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Wat een verschil!
Ook Nederland Bruist koos voor kunstgras

KUNSTGRAS 
IN DE TUIN

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Waar de particulier steeds vaker kiest voor kunstgras, zijn ook  
bedrijven, instellingen en overheden het natuurlijke gras aan het 
vervangen door dit exclusieve product. Kunstgras biedt zoveel 
voordelen en mogelijkheden! Het is tegenwoordig nauwelijks meer 
van echt te onderscheiden. Ook Nederland Bruist koos voor de 
vele voordelen van het kunstgras van Garden Sense.

Service en kwaliteit hoog in het vaandel!
Wij  mogen ons erkend 5-sterren specialist noemen. Goed advies, 
vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Benieuwd naar de ervaringen 
van onze service en de kwaliteit van ons kunstgras? Bekijk de diverse 
beoordelingen die gegeven zijn via het 5-sterren specialisten keurmerk 
of de ervaringen met kunstgras, die wij via onze site ontvangen. 

 Bezoek onze kunstgras
showtuin in Oirschot 
 In onze reeds uitgebreide showtuin hebben 
wij alle soorten kunstgras uit ons assortiment 
liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor 
een lekker kopje koffi e en een advies op 
maat. Daarnaast kunt u er voor kiezen om 
het kunstgras zelf te leggen of gebruik te 
maken van onze kunstgras aanlegservice. 

Geeneindseweg 2, Oirschot  |  06 14 46 03 55  
info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

Wat een verschil!

VOOR



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

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

Inhoud

69 “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

Hoe goed is jouw 
vastgoedkennis?

leerbeleggeninvastgoed.nl/vastgoedkennis-quiz

Doe de test online!

Vastgoedkennis Quiz27
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win



ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZZYYXXWWVV
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NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN
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EIGENWIJZE GAST

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Deze vreemde tijd vraagt om refl ectie; we zijn ons meer bewust van waar 
allemaal echt om draait. We missen sociale contacten, zorg voor elkaar 
staat hoog in het vaandel en een fi jn thuis hebben is belangrijker dan ooit. 

Het keramische beeldje The Visitor (inmiddels een icoon in de design-
wereld) is ontstaan door samenwerking van de Belgische ontwerper Guido

Deleu met de Braziliaanse kunstenares Selma Calheira. Zij gaf honderden
kansarme mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Het 

beeldje draagt nu bij aan de werkgelegenheid in één van de armste regio’s 
van Brazilië. Behalve dat het dus een zorgzame aanschaf is, maakt het je 

huis nog gezelliger. En staat het symbool voor een toekomst waarin we 
weer als vanouds spontaan visite kunnen ontvangen. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

G
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 THE VISITO
R
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Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.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. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

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

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

Tickets blijven geldig!

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. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen.

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

1902

2003

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl

1716



DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Heuvelring 222, Tilburg  
013-5367711

www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet? 

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

tijdens een gezellig potje poolen? 
Hierin denken wij iedere woensdag 

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het 
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis. 
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

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

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

voor jullie klaar.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers

1918



Echt lekker

Al in zijn tienerjaren werkte 
Thomas Robbe in de 
horeca. Hij kwam uitein-
delijk in de commerciële 
wereld terecht, maar het 
bloed kroop waar het niet 
gaan kon. Tien maanden 
geleden opende hij aan 
het Wagnerplein te Tilburg 
de deuren van Kwalitaria 
Délifrance.

WE ZIJN MEER DAN ALLEEN EEN CAFETARIA

“Het idee was dat mensen hier overdag konden 
genieten van de luxe lekkernijen van Délifrance en 
vanaf de middag van de producten van Kwalitaria”, 
vertelt Thomas. “Door de coronacrisis ligt onze 
focus nu echter bijna volledig op de Kwalitaria. 
Alleen bezorgen en afhalen is momenteel mogelijk.” 
Dat kan bovendien zes dagen per week (dinsdag 
t/m zondag), van 11.00 tot 20.30 uur. Bezorgen kan 
vanaf 10 euro en kost 1,50 euro, vanaf 15 euro is 
het gratis.

