 57, Koolhoven
06-23466764

Kent of bent u iemand die graag een manicure zou willen, maar niet in 
de gelegenheid is om naar de salon te komen? Geen probleem, ik kom 
ook bij u op locatie. Voor € 15 kom ik met mijn spullen naar u toe en 
verzorg ik uw handen. De manicure bestaat uit: nagels vijlen, nagels 

polijsten, nagelriemen verzorgen, handmassage met handcrème.  

Maak nu een afspraak!  06-23466764

Onroerendgoed bemiddeling

Nog enkele te koop 
Fraaie Villa-appartementen

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl

Geplande aanvang bouw: mei/juni 2020   |   Vanaf € 950.000,- V.O.N.   |   c.a. 300 m2

Tilburgseweg te Goirle
 In het prachtige kleinschalige project: Villa Tetra

Bel voor een afspraak06-53227622

Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

NED

BELGIE

Wacht niet
op een

 goede dag...
maak er een!

#STAYSAFE

Omdat jij zo
geweldig bent, 

blijf ik nu
op afstand!

#STAYSAFE

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #FLATTENTHECURVE

Nederland Bruist wenst iedereen veel sterkte
en een goede gezondheid in deze moeilijke tijd.

Zorg voor elkaar.
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HÉT ADRES VOOR AL UW

BESTRATING
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een bezoek aan 
onze website www.vankemenadebest.nl en vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 - 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur 

(zaterdag 08.00 -14.00 uur)

Onze fi lialen in Son en Bavel 
zijn uitgerust met een moderne 

showtuin, voorzien van de laatste 
trends. 

Ook vindt u hier een groot aantal 
rekken waarin onze leveranciers 
hun huidige aanbod aan u laten 

zien. 

Het is altijd belangrijk en prettig 
om het materiaal in het echt te 

zien, te voelen en te ruiken. 
Daarnaast is het ook nog eens een 
leuke manier om inspiratie op te 
doen wanneer u nog niet zo goed 
weet wat u wilt, of nog twijfelt 

tussen enkele soorten. 

Van Kemenade Bestratingen 
beschikt over een showtuin van 
2000 m2 met 300 tegelsoorten.

BEKIJK ONZE CATALOGUS ONLINE

Harm van Kemenade

Een kavel
een woonwens
Roscobouw

Gevestigd in het Brabantse Heesch, is Roscobouw uw ideale partner 

voor het verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is 

hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u het hele  

traject begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar 

zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan. 

Efficiënte werkwijze

Onze korte lijnen zorgen voor een bijzonder 
efficiënte en snelle werkwijze. Na het oriënte-
rende gesprek, duurt het slechts 4 tot 6 weken 
totdat het definitieve ontwerp klaar is. Een team 
van betrokken medewerkers zorgt er voor dat de 
bouwtijd prettig en voorspoedig verloopt.

Laat je ontzorgen

Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, financiën en uitvoering, waarbij het 
overzicht door Roscobouw bewaard blijft. Geen 
vervelende verassingen achteraf, u weet tijdens 
het gehele proces waar u aan toe bent.

Alles is mogelijk

Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime 
keus aan architecten binnen het bedrijf geeft u 
vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerp 
proces wordt deskundig begeleid en wij denken 
hierbij in oplossingen. 

“Wij bouwen met  
aandacht alsof het onze 

eigen woning is.”

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?  

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en  

ontdek wat er mogelijk is voor uw bouwplannen, wij staan u  

graag te woord.

Bosschebaan 64 
5384 VZ Heesch
T. 0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl
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Goirkestraat 53B, Tilburg   |   013-5360625   |   www.vdsandewoninginrichters.nl

De school voor Mode en 
Uiterlijke verzorging van het 
ROC Tilburg is gevestigd op 
Campus Stappegoor en is 
onlangs gerenoveerd. De fl ink 
vervuilde, bestaande gietvloer 
van de kappersopleiding was 
een doorn in het oog van 
het ROC. Samen met de 
kappersdocenten is Van de 
Sande Woninginrichters op 
zoek gegaan naar de meest 
geschikte vloer. De vloer 
moet vooral bestand zijn 
tegen vlekken die haarverf 
veroorzaken, maar ook een 
lage indrukgevoeligheid was 
van belang. Na maandenlang 
testen op verschillende soorten 
vloeren, kwam ons ijzersterke 
Eternal projectvinyl als beste uit 
de test. Er is gekozen voor een 
mooie combinatie van beton- 
en houtlook. Zowel docenten 
als kappersstudenten zijn erg 
blij met de nieuwe uitstraling. 

