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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.



Hier presenteren
we de (nieuwste)

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

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

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl
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Leon Hamers

Vernieuwde showroom!
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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 exact bij je past!
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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 een kast-
oplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast, 
een luxe inloopkast, een boekenkast 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 waar 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 exact bij je past!
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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

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

 Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Tilburg 
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 Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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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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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

We leven in een digitaal tijdperk. Snel en fl itsend, less is more. We 
liggen inmiddels in een deuk om de mobiele telefoons (maatje koel-

kast) waar we eind jaren ’90 nog zo trots op waren. Tegelijk ontstaan
er vintage trends, in zowel mode als interieur. Van sommige ontwer-

pen ontdekken we na een aantal decennia de pure schoonheid pas.
Precies daar ligt de passie van designlabel Tonone. Gefascineerd 

door de traditionele mechanica ontwikkelden zij een serie industrië-
le lampen, waaronder deze BOLT.  Een tikkeltje gedurfd, functioneel 

en no-nonsense. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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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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HOME SLEEP HOME

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

Uni-Bridge 22 lattenbodem

SF Hybrid 26 Pure wash matras 

SF Hybrid 26 Wool wash matras 

HOME SLEEP HOME
Elegant ontwerp ontmoet de onverslaanbare en 
bekroonde Swissfl ex Bridge®-technologie met de 
unieke, zelfi nstellende lichaamsaanpassing. De 
zonering in de Swissfl ex Bridge® veersuspensie is 
in lijn met de matras en het bed past zich als een 
schaduw aan uw lichaam aan.

INTERACTIEF OPHANGCOMFORT
De gepatenteerde Swissfl ex-lattenbodemtechnologie 
bridge® volgt de menselijke wervelkolom dankzij de 
ergonomische vorm en past zich geheel automatisch en 
individueel aan het lichaam aan, ongeacht postuur, gewicht 
en slaaphouding. De zones zijn afgestemd op de matras.

FLEXIBILITEIT TOT AAN DE RAND
De bridge®-moduleketen ligt dankzij de binnenframe-
constructie aan de uiteinden van de latten en garandeert 
een ongeëvenaard hoge vering over het hele ligvlak.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:
DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS

Uni-Bridge 22_95 RF lattenbodem
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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!

2120



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

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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“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

06-20852323
info@leerbeleggeninvastgoed.nl
www.leerbeleggeninvastgoed.nl

Bob Vekemans

Turbulente tijden!

De impact van het coronavirus is dusdanig dat mijn horrorscenario, en dat 
van vele anderen, werkelijkheid begint te worden... In tijden zoals deze 
doorloop ik enkele stappen, waar ook jij hopelijk iets aan hebt:

1. Ik breng al mijn inkomsten in kaart
Per inkomstenbron noteer ik wat de kwetsbaarheid per inkomstenbron is, 
zowel op korte als lange termijn. Hierdoor kan ik rekening houden met 
tegenvallers en me daar tijdig op voorbereiden.

2. Uitgaven
Na de inkomsten breng ik al mijn huidige uitgaven in kaart. Dit doe ik door 
mijn rekeningafschriften van de afgelopen 3 maanden in kaart te brengen. 
Ja, dit is een klus, maar het inzicht is gigantisch en helpt me om mijn 
kosten realistisch in kaart te brengen.
Vervolgens pas ik EVA toe:
- Elimineren (kan ik deze uitgaven snijden?)
- Vervangen (als ik niet kan of wil elimineren, kan ik het vervangen door 

iets anders, wat goedkoper is?)
- Accepteren (Als ik niet kan snijden en/of vervangen, dan moet ik de 

kosten accepteren en doorgaan naar de volgende uitgaven).

3. Financiële buffer
Nu ik mijn inkomsten en uitgaven actueel in kaart heb, kijk ik naar mijn 
huidige buffer. Deze buffer is voor iedereen anders. Ik hanteer een buffer 
van 3 maanden. Als mijn fi nanciële buffer onvoldoende is, dan vul ik die 
aan. Mijn buffer is geld dat ik direct beschikbaar heb op mijn rekening.

Door deze 3 stappen te volgen heb ik nu mijn situatie helder in kaart. 

Blijf me volgen en ik hou je op de hoogte van mijn volgende stap.
Het volledige artikel lees je op www.leerbeleggeninvastgoed.nl

Het Coronavirus tast de wereldwijde economie hard aan. De 
beurzen kelderen met historische snelheden, landen gaan op slot, 
mensen blijven massaal thuis en werkgevers vragen 
werktijdverkorting aan. Er heerst veel angst en onzekerheid en 
economen bevestigen die angst door voorspellingen te doen dat de 
impact van het coronavirus groter zal zijn dan de kredietcrisis van 
2007-2011. In dit artikel deel ik hoe ik hiermee omga.

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 professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:
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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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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

1

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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10
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Dé banketbakkerij van 
Tilburg en omgeving

Zin in een overheerlijk stuk taart, een lekker koekje of toch liever iets hartigs? Dan 
moet je bij Patisserie Walter van Erven zijn. “Alles wat je bij ons in de winkel aantreft, 

maken we zelf in onze banketbakkerij”, aldus trots eigenaar Paul van Riel.