Verantwoord lekkers
Er is genoeg lekkers om uit te kiezen. Het as-
sortiment bestaat uit o.a. vers belegde broodjes, 
salades, friet, snacks, maaltijden (zoals nasi en 
bami schotels), milkshakes en ijs. “Onze heerlijke 
burgermenu’s doen het heel goed. De burgers zijn 
gemaakt van MRIJ-rundvlees van Hollandse bodem 
en we hebben verantwoorde plofkipvrije snacks. 
Uiteraard kun je ook kiezen voor een vegetarische 
burger, diverse vegetarische snacks en 100% Halal 

Wagnerplein 118, Tilburg  |  013-7200868  |  wagnerplein@kwalitaria.nl |  www.kwalitaria.nl

snacks. Veel mensen komen bovendien speciaal 
voor ons huisgemaakt stoofvlees en onze huisge-
maakte satésaus. Super vers, net als onze top-
pings, en dat proef je.” Zeker een aanrader dus! 

Vaste klanten
Het zijn onzekere tijden maar Thomas en zijn 
team houden de moed erin. Als het een beetje 
meezit, kan op termijn wellicht het terras weer 
beperkt open. “We maken er het beste van en 
doen ons best de zaak draaiende te houden. 
Tot nu toe mogen we niet klagen. We missen 
natuurlijk onze vaste klanten. Gelukkig komen 
sommigen toch even langs om gedag te zeggen 
of om op afstand een praatje te maken. Hopelijk 
is alles snel weer als vanouds.”

eten 
bij Kwalitaria Délifrance!

Echt lekker
Kom 

genieten!

BRUISENDE/ZAKEN



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!

2322



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR

ZZYYXXWWVV
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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!

We hebben alles aangepast volgens corana richtlijnen.
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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

Hoe goed is jouw 
vastgoedkennis?

leerbeleggeninvastgoed.nl/vastgoedkennis-quiz

Doe de test online!

Vastgoedkennis Quiz

Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden, ben ik mijn eigen 
rijschool gestart. Iedere leerling heeft persoonlijke begeleiding 
nodig die bij hem of haar past en dat vind ik de leukste 
uitdaging. Samen ervoor zorgen dat je het juiste niveau bereikt, 
zodat je straks zelfstandig en veilig de weg op kunt! 

Je wilt graag je rijbewijs halen, maar wat houdt dat precies 
in? Deelnemen aan het verkeer is namelijk iets serieus, iets 
wat je zeker niet moet onderschatten. Je wilt straks graag 
zelfverzekerd en vooral veilig de weg op kunnen. 

Persoonlijke begeleiding met een vaste instructeur 
is hierbij dus erg belangrijk. De juiste ‘klik’ zorgt 
ervoor dat de leerling alles uit zichzelf kan halen. 
Tijdens de gratis proefl es kun je dit allemaal eens ervaren 
en een inschatting maken welk pakket op jou aansluit! 

Mijn naam is Willem van Rooij en ik ben de trotse 
eigenaar van Autorijschool Willem013. Ik zit alweer 
ruim zeven jaar in het vak en nog steeds ga ik elke 
dag met plezier de weg op! Hiervoor heb ik vijf jaar een 
franchise-onderneming gerund en al veel leerlingen op 
een leuke manier kunnen helpen aan het rijbewijs. 

autorijschool@willem013.nl   |  www.willem013.nl    

MEER INFORMATIE?

Bel 06-13 06 39 38 of
kijk op www.willem013.nl
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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. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!

1

2 3
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!
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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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HEB JIJ JE 
KEUZE AL 

GEMAAKT?

Is het antwoord op die vraag nee, dan zal er na 
1  juli  in het donorregister bij jouw naam komen te 
staan: geen bezwaar tegen orgaandonatie. Oftewel, 
bij overlijden kunnen jouw organen en weefsels naar 
een andere patiënt gaan. Je bent voortaan dus 
automatisch donor, tenzij je anders aangeeft.

Makkelijker
Dit maakt het voor de artsen in het ziekenhuis een 
stuk makkelijker om vast te stellen of iemand wel of 
geen donor is (dat ligt vanaf 1 juli immers voor 
iedereen vast) en het bespaart de nabestaanden een 
moeilijke keuze. Tenzij je in het register kiest voor 
de  optie dat bij overlijden je familie of partner de 
keuze mag maken.

