
TILBURG JULI 2020 WWW.TILBURGBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Op vakantie 
in eigen land, 
of niet?

Win een boek van 
Dirk Zeelenberg



KOFFIE
LUNCHEN
VERGADEREN
DINEREN
BORRELEN
VIEREN

Gratis dessert óf koffi e na
bĳ -, voor- en hoofdgerecht

2-gangen +
 Gratis dessert

Deal

PROMOCODE: BRUIST
www.leyhoeve.nl

013 207 00 80

Brasserie

Reserveren?

ONTDEK
ONZE
PRACHTIGE
LOCATIE!

GRATIS parkeren  |  Dokter  Bloemenlaan 9-01 Tilburg

Op een unieke locatie aan de rand van de 
stad Tilburg, direct grenzend aan het prachtig 
groene Leĳ park, ligt Woonlandschap de Leyhoeve. 
Alles draait hier om genieten. Of het nu gaat 
om comfortabel wonen voor 55-plussers, een 
zorgvraag of een fi jne plek waar u heerlĳ k kunt 
eten, drinken, vergaderen of vieren? 
U bent van harte welkom!

Bekĳ k de menukaart op
www.leyhoeve.nl

of scan de QR-code

Actie geldig t/m AUGUSTUS 2020



Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE MOGELIJKHEDEN EN BEL
 06-10737941

Dat is wat wij creëren met onze balloninstallaties. Of het nu gaat om een totaaldecoratie, 
een eyecatcher of een interactieve beleving. Wij zorgen ervoor dat jouw verhaal op de

 juiste manier verteld wordt en dat jouw doelen behaald worden.

Het WOW effect

Het creatieve brein achter Artiventz.
In 2012 kwam ze voor het eerst in 
contact met de ballonindustrie. Ze 

werkte mee aan een groot project in 
Barcelona. Direct was ze verkocht 

door de impact die ballonnen hebben 
op mensen. De vrolijkheid en instant 

happiness, iedereen had een glimlach 
op zijn gezicht. Met deze inspiratie is ze 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen 

van Artiventz op 19-jarige leeftijd.
 

Nu is Denise een bekend gezicht binnen 
haar branche en wereldwijd actief als 

ballonartiest en -designer. Ze werkt mee 
aan grootschalige kunstprojecten en 

geeft les aan mede ballonprofessionals.
 

Haar missie: mensen verwonderen 
met haar ballonnenkunst, creatieve 

concepten ontwikkelen om evenementen 
en feesten memorabel te maken en 

geïnspireerd worden.

Den an De
Founder & Creative Director

 De ballon is namelijk veel meer 
dan alleen een decoratiemiddel, 
het is een communicatiemiddel.

Artiventz is opgericht in mei 2013.
Begonnen als klein ballondecoratie-bedrijf 
en ballonvouwer, maar al snel steeg het 
niveau en vond Artiventz zijn weg binnen 
grotere projecten als designer en 
ondersteundende partner. 
 
Inmiddels is Artiventz 
welbekend en werken we hard 
aan onze reputatie binnen 
de evenementenbranche. 
Met onze kennis en 
ervaring kunnen we 
bedrijven en organisaties 
helpen met het vinden van 
de perfecte installatie.

Event Styling 
Breng jouw speciale 
gelegenheid naar het volgende 
niveau met verwondering, kleur en een 
onverslaanbare esthetiek die alleen 
ballonnen kunnen brengen. Wij brengen 
jou en je gasten in de stemming met 
levendige arrangementen, die volledig 
naar jouw smaak en budget kunnen 
worden aangepast.  Voor ieder thema 
en iedere sfeer is er een passende 

ballondecoratie. Wij denken met je 
mee en gebruiken onze kennis om de 
ballon zo goed mogelijk in te zetten 
voor jouw evenement en de gewenste 
look te bereiken.
 
Bijzonder ballonentertainment
Artiventz verzorgt entertainment dat 
je bijblijft. Een bijzondere ontmoeting 

en een belevenis om nooit 
te vergeten, wij brengen 
ballonnen tot leven! 