‘WIJ STAAN 
VOOR TEVREDEN 
KLANTEN EN GOEDE 
PRODUCTEN’

 Patisserie Walter van Erven is een waar begrip in Tilburg 
en de wijde omgeving. “Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat de zaak al meer dan 65 jaar bestaat”, vertelt Paul. 
“Zelf heb ik hier ooit stage gelopen en destijds werd mij 
al een fulltimebaan aangeboden. Dat vond ik toen nog 
wat te vroeg, maar vier jaar geleden 
ging ik hier alsnog aan de slag met 
in mijn achterhoofd dat ik de zaak 
vroeg of laat over zou nemen.” 
Dit gebeurde al wat vroeger dan 
verwacht en sinds oktober 2018 
staat Paul aan het roer van de 
banketbakkerij.

  Moderniseren 
 “Voorheen was het nog echt een klassieke banketbakkerij”, 
aldus Paul. “Wij zijn heel langzaam bezig om de zaak 
steeds verder te moderniseren. Dit zie je ook aan het 

assortiment; er komen steeds nieuwe dingen bij, maar 
uiteraard zijn klanten bij ons ook nog steeds aan het 
juiste adres voor onze ‘klassieke toppers’. Zeker ook voor 
onze zeer begeerde hazelnoot progrestaart waarvoor 
mensen van heinde en verre naar Patisserie Walter van 

Erven komen.”

  Kwaliteit 
 Wij zetten graag een stapje extra 
voor onze klanten. “Bezorgen hoort 
dan ook zeker tot de mogelijkheden. 
We leveren sowieso aan diverse 
horecabedrijven en zorginstellingen. 
Daarnaast staan wij voor tevreden 

klanten en goede producten van een zeer hoge kwaliteit. 
Wat wij verkopen moet gewoon goed zijn. We maken 
dan ook alles elke dag zelf vers in onze eigen bakkerij. 
En dat proef je!”
 

Eigenaar: Paul van Riel  |  Burgemeester v/d Mortelplein 58, Tilburg  |  013 - 4671091 

www.patisseriewaltervanerven.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOR 200101 09 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1BOR 200101 09 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 30-01-20   11:5130-01-20   11:51

Bedrijfsweg 7 | Oisterwijk | The Netherlands | T +31 (0)13 521 64 64 | E info@bogarden.nl

pure 
  enjoyment
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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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Emma Goldmanweg 8c, 
Tilburg

06-38379097  
www.raad-uitvoering.nl

Ron Adriaensen

Jouw bouwregisseur
tijdens het 

bouwproces!

Van schets tot 
eindproduct 

gegarandeerde 
kwaliteit en alle 

zorgen uit
handen!

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 fl ink 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 
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 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? 

Een eigen huis (ver)bouwen 
zonder zorgen?

Dat kan! Het vele regelwerk dat hierbij komt kijken, schrikt veel mensen 
echter af, maar daar komt Raad & Uitvoering om de hoek kijken! 

Totale controle op het hele bouwproces, 
dat wil jij toch ook? Bel dan voor een afspraak!

OPVALLEN
ADVERTEER IN BRUIST

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

JUIST
NU!
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

Overspoeld met mensen die willen helpen
De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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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?!

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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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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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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Cyrille van Hoof Presentatiecoach 

06-22514882  |  www.cvanhoof.nl

Wat wil jij uitstralen en wat wil jij uitzenden? 
Als persoon en als bedrijf?
Werk aan jouw verhaal en hoe je dat op de juiste manier 
kan overbrengen, waardoor je jouw doelgroep aanspreekt. 
Je kan je verhaal direct inzetten naar potentiële klanten, op 
je website, pitchen op netwerkevents, maar ook gebruiken 
voor video’s en vlogs op social media.

WAT IS JOUW 
PERSONAL BRAND?

Zelfverzekerd en krachtig leren presenteren en ervan 
genieten!

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

De airconditioner zorgt in de zomerperiode voor verkoeling en voor aangename 
warmte in de winterperiode. Koelservice Biggelaar geeft u graag 
een vrijblijvend advies over de ruimte en de productkeuze van de 
airconditioner, voor in uw bedrijfsruimte of in uw slaapkamer. 
Wij werken met hoog gekwalifi ceerde airconditioners. In 2013 zijn 
wij dan ook offi cieel dealer geworden van Panasonic airconditioners. 
Koelservice Biggelaar is F-gassen gecertifi ceerd.

Voor airconditioning
   ga je naar Koelservice Biggelaar

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

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

Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455
info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

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

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

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
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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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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Corona: 
tips voor gescheiden ouders

Hieronder 7 tips:
1 Blijf gezond Vanzelfsprekend is dit in de eerste plaats van belang. Geef de 

kinderen het goede voorbeeld door vaak handen te wassen, schoon te maken 
en ‘sociale afstand’ te houden. 

2  Wees eerlijk Informeer de andere ouder eerlijk over eventuele blootstelling 
aan het virus en overleg samen welke stappen jullie kunnen ondernemen om 
het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden. 

3 Blijf kalm Wees eerlijk over de ernst van de pandemie, maar blijf kalm en 
vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het voorbij zal gaan en dat betere 
tijden zullen aanbreken. 

4 Houd je zoveel mogelijk aan het ouderschapsplan Ook al zijn de 
omstandigheden op dit moment bijzonder, probeer ervoor te zorgen dat de 
afspraken met betrekking tot de omgangsregeling in het ouderschapsplan 
zoveel mogelijk worden nageleefd. 

5 Wees creatief Veel ouders moeten in deze situatie extra werken of komen 
juist tijdelijk zonder werk te zitten. Sommige plannen moeten worden 
aangepast. Probeer fl exibel te zijn en creatieve oplossingen te bedenken om 
ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk het contact met beide ouders 
blijven behouden (als het niet anders kan via Facetime of Skype).