Vier opties
In het donorregister heb je voortaan namelijk vier 
opties. Keuze een is: ja, ik geef toestemming. Keuze 
twee: nee, ik geef geen toestemming. Keuze drie: 
mijn partner of familie beslist. En keuze vier: een 

Kijk voor meer informatie op www.donorregister.nl en leg jouw keuze vast.

 Donor...  
of toch liever niet?

1 juli is het zover, dan gaat de nieuwe Donorwet van start. Je zult er het 
afgelopen jaar ongetwijfeld het een en ander over hebben gehoord. 

Maar... heb jij je keuze eigenlijk al doorgegeven?

door mij gekozen persoon beslist. Welke van deze 
vier opties jij kiest, is geheel aan jou en je kunt op 
een later moment je keuze altijd nog aanpassen. 
Mocht je besluiten om inderdaad je organen en 
weefsels te willen doneren na je overlijden, maar wil 
je niet alles doneren, dan kun je in het register ook 
exact aangeven welke organen en weefsels wel en 
welke niet. Orgaandonatie is overigens alleen mogelijk 
als iemand in het ziekenhuis overlijdt. Mensen die 
thuis overlijden kunnen alleen weefsels doneren.

Wie mag kiezen?
Ben jij twaalf jaar of ouder en gaat je voorkeur uit 
naar een andere keuze dan keuze een, dan is het 
dus zaak om dat vast te laten leggen in het 
donorregister. Kinderen van twaalf tot zestien jaar 
mogen zelf hun keuze invullen, maar als deze keuze 
ja is, dan kunnen ouders na het overlijden alsnog 
besluiten om de donatie niet door te laten gaan. 
Vanaf zestien jaar ligt de keuze geheel bij jou zelf 
(tenzij je wilsonbekwaam bent).

BRUIST/LIFESTYLE
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Kinder- en Gezinscoach  
Hoolstraat 6, Berkel-Enschot | 06 - 252 939 92
info@lout4kids.nl | www.lout4kids.nl  

COLUMN/LOUT4KIDS

Samen met het kind/jongere én ouders ga ik aan de slag met creatieve 
technieken vanuit mijn specifi eke (kinder)theaterachtergrond. Ook pas 
ik regelmatig ademhalingsoefeningen, yoga, mindfulness toe en maak ik 
gebruik van mijn gedegen opleidingen en coachingstrainingen om een 
gedragsverandering op gang te brengen. 

De kinderen & jongeren die naar mijn praktijk komen hebben meestal 
problemen die niet ‘zwaar’ genoeg zijn om ermee naar een psycholoog te 
gaan, zoals extreme verlegenheid, gepest worden cq. de pester zijn, boos 
zijn & driftbuien, weinig zelfvertrouwen, (faal)angstig zijn, leerproblemen, 
hoog sensitiviteit of andere problemen/uitdagingen in de leefomgeving.

Door mijn oplossingsgerichte werkwijze en creatieve aanpak ervaren de 
kinderen en ouders binnen enkele sessies dat ze weer zelf aan het roer 
staan en weer zelfstandig verder kunnen.

Ik loop een eindje met je mee en daarna kun je het weer zelf ! 

Met hartegroet, L�u���

Foto: Ellemieke Hulshof-Greving

Z�� �� ��� da� 
�� �e� ��� ��n�!

Mijn aanpak als kinder- en gezinscoach ligt in het verlengde van mijn theaterspel; 
interactief. In mijn Lout4Kids kinder- en gezinscoachingspraktijk én als BSO-
begeleider gaat het eigenlijk niet anders dan op het podium. 

Farrow & Ball vervaardigt ongeëvenaarde verfproducten. Sinds John Farrow samen met verfpionier 
Richard Ball vele jaren geleden het bedrijf oprichtte, leeft hun passie voor het produceren van verf 
met behulp van uitsluitend de beste ingrediënten volgens eeuwenoude productiemethoden voort 
tot op de dag van vandaag. De weergaloze verfkleuren van Farrow & Ball, worden vervaardigd met 
hoogwaardige, rijke pigmenten volgens originele formules. 

Duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige verf!

Ook hier naar 
op zoek? 
Kom dan
 langs.

VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.decohomemarcovandenberg.nl
25
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Wij verkopen 
de volgende 
verfmerken

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk 

013 - 528 21 62  |  www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

3736



wwwwww..HHuuuurrHHaall..nnll

OOppssllaagg

AArrcchhiieeff

VVoooorrrraaaadd

Staan uw tanden scheef, te ver naar voren of juist naar 
achteren? Een behandeling met een beugel kan er dan voor 
zorgen dat uw tanden weer recht komen te staan. Ook als er te 
weinig ruimte is in uw mond of de tanden en kiezen passen niet 
goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. 

Beugel nodig?

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.

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

 Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken 
en een onregelmatige stand van het gebit. 

  Invisalign de onzichtbare beugel 
 Invisalign® is het meest geavanceerde clear 
alignersysteem dat ooit op de markt kwam. Elke 
functie is ontwikkeld om de glimlach te onthullen 
die u verdient.

U kunt de aligners comfortabel dragen 
gedurende de aanbevolen 22 uur per dag. 
De aligners zijn uitneembaar en dus het is 
makkelijk om uw mondhygiëne op peil te 
houden en te genieten van uw gebruikelijke 
eetpatroon. Naarmate de behandeling 
vordert en u de aligners om de een à twee 
weken vervangt, zullen mensen uw 
veranderende glimlach opmerken.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij een van onze tandartspraktijken of 
op de website van Invisalign.

In onze praktijk kunnen we veel voor u 
betekenen. Neem contact op voor 
een vrijblijvende afspraak. 
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Janneke de Jong
Met liefde en passie boetseer ik kunstwerken voor klanten die een bijzonder en duurzaam sculptuur 
willen, zowel voor binnen als voor buiten. Regelmatig hoor ik van klanten dat ze lang op zoek waren naar 
een specifi ek beeld en dit uiteindelijk hier vinden. Een beeld waarin ze zichzelf of een ander in herkennen!
Al 37 jaar ervaring doordat ik met keramiek ben opgegroeid, het is mijn DNA!

Veliusstraat 18, Tilburg  |  06 - 2525 5746  |  jongkeramiek@gmail.com  |  www.jongkeramiek.nl

Uniek beeld 
        voor in de tuin? Beloon jezelf of je geliefde! 

De sculpturen zijn op 1220 graden gestookt. Door deze hoge temperatuur wordt klei vorstbestendig.
De bronzen glazuur niet van écht brons te onderscheiden  |  Weer- en vorstbestendig  |  Kwaliteit en expertise
Persoonlijke aandacht in de galerij  |  Open op afspraak / Even bellen  |  Corona proof

Tuinbeeld Rosa 
H48xB39xD23cm € 345,-

Tuinbeeld Ram 
H39xB33xD35cm € 185,-

Tuinbeeld Annemieke 
H85xB45xD35cm € 295,-

Bestel ze nu!
06-2525 57 46

JONGKERAMIEK

Hoe hard er tegenwoordig ook wordt geroepen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, 
in de meeste huishoudens is het nog steeds de man die het klussen op zich 

neemt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een derde van de ondervraagden vindt dat 
‘een echte man’ kan klussen.

De klussende 
man

MAN/CAVE

Datzelfde onderzoek kent nog meer opvallende 
resultaten. Maar liefst vijftig procent van de vrouwen 
heeft liever dat haar man goed kan klussen dan dat hij 
lekker kan koken en een derde vindt het kunnen 
klussen zelfs belangrijker dan een goed salaris. 
Bovendien noemt bijna negentig procent van de 
vrouwen het aantrekkelijk als een man kan klussen.

‘Geen tijd’
Hoge verwachtingen dus. Maar wat nou als je niet kunt 
klussen of er simpelweg geen zin in hebt? Veel huis-
houdens hebben momenteel een klus die al langer dan 
een jaar is blijven liggen. Reden hiervoor is volgens 
vrouwen vaak dat mannen zichzelf overschatten als ze 
aan een klus beginnen, waardoor de motivatie steeds 
minder wordt en het werk blijft liggen. Het merendeel 
van de mannen geeft echter aan dat zo’n klus blijft 
liggen omdat ze er ‘even’ geen tijd voor hebben. Zo’n 
klus kun je maar beter uit handen geven, tenzij je het 
risico wilt lopen dat op een dag het team van ‘Help, mijn 
man is klusser’ bij je voor de deur staat…
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Mediation: Juist nu!

De verwachting is dan ook dat de coronacrisis gaat zorgen voor een piek 

in het aantal echtscheidingen. 