De hype van dit moment: 
ballonnenkostuums. Echte 
Party Animals zijn het! 
Ballonnen zijn het ultieme 
symbool voor feest. Als er 
ballonnen zijn, dan weet je dat 
er iets te vieren valt. Wat is er 

leuker dan een drie meter hoge 
ballonnensculptuur die tot leven 

komt? Onze ballonnen-kostuums 
zorgen gegarandeerd voor veel
plezier, geweldige foto’s/video’s en een 
onvergetelijke ontmoeting voor je gasten.

Berkenheuveldreef 11, Vught, Nederland   |  +31 (0)6 10737941  |  info@artiventz.nl  |  www.artiventz.nl



€ 1.999,-€ 1.999,-



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 trotse 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



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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VOORWOORD/JULI

Het is zomer! Heerlijk... Langzaamaan keert het (nieuwe) gevoel van 
vrijheid terug, maar desondanks belooft het een andere zomer te 
worden dan we gewend zijn. Waar veel mensen normaal  gesproken 
in de zomer naar het buitenland zouden trekken voor een wel-
verdiende vakantie, blijven we dit jaar veel meer in eigen land. 

En hoewel dit voor sommigen misschien voelt als een domper, 
hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Vakantie in eigen land kan 
namelijk ontzettend leuk zijn. En daarvoor hoef je niet eens naar de 
andere kant van het land te rijden, ook in je eigen omgeving valt er 
nog genoeg te ontdekken. Zoals al die bruisende ondernemers die 
je elke maand in Bruist weer vertellen over hun mooie bedrijf.

Ben je niet van plan om je vakantiedagen deze zomer te gaan 
gebruiken? Dan kun je nog steeds genieten van het mooie weer. 
Trek eropuit met een goedgevulde picknickmand en zoek een 
plekje om heerlijk te picknicken. Je zult zien dat dit je toch zomaar 
een instant vakantiegevoel bezorgt, ook al is het maar voor even.

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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VAKANTIE IN 
EIGEN LAND IS 

HELEMAAL GEEN 
GEK IDEE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Een begrijpelijke twijfel, helemaal omdat er nog 
steeds zoveel onduidelijk is. Waar mag je allemaal 
wel en niet naartoe? Welke restricties gelden er? Wat 
staat er allemaal nog te gebeuren? Een vakantie in 
eigen land is daarom helemaal niet zo’n gek idee. En 
nog ontzettend leuk ook, want er valt in Nederland 
veel meer te zien en te beleven dan de meeste 
mensen denken. Groot voordeel is daarnaast dat je 
waarschijnlijk beter op de hoogte bent van alle 
geldende maatregelen in Nederland. En mocht er 
toch nog een tweede golf komen, dan ben je in ieder 
geval zo weer thuis, mocht dat nodig zijn.

#supportyourlocals
Daarnaast speelt voor veel mensen nog een andere 
reden mee om dit jaar voor een vakantie in eigen 
land te kiezen: #supportyourlocals! Veel Nederlandse 

Gaat jouw voorkeur toch uit naar een vakantie in het buitenland? Denk dan eens aan een reisje 
naar Ibiza. Dit jaar een extra bijzondere vakantiebestemming. Op zoek naar een hotel? 

Wij kunnen je een verblijf bij Hotel Garbi Ibiza & Spa zeker aanraden.

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Maar waar je normaal gesproken 
waarschijnlijk allang een beslissing had genomen over je vakantiebestemming, 
twijfelen veel mensen dit jaar of ze überhaupt wel op vakantie gaan. En, zo ja, 

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

bedrijven hebben het zwaar als gevolg van de 
coronacrisis, dus die kunnen wel wat support 
gebruiken.