6 Toon begrip Corona heeft ook invloed op de economie en dus ook op het 
inkomen. Dit kan problemen opleveren wanneer het gaat om alimentatie. Wees 
als ouders begripvol naar elkaar toe, of je nu de alimentatieplichtige of 
de alimentatiegerechtigde ouder bent.

7 Geef toe Heeft een van u de kinderen de laatste tijd minder 
kunnen zien, bijvoorbeeld doordat hij of zij extra moest 
werken? Probeer dan, wanneer dat mogelijk is, om inhaaltijd 
voor die ouder te regelen. Wees hierin fl exibel en blijf met 
elkaar overleggen. 

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

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met mij op.

013-2070740

Het coronavirus heeft een enorme impact op ons allemaal. Hoe houd 
je je staande in deze roerige tijden? Wanneer je gescheiden bent en 
kinderen hebt, is het onder normale omstandigheden soms al passen en 
meten met elkaar. In de huidige situatie is het helemaal een uitdaging. 

 

WAT ALS HET DE BEDOELING IS 

Het is elk jaar weer raak, ik denk er altijd te laat aan. Ook nu weer, de 
winterbanden moeten nog verwisseld worden. Wanneer ik aan een tafel met 
veel leesvoer zit te wachten tot de zomerbanden er weer op liggen, krijg ik 
een appje van iemand die ik mentor. Hij heeft een conflict met een 
organisatie met wie hij een zakelijke relatie heeft. Omdat hij voor een online 
meeting voor een andere meeting space heeft gekozen dan die van de 
organisatie, is hij daar niet langer welkom. Ik ken beide partijen, het zijn 
allemaal beste mensen met een goed hart. Waarom kan er dan geen gewoon 
zakelijk gesprek zonder extra emoties plaatsvinden? En waarom heeft het 
moeten leiden tot uitsluiting van de goede man? 
 
2020 is een jaar waarin er meer van deze situaties op je pad kunnen komen. 
Het is een jaar waarin keuzes definitiever worden gemaakt. Hoorde je ergens 
niet volledig bij, dan wordt nu de deur helemaal dichtgegooid.  
 
Hoe pijnlijk iets ook kan zijn, er zit altijd een positieve kant aan. De natuur 
doet haar best om balans te brengen. Houd je ogen en oren open en je ge-
voel en intuïtie aan. Vroeger of later ontdek je dat de pijn nodig was om het 
plezier te ervaren die je anders niet had gehad. Vanuit die overtuiging is het 
ook gemakkelijker om dankbaar te zijn voor alles wat er gebeurt. Of het nu 
positief is of negatief, het gouden randje is er. Maar je moet het wel willen 
zien, anders wordt de glans ervan overschaduwd door de donkere kern.  
 
Lukt het je om naar een situatie als beschreven te kijken vanuit de vraag "Wat 
als dit de bedoeling is?", dan kan dat een hoop helderheid brengen. 
 
Emmy 

COLUMN/EMMY 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMMY SOPLANTILA – 
EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP 

INSPIRATOR | MOTIVATOR | AUTEUR  

MASTER COACH-GECERTIFICEERD    

 

 

 

 

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

Tel: 06-40099251 
info@essentialconnection.nl 
www.essentialconnection.nl 
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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  www.solidarenatuurvoeding.nl

Op zoek naar vergeten groente? 

Proef 
de volle 
smaak 
van de 
natuur

Wat heeft Solidare 
Natuurvoeding u 

allemaal te bieden?

De verscheidenheid 
van artikelen is 
bijzonder groot.

U  kunt hier 
uiteraard alle 

boodschappen 
voor uw dagelijkse 
maaltijden vinden.

Biologisch 
gecertifi ceerd en 
zoveel mogelijk 

geleverd uit eigen 
omgeving.

Wij vinden het erg belangrijk om de producten zo dichtbij mogelijk te laten telen 
en onze klanten te verrassen met de mooie kwaliteit die onze regionale boeren 
verbouwen. Als bepaalde producten niet in Nederland kunnen groeien (denk aan 
sinaasappels, bananen of kiwi’s) dan worden deze producten ook niet ingevlogen 
maar zo veel mogelijk over water of wegen vervoerd. Da’s wel zo goed voor het milieu! 

Wij verkopen ook groente/fruit verrassingspakketten waarbij u iedere week een 
tasje met variërende verse groenten en/of fruit in onze winkel kunt ophalen. 
Hierbij zit iedere week een nieuwsbrief met informatie over de producten die 
in de tas zitten én heerlijke recepten die ermee gemaakt kunnen worden. 
Vanaf € 9,- per week heeft u al een abonnement op een van de vijf 
verschillende soorten pakketten. 

Bent u op zoek naar aardpeer, 
pastinaak of raapsteeltjes of 
misschien vindt u wilde wortelen 
wel interessant..? Stap gewoon 
onze winkel eens binnen en 
ontdek ons assortiment. 

Neem dan eens een kijkje bij Solidare Natuurvoeding uw Biologisch Specialist. 
U vindt bij ons een uitgebreid groenten en fruit assortiment. Uiteraard is alles 
kraakvers en Biologisch of Biologisch-dynamisch* geteeld en gekeurd door 
Skal: de organisatie die toeziet op de kwaliteit van alle biologische producten. 
Ons groenten- en fruitassortiment wordt verzorgd door Estafette-Odin, waar wij 
al meer dan 35 jaar onze groenten en fruitproducten inkopen. Dit mooie bedrijf 
bevindt zich in Geldermalsen en brengt ons de groenten en fruit van het seizoen. 

Kom voor al dat 
lekkers uit de 
natuur bij ons 

langs!