Wil jij ook een kwaliteitsvloer 
met de juiste uitstraling?

ROC Tilburg Campus Stappegoor

Van de Sande Woninginrichters regelt het!
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Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Steffy Kusters

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

met Puk (de gele pop). Voor het observeren van kin-

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

Wij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van diverse basisscholen in Til-

burg. Het vervoer van- en naar school is inbegrepen. Ook tijdens vakanties en studiedagen 

verzorgen wij de BSO. Op de BSO bieden wij uitdagende activiteiten.

Teddybeer_(162x162)_Advertentie.indd   1 04-07-18   11:12
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Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

Chalet is geschikt voor 
maximaal twee personen.

Recreatief chalet huren 
(maximaal zes maanden).

Per direct beschikbaar.
Huurprijs van € 499,- tot

€ 575,- per maand. 
Excl. gas/licht/water en borg.

20

Recreatief chalet huren 
Per direct beschikbaar

Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.
Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6 Diessen - Baarschot

Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

44
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WhatsApp Lea voor meer info06 - 345 90 974
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Marcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

RECEPT/VAN DE MAKERS

Maak roerei van twee eieren en wat peper en zout. Houd dit apart in een kommetje. 
Kook de rijst zo droog mogelijk. Alleen met goed droog gekookte rijst is lekkere nasi 
goreng te bereiden. Laat de rijst goed uitdampen en afkoelen. Je kunt ook rijst van de 
vorige dag gebruiken (dit is zelfs nog beter).

Bak in wat olie de uien, knofl ook, gember, koriander, de gesneden lombok en de trassi 
tot de uien mooi gekarameliseerd zijn. 

Voeg er het (zeer klein gesneden) vlees en de garnaaltjes aan toe en fruit alles nog 
even door. Roer het onderste in de pan goed naar boven en voeg in kleine 
hoeveelheden de rijst en een snufje zout toe, tot alles goed warm en opgebakken is. 
Voeg het roerei toe en sesamolie naar smaak. Maak het gerecht af met een beetje 
sambal en ketjap. 

Garneer de nasi goreng met een gebakken eitje en serveer er naar 
smaak atjar tjampoer, kroepoek oedang, komkommer en tomaatjes bij.

INGREDIËNTEN
6 eieren

peper en zout 
500 gr rijst

olie
200 gr fi jngesneden uien

2 teentjes gesnipperde knofl ook
klein stukje gember

1 theel koriander
2 lombok (minder heet

zonder de zaadjes)
1/2 blokje trassi

400 gr restjes vlees 
(schouderkarbonade, spek,

kip, ham)
garnalen

sesamolie
sambal

1 à 2 eetl ketjap
atjar tjampoer

kroepoek oedang
komkommer en tomaatjes

4 PERSONEN 

Nasi goreng
Marcel en Lea’s favoriet!

Selamat 
makan!

Wil je de geheime 

ingrediënten weten? 

Mail dan naar lea@

nederlandbruist.nl

Wil je een SodaStream apparaat winnen?
Maak een foto van jouw nasi goreng, deel deze op

 NederlandBruist en maak kans op zo'n handig SodaStream 
apparaat. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
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Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

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

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Geniet van je 
PVC vloer

ZORGELOOS GENIETEN, OOK 
VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Veilige PVC vloer van mFLOR

sodastream 
bubbels 
fris 
water 

recepten 
smaakjes 
zomer 
genieten 

apparaat 
duurzaam 
relax 
bruist 

glas 
koolzuur 
fruitig 
vrienden

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

SodaStream 
bruiswatertoestel

Maak kans op een:

In deze coronatijd de deur niet uit, 
maar toch heerlijk bruiswater? Met 
SodaStream maak je het in enkele 
seconden zelf van fris kraanwater. 

Je kunt nu een SodaStream 
bruiswatertoestel winnen door de 
puzzel hiernaast op te lossen. De 
winnaar mag de prijs zelf komen 
ophalen bij het hoofkantoor van 
Nederland Bruist. Er wordt hierbij 
een foto gemaakt die geplaatst 
wordt op Facebook.

Streep 15 van de 16 woorden in  
de puzzel weg. Het overgebleven  
woord is de oplossing. Vul voor  
1 juni de oplossing in op onze site: 
www.dereeshofbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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   DE NIEUWE ŠKODA 

OCTAVIA
www.vanmossel.nl/skoda
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