Of toch...
Ga je toch liever naar het buitenland op vakantie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Langzaamaan openen steeds 
meer landen hun grenzen voor toeristen. En na de 
afgelopen vreemde maanden klinkt een welverdiende 
vakantie onder de Spaanse, Franse of Italiaanse zon 
natuurlijk ook wel weer heel verleidelijk. Even heerlijk 
de boel de boel laten, weg uit je vertrouwde omgeving 
om jezelf weer volledig op te laden. Informeer van 
tevoren wel goed naar de ter plekke geldende 
restricties om teleurstellingen te voorkomen. Maar 
waar je ook naartoe gaat, altijd geldt: geniet! Je hebt 
vakantie, dus niks moet en niksen mag!

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

Soms zou je met de buitenwereld hetzelfde willen doen als met de 
foto’s in je telefoon, namelijk er een fi lter overheen leggen die alle 

scherpe kantjes gladstrijkt. Gelukkig bepaal je thuis je eigen leefwe-
reld. Het soft colour glas in onze charmante ATYM CIRCUM spiegels 

refl ecteert een zachte weergave van, je omgeving, die er tegelijk op-
tisch door verruimd wordt. Combineer verschillende maten en in een 

handomdraai wordt zelfs de saaiste muur een echte blikvanger. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

90
cm

110
cm

SPIEGELS AYTM
 CIRCUM

 BLACK, RO
SÉ, AM

BER O
F TAUPE

70
cm

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND

BLIKVANGERS
Pimp jehuiskamer,slaapkamer of hal.
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Het is zomer!

SHOPPING/NEWS

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

Zonnebrandlotion SPF 30 is verrijkt met 
vitamine C en E, is vochtinbrengend, geeft 
de huid een natuurlijke glans en verfrist 

met een luxueuze tropische geur. Voor nog 
meer plezier, bescherming en een 

alohagevoel bij outdoor sporten, in de stad 
en op het strand. Prijs vanaf € 14,99.

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. #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:

EERLIJK EN HEERLIJK
GoPure chips neemt je mee op ontdekkingsreis naar eerlijke 

smaken, rijke texturen en unieke combinaties. Heel veel 
ingrediënten voor hun chips komen direct van het polderland, 

met vaak de klei er nog aan. GoPure staat voor eerlijk en 
heerlijk, je proeft wat erin zit. www.gopure.org

PROEF DE FILOSOFIE
Proef de bekende Pinkyrose-smaken 
Spiced Lemon & Rose en Floral Ginger 
& Orange. Pinkyrose is niet begonnen 
met een merk, maar met een filosofie; 
om unieke gastronomische smaken 
toe te voegen aan het frisdrankschap. 
Drink Pinkyrose direct gekoeld uit het 
blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.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 mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win

MEER DAN EEN TRAKTATIE
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

EXPLOSIEVE SMAAK
Dutch Dynamite is een zoute 

droplikeur met de explosieve smaak 
van dubbelzoute salmiak. Je drinkt 

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

het kleine flesje of uitgeschonken uit 
de grote fles in een shotglaasje. 

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

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

Uniek 
beeld  

voor in de tuin? 

Beloon jezelf of je geliefde! 

Tuinbeeld Happy
H87xB60xD35cm 

inclusief bol

€ 345,-
Bestel nu!

06-2525 57 46
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iedere morgen fi t je bed uit?
Dat wil jij toch ook...

Kom nu naar 
onze showroom en 

test hem uit!

iedere morgen fi t je bed uit?

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

De Auping Original is een compleet 
bed met een helder ontwerp. 

U woont in de regio Midden-Brabant en bent op zoek
naar de matrassen en bedmodellen van Auping? Dan is 
Koos Kluytmans Interieurs in Oisterwijk het juiste adres 
om te bezoeken. 

Al meer dan veertig jaar is Koos Kluytmans Interieurs 
dealer van Auping en hebben ze hier de meest uitgebreide 
en up-to-date collectie van Auping gepresenteerd staan in 
de toonzaal. 