Stier 21-04/20-05
Ben je al lang bezig met een promotie? Nu zou 
het eindelijk kunnen lukken. Je werkgever zal 
jouw inspanningen zeker op prijs stellen. Pluk 
nu de vruchten van jouw harde werken.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei is absoluut de ideale maand om relaties 
met je naasten te versterken. Daar ben je van 
overtuigd als je samen veel tijd met elkaar 
doorbrengt. 

Kreeft 21-06/22-07
Kreeft moet oppassen voor arrogante en pittige 
neigingen, omdat het andere mensen kan 
afschrikken. Dus voordat je iets zegt, moet je 
daar rekening mee houden.

Leeuw 23-07/22-08
De invloed van Venus op dit sterrenbeeld is 
nu heel sterk, daarom heb je veel avontuur en 
veel fl irts. Je zal het gevoel krijgen dat je weer 
verliefd bent. 

Maagd 23-08/22-09
Zodra het mei is, wil de maagd naar buiten. 
Je zelfvertrouwen maakt je de ster in elke 
vriendschap. Houd in gedachten: de drang om 
jezelf te bewijzen kan vriendschappen kosten.

Weegschaal 23-09/22-10
Mei zal interessante ideeën opleveren. 
Waarschijnlijk heb je al een paar maanden 
nagedacht over een interessant project dat je 
graag in de praktijk zou brengen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Elke schorpioen kan uitkijken naar een 
maand vol met de nieuwe leermomenten 
waar je naar verlangt. Alles wat je nu leert, 
zul je goed in kunnen zetten in de toekomst.

Boogschutter 23-11/21-12
Mei geeft je veel energie wat een verlangen 
naar nieuwe ervaringen aanwakkert. De 
boogschutter kan uitkijken naar momenten 
vol van avontuur, romantiek en passie. 

Steenbok 22-12/20-01
Onder invloed van Mars zal mei plaatsvinden 
in de geest van orde en organisatie. Het lijkt 
erop dat mei liefde wenst en voor jou geldt 
dat dubbel. 

Waterman 21-01/19-02
Met de invloed van de zon geeft mei je 
leiderschapskwaliteiten. Waterman is een op 
mensen gebaseerd teken, dus je hoeft niet 
bang te zijn dat je arrogant overkomt.

Vissen 20-02/20-03 
Als het gaat om langdurige relaties dan kan 
mei ook een positieve periode voor vissen 
zijn. Volgens de horoscoop moet je ook wat 
tijd doorbrengen met je familie.

Ram 21-03/20-04
Als de conservatieve ram tot nu toe geen 
nieuwe ervaringen opdeed, zou mei daar 
verandering in kunnen brengen. Je komt 
erachter dat je naar je hart moet luisteren.

Stier
Ben je al 

lang bezig met 
een promotie?

Nu zou het 
eindelijk 

kunnen lukken. 

HOROSCOOP

Geniet in mei vooral van elkaar
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Van Krieken Koffi eservice
Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle

 info@vankriekenkoffie.nl  |  0416-343431
www.vankriekenkoffie.nl

GOEDE KOFFIE
VERBINDT ONDERNEMERS

Koffi ekar huren? 
Van Krieken verzorgt de 
lekkerste koffi evariaties 

bij u op locatie!

Van Krieken is een ambitieus familiebedrijf met 
een passie voor koffi e, thee, cacao en service. De 
in Sprang-Capelle gevestigde onderneming wil de 
meest klantgerichte koffi eleverancier van Brabant zijn.

Van Krieken Koffi eservice onderscheidt zich door een 
no-nonsensmentaliteit en een op de behoefte van de 
klant gerichte service. Het bedrijf levert een ‘full-service’ 
koffi econcept met koffi eautomaten van topkwaliteit in alle types en 
variëteiten. Een brede selectie van betaalbare, superieure en heerlijke 
koffi emelanges en toebehoren (onder andere melk- en suikersticks, 
thee, cacao, soepen, disposables) maken het assortiment verrassend 
compleet. De bijbehorende technische ondersteuning refl ecteert de 
focus op service. 

Bestellingen worden 
thuisbezorgd op ieder 

gewenst adres, ongeacht 
de grootte ervan en dat 

binnen 24 uur 

en je verrast met uitstekende service en scherpe courtage

Persoonlijk, modern en servicegericht, dat kenmerkt de dienstverlening van 
Via Paul Makelaardij. Wij zijn helemaal thuis in Tilburg, kennen de wijken 
van de stad en weten wat er lokaal speelt. 

Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  013-3033195  |  info@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

Bijzondere woning onder de aandacht Simon van der Stelstraat 15, Tilburg

Kenmerken

Woonoppervlakte 90 m2

Perceeloppervlakte  124 m2

Inhoud  406 m3

Aantal kamers  4
Aantal slaapkamers 3
Bouwjaar 1931

De makelaar 
die helemaal thuis is in Tilburg

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195
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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 één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

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 één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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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

Q-Promotions is veel meer dan een doorsnee leverancier van drukwerk 
en signing;  wij zijn jouw totaalpartner in offline zichtbaarheid

DRUK DE KOSTEN!

Follow us online
5958



Net zulke mooie tanden hebben als Sylvie Meis of Yolanthe 
Cabau? Dat kan gewoon in onze praktijk in plaats van in 
speciale klinieken. U hoeft niet langer een vip te zijn om 
uzelf dergelijke ingrepen te gunnen. 

Stralen als Sylvie?

In Tilburg en Oss op zoek naar 
een deskundige tandarts die 

uw gebit samen met u gezond 
houdt en waar u tevens voor 
cosmetische behandelingen 

terechtkunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen 

en hoe we met onze patiënten 
omgaan.