Door al deze spanningen en het niet weten wanneer de maatregelen worden 
versoepeld is het risico groot dat de verhoudingen verharden en groeit dus ook 
het risico op een vechtscheiding. 

Daarbij is ook van belang dat de rechtbanken vanwege de coronamaatregelen groten-
deels gesloten zijn en nu pas weer voorzichtig op gang komen. Voor de coronacrisis 
duurde de afwikkeling van echtscheidingen bij de rechtbank al zeker acht maanden, 
maar dat kan straks misschien wel oplopen tot anderhalf jaar of nog langer. De lange 
duur van zo’n procedure doet de onderlinge verhoudingen zeker ook geen goed.

Daarom is mediation op dit moment belangrijker dan ooit. Als mediator in scheidings-
zaken kijk je niet alleen naar juridische zaken, maar ook naar communicatie en emoties. 
Uiteraard wordt ook gekeken of echtscheiding de enige beslissing is of dat er wellicht 
– met behulp van relatietherapie of andere ondersteuning – nog andere mogelijkheden 
zijn. Maar is een scheiding onvermijdelijk, kies dan voor mediation. Mediation helpt je 
om er samen uit te komen, als je bereid bent om met elkaar in gesprek 
te gaan, naar elkaar te luisteren en te werken aan een gezamenlijke 
uitkomst. 

Bijkomend voordeel is dat een gezamenlijk echtscheidingstraject 
een schriftelijke procedure is bij de rechtbank en ook nu in een 
relatief korte periode wordt afgewikkeld. 

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

Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen hebben we 
wereldwijd te maken met veel beperkende maatregelen. ‘Blijf thuis’ is het 
devies. Scholen zijn (grotendeels) gesloten en gezinnen zijn op zichzelf 
aangewezen. Door de combinatie van thuiswerken, het begeleiden van 
de kinderen met hun schoolwerk, mogelijke toekomstige fi nanciële 
onzekerheid en het ontbreken van de mogelijkheid eropuit te gaan 
kunnen de spanningen in een gezin oplopen. 

 

ZIENDE BLIND 

Sinds dit voorjaar ben ik chapter owner van Mastermind Family Tilburg en 
strategisch partner van de landelijke Mastermind Family. Dat is een master-
mindnetwerkorganisatie die - anders dan bij veel netwerkorganisaties die  
zich richten op omzet- en leadgeneratie - zich richt op praktische probleem-
oplossing. 

Hoofdcomponent van de meetings is het onderdeel waarin cases worden in-
gebracht waarop feedback wordt gegeven. Leden en bezoekers ervaren het 
als een verfrissende beleving van netwerken en als waardevolle sessies. Afge-
lopen keer kreeg ik als eerste de gelegenheid om een casus voor te leggen. 

Gericht op het ontwikkelen van een nieuw product zit ik helemaal in de crea-
tiemodus, in the zone. De webpagina die ik daarvoor maak is bijna klaar en ik 
vraag in de online meeting om feedback. En die krijg ik, zelfs meer dan het 
antwoord waar ik naar op zoek ben. Ook adviezen die heel basaal zijn. En dan 
denk ik, hoezo heb ik daar nou niet aan gedacht? Onnodig te zeggen dat ik 
dankbaar ben voor deze spiegel. Ik besluit meteen het roer om te gooien, de 
webpagina te veranderen vanuit het nieuwe perspectief en de basiskennis 
toe te passen.  

Soms worden we zo in beslag genomen, waardoor we volledig voorbij gaan 
aan basale waarden. Dit was weer zo’n ervaring die ons vertelt dat we zonder 
anderen niet kunnen excelleren zoals met anderen. We hebben elkaar nodig 
om te groeien. Zonder de ander zijn we minder dan we kunnen zijn.  
Zorg goed voor elkaar! 
 
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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BLACK-OUT

Cyrille van Hoof Presentatiecoach 

06-22514882  |  www.cvanhoof.nl

Zelfverzekerd en krachtig leren presenteren en ervan 
genieten!