De basis zijn de Auping spiraalbodem en het matras. En 
dat is precies wat nodig is voor een goede nachtrust, zodat 
je de volgende dag weer fris en energiek wakker wordt.
Zowel bedbodem als matras zijn ergonomisch volledig af 
te stemmen op jouw lichaam.

1918



DITJES/DATJES

 Juli-kinderen zijn vaak gezegend met een goed gevoel  
  voor humor en zijn daardoor de zonnetjes in huis.
   Ongeveer 20 graden is de beste temperatuur om   
  de buitenkant van je huis te schilderen.
 Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
   6 juli is het weer zover: het is Comic Sans-dag.
     Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
   Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
 De tweede helft van de maand juli behoort tot de 
   hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
      en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil     
  Armstrong zijn beroemde eerste stap op de maan zette.
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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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WE FLOOR.YOU ADORE
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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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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

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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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

HOUTEN 
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Michel Vorselaars



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!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BONUSKIND
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend 
wakker met het gevoel dat haar moeder Jet 
iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen 
en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten 
liggen. In de vierentwintig uur die volgen 
ontvangt Lies geen enkel teken van leven. 
Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura 
schakelen de politie in. Ze geloven dat het 
te maken heeft met de mentale toestand 
van Jet; ze zou de scheiding nooit te boven 
zijn gekomen en heeft daarom besloten te 
verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker 
dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op 
onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.
BONUSKIND van Saskia Noort is vanaf 
2 juli verkrijgbaar.

Het Ragazze Quartet, de artistiek 
leider van het festival, heeft lang 
nagedacht of en, zo ja, hoe 
September Me in de huidige 
situatie moest doorgaan. 
Uiteindelijk is de knoop doorgehakt. 
Van 18 t/m 20 september wordt 
Flint Amersfoort omgetoverd tot een 
weelderige en muzikale festivaltuin 
waar je op een veilige manier – op 
anderhalve meter – kunt genieten 
van livemuziek. Daarvoor heeft het 
kwartet wederom een vernieuwend 
en avontuurlijk programma 
samengesteld van hoge kwaliteit. 
Het thema is In de Geheime Tuin. 
Met de September Me Pas, die je 
kunt bestellen via www.september-
me.nl/tickets, heb je recht op vier 
vrijkaarten naar keuze.
18 t/m 20 september, Amersfoort 
www.september-me.nl

D AGJE UIT
SEPTEMBER 
ME 2020

Het normaal gesproken zo saaie kustplaatsje 
Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet 
door de komst van de zwaardvechtende en 
rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. 
De elfjarige Michiel sluit vriendschap met 
de stoere piratenjongen Billy, maar hij dreigt 
zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer 
aartsvijand Knokige Krelis plotseling opduikt. 
Samen met hun buurmeisje Elizabeth 
gaan de jongens de strijd aan tegen de 
gevaarlijkste piraat op zee...
DE PIRATEN VAN HIERNAAST is vanaf 
donderdag 2 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE PIRATEN VAN 
HIERNAAST

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

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

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
We staan al 12,5 jaar voor je klaar!

KOM SNEL  EENS LANGS!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

Ben jij klaar voor 
vijf cashflow-
berekeningen?

leerbeleggeninvastgoed.nl/cashflow-quiz

Cashflow Quiz

Doe de test online!St
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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...
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty aan het 
juiste adres.

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

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!

Alles gecheckt?

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

20%
korting

op je 
zonbescherming

naar keuze.

Bij aankoop 
van een 

aftersun 
gezicht of 
lichaam

Jouw zomer Beauty Checklist:
 Manicure inclusief gelakte nagels
 Pedicure inclusief gelakte nagels
 Harsen benen / oksels / bikinilijn
 Epileren
 Beautybehandeling met 
 voorbereiding op de zon
 Verven wimpers / wenkbrauwen
 Waterproof make-up
 Verantwoord zonneproduct
 Bodyscrub / cellulite-behandeling

Kijk op  voor meer info op
www.artinails-beauty.nl

Zeker de zonnebrand niet vergeten!
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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Huub Jacobs  |  06 11385006
info@workoutdoor.nl

  workoutdoornederland

www.workoutdoor.nl

GROEPSTRAINING

PERSONAL TRAINING

CLINCS

SPORTMASSAGE

Uitdagend én toegankelijk sporten!
Samen buiten sporten onder deskundige begeleiding,
dát zijn de outdoor fi tnesstrainingen van WorkOutDoor. 
Eigenaar Huub Jacobs: “Na een training gaat iedereen 
heel voldaan naar huis.”