 Met de huidige technieken is de lach van een schoonheids-
koningin ook voor mensen met een modaal inkomen betaalbaar 
geworden.

  Cosmetische tandheelkunde
  De lachlijn (de lijn waarbij tijdens een glimlach de bovenlip perfect lijnt 

met de rij tanden en kiezen van het bovengebit) kunnen wij met diverse 

kleine en grote ingrepen weer regelmatig en representatief maken. Soms 

is het plaatsen van porseleinen kronen en/of bruggen noodzakelijk, maar 

steeds vaker blijkt ook met behoud van eigen tanden en kiezen een 

opzienbarende metamorfose mogelijk. Verkleurde 

en/of scheefstaande tanden en kiezen kunnen 

opzienbarend worden gecamoufl eerd. Deze 

behandelingen zijn vrijwel pijnloos. Ook 

hebben we methodes waarbij door 

onzichtbaar te beugelen de 

tanden weer keurig in 

een rij komen te 

staan. 

 In onze praktijk 
kunnen we veel 
voor u betekenen. 
 Neem contact op voor 
een vrijblijvende afspraak. 

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.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.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats hebben voor reparatie, onderhoud, 
APK en airco service.

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.

6160



Ieder huis is geschikt voor zonne-energie. Daar is Nicky ten Bokkel, eigenaar 
van Mica Zon in Tilburg, van overtuigd. “Vanuit mijn passie voor duurzame energie 

lever ik maatwerkoplossingen voor elke locatie.”

Passie voor duurzame energie

WAAR VOOR 
JE GELD

Is uw interesse 
gewekt!

Maak dan nu een 
afspraak!

06-21107721

Ieder huis is geschikt voor zonne-energie. Daar is Nicky ten Bokkel, eigenaar 
van Mica Zon in Tilburg, van overtuigd. “Vanuit mijn passie voor duurzame energie 

lever ik maatwerkoplossingen voor elke locatie.”

Mica Zon adviseert, levert én installeert
“Dat maakt Mica Zon tot allrounder in de branche. 
Ik streef altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit en 
daarom werk ik ook bewust alleen met micro-omvormers. 
Hierdoor heb je meer rendement per paneel, inzicht in 
wat elk paneel oplevert aan energie en de mogelijkheid 
om per paneel uit te breiden. Bovendien ligt bij dit 
systeem alles op het dak waardoor je geen omvormers in 
huis hebt hangen. Daarnaast hebben micro-omvormers 
een langere levensduur en zit er 25 jaar garantie op. 
In combinatie met de hoge kwaliteit panelen die ik leg, 
krijgen mijn klanten dus echt waar voor hun geld!”

Passie voor duurzame energie

Persoonlijk contact
Dat is natuurlijk al een heel belangrijk pluspunt om 
te kiezen voor Mica Zon. “Daarnaast hoor ik van veel 
klanten terug dat ze het fi jn vinden dat ze altijd mij als 
aanspreekpunt hebben. Geen onpersoonlijke helpdesk of 
iets dergelijks, want ik ben Mica Zon. Persoonlijk contact 
staat bij mij voorop. Ik ga dan ook altijd eerst geheel 
vrijblijvend bij de mensen langs om de situatie te bekijken, 
hun wensen te bespreken en advies op maat te geven. 
Tijdens dat gesprek geef ik meteen een kant-en-klare 
offerte op maat en ik kan je garanderen dat de prijzen die 
ik hanteer zeer scherp zijn. Alleen maar voordelen dus! En 
zeker ook voordelen op de lange termijn, want één keer 
investeren met een doorlopend rendement van 10 tot 25 
procent, dat lukt alleen met zonnepanelen!”

WAAR VOOR 
JE GELD

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Nicky ten Bokkel  |  info@micazon.nl  |  06-21107721  |  www.micazon.nl
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• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

voor een goede financiële 
administratie van uw bedrijf.

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

Tel:(013)521 5925 1 fax:(013)5286110 

[-ma il: in fo@pareladvies.n 1 

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  

Auto Blaschke
Laarstraat 61,Tilburg  

013 - 468 20 01

Het beste alternatief voor de merkdealer!

Auto Blaschke Ringbaan
Ringbaan Oost 156, Tilburg 

013 - 468 50 61

Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl

• VERKOOP  • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Ook voor bedrijfsauto’s
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Wij voeren behandelingen uit bij 
kinderen en volwassenen. Wij zijn 

ambitieus om voor iedereen 
een stralend gebit te bereiken.

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

Inschrijven op

www.ortho013.nl

verwijzing niet 

noodzakelijk.

Ortho 013 is een nieuwe orthodontisten-
praktijk in Tilburg die in augustus 2019 
geopend is door orthodontisten 
Eveline Feberwee en Aaltje de Wit-Sabelis.  
De praktijk is gevestigd in Tilburg Stappegoor 
(Olympiaplein 391); dit is tegenover de Euroscoop 
en in hetzelfde gebouw als de Jumbo Foodmarkt.

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.

Nauwkeurig en
precies

Belsebaan 1, Alphen  |  013 - 508 28 39  |  info@oomeninterieurs.nl  |  www.oomeninterieurs.nl

Wilt u uw interieur vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl? 

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Kasten onsite, boekenkasten 
en allerlei andere meubels op 
maat. Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

U bent bij ons aan het juiste adres.

WIJ 
DENKEN MET

 JOU MEE!

Bel 06-15668373

WEBDESIGN
Websites, webshops 

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes, 
roll-up banners etc.