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

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

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

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken. 
Bedrijven als bakkers, slagers, visboeren, horeca, retail en dergelijke kunnen 
bij ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en 
andere koeltechnische apparaten. We verkopen nieuwe apparatuur, 
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle 
onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het gewoon 
bestellen, binnen een tot twee dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

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
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 Wat is dat nu precies cardetailing?   “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bij een diepe kras in de lak gaat men er bijvoorbeeld 
al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”
 
 Kwaliteit   Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl. 
 Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing

Huistijger weer naar buiten 
Het voorjaar staat weer voor de deur en dat betekent dat onze huistijgers ook weer meer naar 
buiten willen. Vooral katers staan erom bekend dat ze op een dag enorme afstanden kunnen 
afl eggen, tot wel tien kilometer. 

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot  |  013-5400215  |  dzt@anicura.nl  |  www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

COLUMN/ANICURA

Ze komen dan niet alleen in aanraking met krolse poezen, wat onverwachts kan leiden tot een nestje 
kittens, maar ook met andere katers, wat kan leiden tot bijtwonden en lelijke abcessen. Ongecastreerde 
katers willen namelijk graag hun territorium verdedigen en gaan daarom een gevecht niet snel uit de 
weg. Na een castratie zijn ze aanzienlijk rustiger en minder fanatiek in het opzoeken van soortgenoten.

Ook poezen hebben naast het voorkomen van een ongewenst nestje 
voordelen bij een castratie (ook wel steriliseren genoemd in de volksmond). 

Zo hebben ze geen last meer van krolsheid en 
is er geen kans meer op een 
baarmoederontsteking. 

In de maanden april en mei 
bieden wij een actietarief aan 
voor het castreren van zowel 
katers als poezen. Neem 
vrijblijvend contact met ons op 
voor meer informatie, wij helpen u graag!
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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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VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl
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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 Driehoek buitenreclame 
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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 Transvaalplein 20, Tilburg  |  06-24562006  |  info@pedicurepraktijkrobe.nl  |  www.pedicurepraktijkrobe.nl

Coronavirus

Totdat de eerste besmettingen ook hier in de regio toe begonnen toe te nemen. 
Sommige afspraken werden geannuleerd, de mensen werden bang en nog steeds 
dacht ik dat het wel over zou waaien. Heel naïef natuurlijk, maar ook onwetend en 
onzeker over hoe ik mijn agenda toch moest invullen met al die lege gaten. Soms had 
ik dagen met maar 2 afspraken in de agenda en toen sloeg de angst bij mij ook toe.

Speculaties of wij als pedicurepraktijken nog wel mochten werken of niet, er heerste 
veel onduidelijkheid. Maandag 23 maart was de laatste ‘gewone’ werkdag, die avond 
kregen we via de persconferentie te horen dat ook alle contactberoepen hun werk 
niet meer mochten uitvoeren. Ik voelde paniek in me opkomen, ik moest mijn praktijk 
tot zeker 28 april sluiten!

Ergens had ik goede hoop dat wij als pedicures na die datum weer open mochten omdat 
wij altijd al met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, schorten en handschoenen 
werken. Helaas werd tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april verteld dat wij nog 
steeds niet open mochten en de maatregelen werden verlengd tot 20 mei. Dat nieuws 
kwam bij mij persoonlijk heel erg hard aan, ik wilde zo graag weer aan het werk!

COLUMN/SHARON

inds half maart lijkt de tijd een beetje stil te staan... we hadden natuurlijk wel 
gehoord van het coronavirus in China maar dat zal hier toch wel meevallen, dacht ik.S

Nu op het moment van schrijven is het begin mei en heb ik me er bij 
neergelegd, ik wacht rustig af wanneer ik weer aan de slag mag met 
de daarbij horende maatregelen.

Ik wens iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd
en ik brand een kaarsje voor alle mensen die deze oneerlijke 
strijd niet hebben kunnen winnen.

Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

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.

Geniet van je 
PVC vloer

ZORGELOOS GENIETEN, OOK 
IN EEN KLASSIEKE STIJL

Klassieke PVC vloer van mFLOR
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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  www.solidarenatuurvoeding.nl

Op zoek naar voedingssupplementen 
voor uw gezondheid?  

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.

Bekende merken zoals Puro en Crido kunt u nu alleen nog 
bij ons in de schappen  vinden. evenals Bio-kult en nog een 
scala aan andere merken. Staat in de winkel niet het product 
waar u naar op zoek bent dan gaan  we dat indien mogelijk 
voor u bestellen.