Wat houdt trainen bij WorkOutDoor precies in?
“WorkOutDoor is een outdoor fi tnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog 
van twee ervaren trainers werkt aan je conditie, fl exibiliteit, stabiliteit, 
uithoudingsvermogen en kracht. Dat alles gebeurt op een toegankelijke 
manier waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. 
Onze groepstrainingen zijn opgedeeld in blokken van 8 weken en zijn altijd 
lekker in de buitenlucht.”

Is dat geen bootcamp?
“Nee, WorkOutDoor is zeker geen bootcamp. Wij zijn echt gericht op de 
totale training van het lichaam en sporten op de juiste manier. Onze lessen 
zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, conditie of 

Uitdagend én toegankelijk sporten!
blessures. Omdat we altijd met twee instructeurs 
werken, wordt er goed gelet op de houding en 
uitvoering bij oefeningen. Tijdens onze trainingen 
krijg je daardoor persoonlijke tips en aanwijzingen. 
Zo halen we altijd het beste in iedereen naar boven.”

Waarom trainen bij WorkOutDoor?
“Allereerst is sporten in de buitenlucht veel 
gezonder dan binnen sporten. Frisse lucht, meer 
zuurstof en energie, minder stress en spanning, 
wie wil dat nu niet? Niets is leuker dan dit buiten te 
doen, met de materialen die de natuur en de stad 
je geven. De trainingen van WorkOutDoor zijn voor 
iedereen geschikt en worden professioneel begeleid 
door gekwalifi ceerde en enthousiaste instructeurs. 
Trainen in groepsverband is bovendien heel 
motiverend en gezellig, maar vergis je niet; er wordt 
wél keihard gewerkt!”

Locaties in Tilburg, Goirle en Berkel-Enschot
De groepstrainingen vinden plaats in Goirle (Gorp 
& Roovert) op woensdagavond en woensdag-, 
zaterdag- en zondagochtend, in Tilburg (Piushaven) 
op dinsdagavond, en in Berkel-Enschot op donder-
dagavond. Naast groepstrainingen biedt WorkOutDoor 
ook personal training, boks-conditietraining en 
bedrijfsclinics aan. 

Meer informatie of een gratis proefl es? 
Kijk op www.workoutdoor.nl of stuur een e-mail 
naar info@workoutdoor.nl.

Lek, inse  
onpn egk!
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IS JOUW 
GARDEROBE AL 

SUMMERPROOF?

Niet iedereen zal om deze trend staan te springen, 
maar de bh is hot. En dan niet onder je kleding, maar 
zichtbaar, je blote buik mag gezien worden. 
Combineer de bh, bralette of crop top bijvoorbeeld 
met een open blouse of jasje of een transparant shirt. 
Je moet het maar durven en niet iedereen zal zich er 
prettig bij voelen, maar het is wel in de mode.

Pofmouwen & koordjes
Net als pofmouwen trouwens, die beleven dit jaar 
hun comeback in allerlei soorten en maten, evenals 
de wijde broeken met een hoge taille. Een variant 
hierop, die momenteel ook erg populair is, is de 
wijde  broek met een koord of elastiek onder -
aan de broekspijpen waardoor deze als het ware 
worden samengebonden. Sowieso zijn koordjes deze 
zomer een trend, want ook bij jassen, rokken en 
blouses zien we zogenaamde ‘rimpelkoordjes’ die, 
als je ze aantrekt, de kleding speels rimpelen.