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachine-

optimalisatie

Je website op orde, juist in deze tijd!
In deze tijd is het van belang dat jij door kunt gaan met dat waar je zo 
graag mee bezig bent? Ondernemen! 
Omdat veel mensen thuis zitten en niet naar jou toe kunnen is het goed dat 
jij jouw service en/of product naar de klant brengt. Met een goed werkende 
website voorkom je dat je jouw vaste klantenkring verliest! 
DROWEB helpt je hier graag bij!

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg  |  06 1566 8373
info@droweb.nl   |   WWW.DROWEB.NL

Neem contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden! 

www.jolarbo.nl

Adviesbureau voor:
• VCA Opleiding
• VCA certifi catie
• BHV opleidingen en noodplannen
• Risico Inventarisatie en Evaluatie
• Training Risicobeheersing op het werk,  
 thuis en onderweg
• Veiligheidskundige ondersteuning

Joop Laenen, Doesburgstraat 94, Tilburg
06 24 50 55 09  |  info@jolarbo.nl

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 www.jolarbo.nl
6766



ZONDER 
TAART GEEN 

FEEST!

De eerste soort van taart werd waarschijnlijk al 
gebakken rond 9500 voor Christus. De oude 
Egyptenaren bakten destijds op hete kolen eetbare 
bakjes van granen die ze vulden met honing. Een 
soort tartelette dus zoals we die tegenwoordig 
kennen. Achtduizend jaar later waren voor veel 
farao’s broden gevuld met noten, honing en fruit 
een favoriete lekkernij, uiteraard gebakken door 
hun eigen bakkers. En weer een paar honderd jaar 
later zetten de oude Grieken iets op tafel wat 
wel heel veel weg had van de mierzoete baklava die 
nog steeds veelvuldig wordt gegeten in (onder 
andere) Griekenland: dunne plakjes deeg met 
daartussen een laagje suikerstroop.

Taart als luxeproduct
We nemen een fl inke sprong in de tijd. Naar de 
negentiende eeuw om precies te zijn. De tijd waarin 
suiker een enorm luxeproduct was, net als andere 
ingrediënten zoals chocolade en exotisch fruit.
Juist die ingrediënten die een taart lekker maken. 

Tijd voor taart
Denk je aan feest, dan denk je in veel gevallen ook al snel aan gebak! Geen 

feestelijke aangelegenheid zonder een lekkere taart of heerlijke gebakjes om je 
vingers bij af te likken. Maar wist je dat…

Taart werd in die periode dan ook vrijwel uitsluitend 
gegeten door de zeer welgestelden. En als de taart 
verdeeld moest worden, gold meestal de regel: 
hoe hoger de status, hoe meer suiker (dus hoe 
groter het stuk).

Gewoon omdat het kan
Dit duurde tot de jaren twintig van de vorige eeuw 
toen suiker steeds beter betaalbaar werd en taart 
als gevolg daarvan langzaamaan veranderde in 
iets bijna alledaags. Sindsdien wordt er vrijwel 
geen feestdag meer gevierd zonder gebak. Je 
hebt verjaardagstaarten, bruidstaarten, kerst-
taarten en ga zo maar door. Maar ook zonder 
feestelijke aangelegenheid wordt er tegenwoordig 
meer dan genoeg taart gegeten. Lekker bij de 
koffie, gewoon omdat het kan! Gekocht bij de 
bakker om de hoek, of zelf gemaakt. Door 
programma’s als ‘Heel Holland bakt’ is het zelf 
bakken van taarten weer ontzettend populair 
geworden onder jong en oud.

BRUIST/HORECA

Na het lezen van dit artikel zin gekregen in gebak? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je de lekkerste taartadresjes bij jou in de regio.
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun overleden huisdier 
te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het weekend en de avonduren. 
Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan honderd procent 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 het feit dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft 
met een ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium 
Memoria het transport, het afscheid en de crematie te laten verzorgen. 

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

Ook bij uw 
dierenarts

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
Dat er in de omgeving grote behoefte is 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. 

EIGEN 
OPHAALDIENST

COLUMN/ELS BARNHOORN

Ik vind het een eerzame taak 
om nabestaanden te mogen 
bijstaan. Om hun dierbare 
overledene te gedenken en
het middelpunt te laten zijn. 
En ook mensen die zélf de 
invulling van hun uitvaart in 

handen willen nemen,
begeleid ik met hart en ziel. 

Bij een uitvaart gaat het immers 
om de weergave van een 

waardevol leven in één dag.

Overlijden melden?
Bel dag en nacht op
088 - 21 40 400

Het was een laatste wensengesprek, iedereen was nog gezond en wel, maar 
meneer vond dat hun wensen maar eens allemaal op papier moesten worden 
gezet. Ik had na het toesturen van de uitgewerkte notities die ik gemaakt 
had, niet het idee dat ik het huis weer spoedig zou betreden, maar niets was 
minder waar. Een paar maanden erna dwaalde het coronavirus rond en trof 
jong en oud, een beangstigende situatie. Bij elk telefoontje vreesde ik voor 
weer een coronaoverledene en de schok was groot toen ik de vrouw van “De 
Burgemeester “aan de lijn kreeg. “Els, hij is er niet meer”, bracht ze snikkend 
uit, “hij is er niet meer”. Acht dagen geleden opgenomen in het lokale 
ziekenhuis en drie dagen daarna, overgebracht naar een ziekenhuis in het 
noorden van het land. 