Vanwege de beperkte winkelruimte kunnen wij natuurlijk 
niet alle producten op voorraad hebben. Wij nodigen 
u daarom uit om eens een kijkje te nemen bij het 
Supplementen Assortiment  in onze winkel, en uw 
eventuele verzoek om te bestellen te ondersteunen door 
het lege potje of fl esje waar u naar op zoek bent mee 
te nemen. 

Natuurlijk kunt u dan ook meteen uw inkopen doen voor 
uw dagelijkse maaltijden. Wij zijn en blijven uiteraard uw 
Biologische Natuurvoedingswinkel.

Heel graag tot ziens..!!  
Els en team.

Bij Solidare Natuurvoeding vind u tegenwoordig ook de bekende merken die u 
mogelijk voorheen bij ‘de Gier’drogisterij ging kopen. Tot spijt van velen is vorig 
jaar deze druk bezochte drogisterij gesloten. Wij zijn dan ook heel blij een deel 
van deze mooie producten in onze winkel te mogen presenteren… 

Kom voor al dat 
lekkers uit de 
natuur bij ons 

langs!

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.

Een compleet nieuw interieur 
of een aanpassing voor in 
huis of op de zaak. Ook 

lambriseringen, plinten en 
deurlijsten in alle stijlen. 

Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

U bent bij ons aan het juiste adres.

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!
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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 Sas van Gentstraat 39, Tilburg

Kenmerken

Woonoppervlakte 191 m2

Perceeloppervlakte  275 m2

Inhoud  650 m3

Aantal kamers  6
Aantal slaapkamers 5
Bouwjaar 2000

De makelaar 
die helemaal thuis is in Tilburg

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195

Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

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

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. 
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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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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

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

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

In haar praktijk wordt de klant op een 
professionele wijze tevredengesteld 

door diverse huidbehandelingen 
en ook door defi nitief ontharen 

door middel van IPL. 
 

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

IPL is dé methode 
tegen overbeharing  

De Behandeling
De IPL geleidt licht naar het behandelgebied. Door middel van dit 
unieke systeem wordt het gefi lterde en volledig veilige licht via de haar 
in het haarzakje geleid. Haar bevat pigment dat het licht absorbeert en 
omzet in warmte. Wanneer het haarzakje is vernietigd, kan er defi nitief 
geen haar meer uit groeien. Op elk deel van uw lichaam kan nu, 
met als resultaat een haarreductie van tachtig tot negentig procent, 
ongewenste haargroei snel behandeld worden.

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

IPL combineert de voordelen van de traditionele methodes. 
Op een snelle en effectieve manier worden via de IPL-
fl itsen de haarwortels verhit en daar kunnen ze niet tegen. 
De haarwortel sterft af; er kan op die plek geen haar meer 
terugkomen. Als we dat combineren met het feit dat de 
IPL-fl its vele haren tegelijk fl itst én dat het gevoel te 
vergelijken is met een elastiekje dat men tegen de huid 
schiet, biedt dit u een zeer effectieve methode tegen 
overbeharing. Zowel het gezicht als het lichaam zijn te 
behandelen.

Actie
ontharen gezicht 

en/of lichaam 
vanaf € 25,-

Gebouw 88, Burgemeester Brokxlaan 12, Tilburg  
013-7009762 / 06-12754839  |  www.ivycareer.nl

Stop met twijfelen over je baan of studie en
ga aan de slag met IVY career! 

 
De meest succesvolle 'matches', of het nu 
gaat om werk of een studie, sluiten aan bij je 
persoonlijkheid, interesses, drijfveren en talent. 
Precies dat wat IVY career naar boven haalt. Via 
wetenschappelijk onderbouwde oefeningen in de vorm 
van games met een hoog 'fun-gehalte' kun je je ideale 
baan of studie vinden. Tevens is er een koppeling met 
Indeed, de online vacaturebank. www.ivycareer.nl

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

Trimsalon de Vachtwacht 
 Hét adres voor de vachtverzorging van uw huisdier.

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

De VachtWacht

Trimsalon

Meer informatie is te vinden op 
www.trimsalondevachtwacht.nl of de 
Facebookpagina. Voor vragen of het 
maken van een afspraak kunt u altijd 
bellen of een berichtje sturen.
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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

Een betere beveiliging voor minder geld!