Kan jouw garderobe ook een update gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je 
diverse kledingzaken in jouw regio waar de kans op slagen gegarandeerd is.

Trends voor de zomer 
Sta jij ook weleens voor je kast en denk je: ik heb niets om aan te trekken? 
Dan wordt het hoog tijd om te gaan shoppen! Maar wat mag er dit seizoen 

nu echt niet ontbreken in jouw garderobe?

Hotpants & bermuda’s
Nog een trend: de hotpants. We zagen ze al op de 
catwalks en nu zien we ze ook daadwerkelijk overal 
op straat. Is de hotpants iets ‘te weinig van het goede’ 
voor jou, wees gerust, ook de bermuda is weer terug 
van weggeweest. Vooral als onderdeel van een pak, 
maar ook gewoon gecombineerd met een shirt of 
blouse, maar net wat jouw voorkeur heeft.

En eigenlijk geldt dat voor elke trend. Draag iets 
alleen omdat je het mooi vindt en niet omdat het nu 
eenmaal in de mode is. Als jij je lekker voelt in de 
kleding die je draagt, straal je dat ook uit, ook al is 
het bewuste kledingstuk al een tijdje uit de mode. En 
natuurlijk zijn er trendkleuren, dit jaar zijn dat onder 
andere (steen)rood, oranje, okergeel, donkergeel, 
blauw en blauwgroen, maar ook daarvoor geldt: kies 
de kleur die jij mooi vindt en die jou het beste staat. 
Creëer anders desnoods gewoon je eigen trend!

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

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

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

Team Boot013

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

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

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

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

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 datgene 
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! 
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Een bezoek aan de tandarts zorgt ervoor dat ziekten en 
afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Voor uw gezondheid adviseren wij uw gebit twee keer per jaar te 
laten controleren om te voorkomen dat u klachten krijgt.

Tandarts nodig?
 Tijdens deze controle worden uw eigen tanden en kiezen, maar ook kronen 
en/of bruggen en prothese en uw tandvlees - oftewel de gehele omgeving in 
de mond - onderzocht. Ook wordt met u de mondverzorging doorgenomen, 
omdat een goed onderhoud van het gebit een must is voor uw gezondheid. 
Een ontsteking in uw mond, hoe klein ook, kan namelijk elders in het 
lichaam voor problemen zorgen. 

 Altijd in overleg 
 Mocht tijdens deze controle blijken dat uw gebit een extra behandeling 
behoeft, dan bespreken wij dit eerst met u alvorens te starten. Wij leggen u 
ook de kostenspecifi catie voor.

Een kleine behandeling zoals een 
gebitsreiniging kan meestal tegelijk 
met de periodieke controle worden 
uitgevoerd. Tandarts Steenbergen 
probeert voor u kosten en tijd te 
besparen door zoveel mogelijk 
(be)handelingen in één afspraak 
te plannen. Heeft u klachten die 
u wilt laten behandelen tijdens de 
controleafspraak, geeft u dat dan tijdig 
aan ons door, zodat voor u extra tijd kan 
worden gereserveerd. 
 
In onze praktijk kunnen we veel 
voor u betekenen.
Neem contact op voor een 
vrijblijvende afspraak. 

Bent u 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 terecht kunt?

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

• 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 

helpt u het overzicht te bewaren 
van uw onderneming!

• 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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Een echte man overleeft in de wilde natuur! Oh ja, is dat zo? Misschien vroeger 
toen mannen nog jagers waren, maar nu?! Zonder mobiel bereik slaat de 

paniek waarschijnlijk al snel toe. Tenzij je onderstaande tips goed onthoudt. 
Dan is er nog hoop…

Overleven 
in het wild

MAN/CAVE

In Nederland zal het je waarschijnlijk niet snel gebeuren, maar 
mocht je een keer outdoor moeten overleven dan zijn drie 
dingen ontzettend belangrijk: water, onderdak en vuur. 