“Hij had wel een paar kleine clubjes aangehouden, een 
sociaal isolement was niets voor hem”, zei zijn vrouw. 
Terloops meldde ze dat eerder ook twee vrienden 
het virus waarschijnlijk hadden opgelopen, maar 
die hadden het gewoon thuis uitgeziekt. Zij 
begreep niet dat juist haar man, haar grote 
reus, dit niet had overleefd. De notities die 
gemaakt waren in het laatste wensengesprek 
moesten worden herzien. 

Er konden absoluut geen 500 mensen 
samenkomen; elke groep, hoe klein ook, loopt 
een risico. (“De Burgemeester”) kreeg een speciale 
uitvaart, met precies 15 mensen, zijn beste vrienden. 
“Ik vond dit eigenlijk veel mooier, een intimiteit die ik niet kende. Hij had dit 
zeker ook heel mooi gevonden. En wat is er mooi gesproken, wat was het een 
bijzondere week”, zei zijn vrouw nadien. 

500 mensen
Een imposante man, “De Burgemeester” noemden zijn vrienden 
hem. De reden was duidelijk, hij bleek echt bijna iedereen te 
kennen en iedereen kende hem. Zijn zware stem bulderde door 
de kamer toen hij mij zag binnenkomen. Het was nog koud 
buiten en voor ik aan tafel zat had zijn echtgenote al een warm 
kopje koffi e voor mij neergezet. Hij las de verbazing op mijn 
gezicht en bulderde: “Ja ja, dat doen wij hier snel hè!” 

Els Barnhoorn
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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 grafi eken, 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...

Paletplein 11, Tilburg  |  013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

Geniet 
bij Welkom van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Proef het 
zelf, bestel 
en haal!

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 en DPD.

Alles te koop voor 
€ 1,- per stuk
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Wij hebben  
super-krachten!
Op zoek naar die van jou? 

De uitzendkrachten van Vooruitzenden zijn de echte 
helden van de werkvloer. Op de momenten waarop jij ze 
het hardst nodig hebt, zijn ze razendsnel. En als je ze niet 
meer nodig hebt, dan gaan ze ook weer. Wat je ook van ze 
vraagt, ze zullen de klus klaren. 

Onze superhelden kunnen niet 
vliegen, maar onze chauffeurs 
zorgen er hoogstpersoonlijk voor 
dat ze op tijd bij je zijn. En hoewel 
ze soms van een andere planeet 
lijken te komen, zijn we optimaal 
gemotiveerd om jou uit de brand 
te helpen. 

Vooruitzenden laat jouw 
bedrijf van al deze voordelen 
profiteren, maar neemt de 
risico’s weg. Zo zorgen we dat alle 
randvoorwaarden in orde zijn om 
die match te laten slagen. 

Wij zoeken 
de juiste 
kandidaten, 
zorgen ervoor 
dat zij op 
tijd betaald 
worden en 
brengen hun dagelijks naar hun 
werkplek. Wij nemen dus de tijd 
om te inventariseren waar jouw 
behoeftes liggen maar ook wat 
onze krachten nodig hebben. 

Wij geloven dat dit  
het verschil kan maken. 

Ringbaan Noord 54, 5046 AC Tilburg | 013 - 785 26 85 | contact@vooruitzenden.nl | www.vooruitzenden.nl

Neem contact  
op voor  

super-krachten
013-7852685

Disciplines
De focus ligt bij Mijland Security op een 
viertal disciplines: inbraakbeveiliging, 
toegangscontrole, brandbeveiliging en 
camerabeveiliging. “Dankzij mijn jarenlange 
ervaring in dit vakgebied weet ik precies 
waar ik het over heb en kan ik mijn klanten 
perfect adviseren over een installatie op 
maat. Daarnaast worden wij ook vaak 
ingeschakeld om bestaande 
beveiligingsplannen en –maatregelen tegen 
het licht te houden om te checken hoe 
goed en doelmatig deze zijn. Vaak 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: een betere 
beveiliging voor minder geld.”

Eigenaar: Jack Mijland  |  013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 

“Bij Mijland Security richten we ons op de structurele beheersing van risico’s door 
in- en externe criminaliteit of brand”, begint Jack Mijland zijn verhaal. “Hierin zijn 
wij de juiste partner voor advies, installatie en onderhoud.”

Just to be safe...
BRUISENDE/ZAKEN

Goede naam hooghouden
Service staat bij Mijland Security hoog in het 
vaandel. “Net als persoonlijk contact. Klanten 
– zowel zakelijk als particulier – hebben in 
principe altijd met mij persoonlijk te maken. 
Ik ben 24/7 bereikbaar om snel op situaties in 
te kunnen spelen; storingen worden in de 
meeste gevallen nog dezelfde dag opgelost. 
Dat zijn ook dingen waarom mijn klanten voor 
mij blijven kiezen. Ik doe er dan ook alles aan 
om mijn goede naam hoog te houden.”

Veilige situatie
Dit betekent ook dat Jack ervoor zorgt dat hij 
altijd op de hoogte is van alle nieuwe 
ontwikkelingen in de markt. “Onder andere 
door regelmatig trainingen te volgen. 
Er komen telkens nieuwe snufjes op de markt 
en ook daarover wil ik mijn klanten optimaal 
kunnen adviseren. Om wat voor klant het ook 
gaat, van een ‘simpel’ huis tot een grote 
onderneming, mijn uiteindelijke doel is altijd 
dat er in het pand een veilige situatie 
ontstaat. Informeer dus gewoon eens naar de 
mogelijkheden voor jouw pand.” 
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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 

FASHION 
FOR CURVES 
SIZE 42&UP

LIFESTYLE 
FASHION GIFTS

Advies over uw tuin?
Voor de meeste is een tuin een plek om heerlijk te ontspannen, 
lichamelijk bezig te zijn en te genieten van de buitenlucht. Voor anderen 
voelt het juist als een ‘must’ om steeds de tuin te moeten onderhouden. 
Voor alle partijen geldt, dat de natuur zijn werk blijft doen. Wij geven 
graag tuinadvies om uw droomtuin te realiseren.