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

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

013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 

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

De piano is een slag-, toets- en snaarinstrument uit 
de citerfamilie dat bespeeld wordt met een enkel 
klavier en 2 of 3 pedalen. De moderne piano is 
geëvolueerd uit de pianoforte, het instrument waarop 
bijvoorbeeld Mozart al zijn pianomuziek heeft 
gecomponeerd. Simons Piano bemiddelt bij aan- en 
verkoop van piano’s. Ook is het mogelijk om gebruikte 
instrumenten te kopen

Een piano kopen?

Interesse?
Maak een 

vrijblijvende 
afspraak!

Dat doe je bij Simons Piano!
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LE VISAGIE BY MARION

Clarissenhof 487, Tilburg (bereikbaar via Lange Nieuwstraat)  
marion.v.oers@gmail.com  |  06-83047429    

www.levisagie-marion.nl

Ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van 

Le Visagie by Marion kunt 
u profi teren van een aantal 

aantrekkelijke acties.

10% korting 
bij deelname van een 
make-up workshop.

10% korting 
op het bruidsarrangement.

10% korting 
bij een gel of gellak behandeling.

Voor iedere klant ligt een 
leuk kadootje klaar. 

Een mooie blusher van 
New CID cosmetics of een 

moisturizer oil voor de 
nagelriemen van Jessica.*

* zolang de voorraad strekt.

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. 

• 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 

regelt alles voor de ondernemer 
op administratief gebied. 

• 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  
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Lig je te
piekeren?
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piekeren?
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Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht

één van onze 1.500 vrijwilligers
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COLUMN/BUDGETCOACH

Er zijn vele zangers en zangeressen in 
Nederland, maar de meeste mensen kunnen 
niet zo goed zingen. En we zijn allemaal niet 
bang om dat toe te geven. Zo zijn er vele 
beroepen waar je een talent voor hebt, of juist 
niet. Banketbakker, schilder, programmeur... 

Zo is dat ook met fi nanciën. Je hebt er aanleg 
voor of niet. Natuurlijk, we hebben op de 
lagere school allemaal leren rekenen. Een 
simpele optelsom lukt ons allemaal wel. Maar 
dat is iets anders dan inzicht hebben in je 
fi nanciën. Als je 1500 euro verdient en 600 
euro huur moet betalen, dan weet je dat er 
nog 900 euro overblijft voor ‘de rest’. Dat is 
redelijk simpel als het daarbij zou blijven. 
Maar vaak wordt er al wat afgeschreven 
voordat de nieuwe inkomsten worden 
ontvangen. Daarnaast krijgen we op een 
ander tijdstip ook nog toeslagen. Wanneer 
wordt iets bijgeschreven en wanneer worden 
vaste lasten afgeschreven? Dat is nogal lastig 
bij te houden als je geen ster bent in het 
plannen van je fi nanciën. Waar begin je? 

Heb jij talent voor cijfers?
De maatschappij verwacht dat iedereen met geld kan 
omgaan. Maar is dat terecht?

Ik heb je in de vorige columns wat handvatten 
gegeven. Als die tips niet voldoende zijn omdat 
jouw talent niet bij de cijfers ligt, vraag dan om 
hulp.

Durf je geen hulp te vragen binnen jouw directe 
kring? Bel me voor een vrijblijvende afspraak.

Volgende keer:
Een jaar lang tips van je budgetcoach

Budgetcoach

Tamara Leijten

Budgetcoach Tamara Leijten  |  06 - 103 069 38  |  info@tamaraleijten.nl  |  www.tamaraleijten.nl

Neem vrijblijvend 

contact met me 

op voor hulp 

bij je fi nanciën.

Shutters zijn bijzonder 
functionele, stijlvolle én tijdloze 
raambekleding en dé ideale 
zonwering om licht en privacy 
te regelen. Je kunt de lamellen 
kantelen in elke gewenste 
stand of de panelen geheel 
openklappen. Zo zet je het 
zonlicht in één handomdraai 
naar jouw hand.

Op zoek naar bijzondere 
raamdecoratie? 

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

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie 
drama 
lumiere 
relatie 

ontspan 
deens 
noors 
gezin

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

Maak kans op:

  1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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The NEW SEAT Leon
It’s your time to shine

vanaf 
€ 24.495
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