Ga je dus survivallen, neem dan genoeg water mee. Raak je 
verdwaald en heb je te weinig meegenomen, dan is er gelukkig 
vrijwel overal wel water te vinden. Helaas is niet al dat water 
even geschikt om te drinken. Stop dus voor de zekerheid altijd 
een waterfi lter in je survivaltas.

En dan het tweede punt: onderdak. Belangrijk daarbij is om 
jezelf tegen de elementen te beschermen. Het liefst door een 
dak boven je hoofd, maar in geval van nood kun je dat ook zelf 
creëren. En ben je toch aan het bouwen, zorg dan meteen dat 
je iets van de grond ligt tegen de kou (en ongedierte).

En dan als laatste: het vuur. Nuttig om warm te blijven, maar 
ook als noodsignaal mocht je echt verdwaald zijn. Nu zijn er 
tal van manieren om vuur te maken, maar stop gewoon 
een vuursteen of watervaste lucifers in je tas. Dat scheelt een 
hoop gedoe.

Facelift zonder snijden?

Op basis van een 
intakegesprek bepalen we 
samen welke behandeling 
voor jou het beste is en stellen 
we je behandelplan op.
We behandelen nooit zonder 
dit voorafgaande gesprek.

Het intakegesprek is gratis 
als een aansluitende 
behandeling plaatsvindt.

Welkom bij Skinne Klinik. Met Skinne – Deens voor ‘schitteren’ –  willen we jou 
helpen de beste versie van jezelf te zijn. Stralend, natuurlijk én zelfverzekerd. 
Want je goed voelen is de ultieme basis voor een stralende huid.

DAT KAN BIJ SKINNE KLINIK

dr. Duyck Bart 
Cosmetisch arts

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen |  0032 3 501 92 60 
0032 468 46 10 97  |  info@skinne.be  |  www.skinneklinik.be

Ultherapy® werkt in op die laag van je huid die ook onder 
handen wordt genomen bij een chirurgische faceli� . Het 
grote verschil? Er komt geen scalpel of naald aan te pas.

Ultherapy® werkt op basis van ultrasoundenergie. Deze werkt 
in op de diepste huidlagen en verhit het weefsel van de lagen 
zonder het huidoppervlak aan te raken. Je huid reageert op de 
hitte zoals op een wondje en zet het natuurlijk genezingsproces 
in gang. Je lichaam maakt nieuw collageen en elastine aan. Hierdoor 
wordt je huid geleidelijk en op een natuurlijke manier geli�  en verstrakt.

Een enkele behandeling gee�  tot 
anderhalf jaar resultaat, zonder hersteltijd.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek.

SKINNE ULTRALYD

Mogelijke behandelzones:
· Wenkbrauwli�  € 220,-
· Kraaienpootjes € 140,-
· Onder de oogleden € 160,-
· Wangen € 1.150,-
· Mond (‘rokerslijntjes’) € 265,-
· Onderkin € 615,-
· Hals € 725,-
· Decolleté € 750,-

OOK OPEN IN 
HET WEEKEND

Boost and repair your skin with 
your own platelet growth factors:

ACTIE 
PRP € 170,-
Filler € 210,-

Traangootfiller € 240,-
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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.
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.

Wilt u de 
vloertegels van
XL Tegels met 

eigen ogen zien?
Maak dan een 

afspraak!
06-28 88 87 47

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 
de 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.

Jeroen van den Broek 
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Overlegscheiden: 
samen scheiden in teamverband

Overlegscheiding is een wijze van confl ictoplossing tussen mediation en procederen 
in. Alle voordelen die voor mediation kunnen worden genoemd, gelden ook voor 
de overlegscheiding. Het grote verschil met mediation is dat iedere partner wordt 
bijgestaan door een eigen advocaat. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de 
partners in kennis en/of emoties, is de overlegscheiding de aangewezen weg om toch 
gezamenlijk tot afspraken te komen en een procedure te vermijden.