Wilt u meer 
weten? 

Kijk dan op onze 

website!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg. 

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Advies Een goed tuinadvies, eens in de zoveel tijd, kan ontzettend prettig voor 
u zijn. Soms houdt dit in, dat men minder werk hoeft te verzetten in de tuin, 
maar een advies kan soms ook gewoon noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan 
achterstallig onderhoud van bomen (sterke wind). Op ieder moment van het jaar 
kunt u ons contacteren en voorzien wij u graag tijdig van een persoonlijk advies. 
Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via een (korte) ontmoeting in uw tuin. 
Soms kan een advies vooraf u ook veel werk en onkosten besparen.

Wij komen u graag vrijblijvend adviseren over alles wat zich in uw tuin 
afspeelt. Voor een eerste gesprekje rekenen wij geen voorrijkosten omdat 

we dit zien als een kennismaking voor beide partijen. Wij hopen tijdens dit 
gesprek u alle vertrouwen te geven in een goede samenwerking.

Komen we bij opvolgende gesprekken uit op het ontwerpen, tekenen, berekenen 
en uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud, dan 
wordt dit uitgebreid met u doorgesproken. Tot slot wordt alles uitgewerkt in een 
defi nitieve offerte, welke door u voor akkoord wordt ondertekend, alvorens wij 
van start gaan. 
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Echte mannen kopen bij 

Hoofdstraat 52 Kaatsheuvel  |  06 26217505  |  www.realmenbrandstore.nl

PURE WHITE - ANTONY MORATO 

MY BRAND - RICH! - MALELIONS

 BLACK BANANAS - CRUYFF - AB

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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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

185

55

WhatsApp Lea voor meer info06 - 345 90 974

8180



COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Erfenis afhandelen? 
Je hebt elkaar nodig.

Mijn naam is José Appels, 
geboren en getogen in Tilburg, 
erkend NalatenschapsMakelaar 

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de fi nanciële 

dienstverlening. 

Als de NalatenschapsMakelaar 
bied ik u mijn diensten aan 
om uw wensen omtrent uw 

nalatenschap in kaart te 
brengen.

Het werken met mensen is voor 
mij het mooiste wat er is!

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 

www.joseappels.nl
www.nalatenschapsmakelaar.nl

Ik word gebeld: vader is overleden en de zoon heeft de laatste acht jaar geen 
contact met hem gehad. Is hij erfgenaam? Zijn zus is bezig met de boedel en 
het contact verloopt op zijn zachtst gezegd moeizaam.

Na een eerste gesprek met de zoon besluit ik om contact te zoeken met de zus 
die openstaat voor een gesprek met haar broer. Over en weer worden zaken 
uitgesproken en onbegrip verandert in begrip. Ik krijg een toezegging dat alle 
stukken aangeleverd worden zodat de hoogte van de nalatenschap kan worden 
bepaald.

Een paar dagen later volgt een telefoontje van de zus. Ze heeft goed nagedacht 
en beseft dat ze elkaar nodig hebben om de nalatenschap goed af te handelen. 
Samen gaan ze om tafel en alles wordt in openheid overlegd. Herstel van het 
contact is gestart en de afhandeling kan beginnen.

Herkent u deze situatie? Ik kan u hierbij helpen.

ONBEGRIP
VERANDERT 
IN BEGRIPBoomstraat 81, Tilburg 

06-27516568 
www.kdvdekleineboom.nl

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.

Tussen de 2 en 4 jaar leren kinderen geleidelijk aan kledingstukken 
losmaken, een rits openen en een jas lostrekken. Tussen de 3 en 4 
jaar gaan kinderen knopen losmaken en kleren aantrekken, soms 
nog verkeerd om. Ze leren hun schoenen aan te trekken, maar 
verwisselen ze vaak nog. Oudere peuters kunnen vaak al hun veters 
lostrekken, maar veters strikken leren ze pas in de kleuterperiode.

Fijne motoriek bij tekenen en knippen
Bij een tweejarige begint tekenen met krassen, eerst vooral in het midden 
van het vel tekenpapier. Daarna gaan peuters lijnen trekken en vervolgens 
rondjes tekenen. Peuters bedenken van tevoren niet wat ze willen tekenen 
of schilderen. Dat begint pas tegen een jaar of 4. Dan beginnen kinderen 
ook herkenbare fi guren te tekenen. Tweejarige kinderen leren eerst papier 
scheuren. Een aantal maanden later werken de twee handen samen en 
maakt het kind beter gebruik van de duimen en wijsvingers. Vanaf een jaar 
of 3 leren kinderen een kinderschaartje vasthouden en geleidelijk een beetje 
knippen. Rond 4 jaar kunnen kinderen alleen knippen. Dan gaan ze ook 
nadenken over wat ze willen knippen en proberen gericht te knippen.

Wat kun je doen om de fi jne motoriek te stimuleren?
• Laat je kind zelf dingen doen, zoals ete n, knopen en 

ritssluitingen dichtmaken. 
• Laat je kind helpen bij dagelijkse activiteiten en 

karweitjes, zoals een banaan in stukjes snijden.
• Geef materialen die de ontwikkeling van de

fi jne motoriek stimuleren, zoals potloden, 
verf, klei, een kinderschaar en kralen om te rijgen. 
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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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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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