In een overlegscheiding worden de partners ieder bijgestaan door hun eigen advocaat 
om zo toch de mogelijkheid te hebben om advies te krijgen en terug te kunnen vallen 
op een eigen vertrouwenspersoon. De partners met hun advocaten vormen het 
basisteam. Een coach maakt ook onderdeel uit van het team. De coach kanaliseert 
de emoties en begeleidt het scheidingsproces. Indien nodig kunnen er nog andere 
deskundigen aan het team worden toegevoegd, zoals een accountant, een fi scalist of 
een pensioendeskundige. 

Alle betrokkenen, de partners én teamleden, spannen zich in om de scheiding tot een 
goed einde te brengen. De scheiding verloopt hierdoor op een respectvolle en integere 
wijze. Het proces is open en transparant en de partners leggen alle essentiële informatie 
op tafel. Overlegscheidingsadvocaten werken mét elkaar in plaats van tegen elkaar om 
de beste regeling voor de partners te treffen. De lijnen zijn kort en het proces verloopt 
vlot. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook uitgebreide correspondentie 
tussen advocaten vindt niet plaats. Een besparing van kosten, tijd en escalerende 
verhoudingen.

Net als bij mediation is het grote voordeel van een overlegscheiding dat 
de partners zelf, en samen, beslissen over wat er gaat gebeuren in de 
toekomst na de scheiding. Omdat je samen afspraken maakt, heb 
je de mogelijkheid om te zoeken naar maatwerk. Je hebt namelijk 
meer opties en kunt kiezen voor oplossingen die een rechter niet kan 
opleggen. Maar het belangrijkste voordeel is misschien nog wel dat 
het samen regelen van de scheiding bijdraagt aan het behoud van de 
onderlinge verhoudingen en dat heeft uiteraard ook een positief effect op 
de kinderen.

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

Wanneer de beslissing is genomen om te gaan scheiden, zul je 
vervolgens moeten kijken welke werkwijze bij jullie past. Iedereen kent 
tegenwoordig wel mediation als alternatief voor een procedure waarbij 
ieder wordt bijgestaan door een eigen advocaat. Maar er is nog een 
andere optie: de overlegscheiding. 

 

HOOP EN VERTROUWEN 

“Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde, gewenste gebeurtenis zal 
plaatsvinden. De kracht van Hoop is onvoorstelbaar. De grootste veranderingen zijn 
ontstaan uit de hoop die een individu had, wat leidde tot actie om het waar te maken!”  
– iemand op LinkedIn. 
 
Vervolgens vraagt hij “Welke kleur straalt voor jullie hoop uit?” Nou, voor mij 
heeft hoop geen kleur, het is te vaag. Het heeft ook niet per se een positieve 
betekenis. Voor mij is hoop iets dat angst als basis heeft. Ik zeg ook vaak: 
hoop is iets dat altijd onderweg is, het arriveert nooit.  
 
Wil je iets dat beter is dan de situatie waarin je zit, dan zie je in je geestesoog 
hoe die betere situatie is en vertrouw je erop dat het je toekomt. Wat je 
omstandigheden ook zijn. En ondertussen zet je stappen in de gewenste 
richting. En bij elke stap wordt de volgende stap duidelijk. En bij een volgende  
stap kan duidelijk worden dat je een zijwaartse beweging moet maken. Vanuit 
vertrouwen volg je gemakkelijker de weg die zich bij elke stap ontvouwt.  
 
Hoop is, zoals ik het zie, gericht op een gefixeerd beeld in de toekomst dat de 
oplossing voorstelt. Dat vernauwt het blikveld waardoor de kansen en 
mogelijkheden die er nog meer zijn, niet worden opgemerkt. En ondertussen 
vervolg je je oude, vertrouwde weg. Vertrouwen daarentegen gooit de 
deuren open voor wat er zich ook mag aandienen. Je bent bereid om het 
vertrouwde pad te verlaten om een mooiere weg te vinden. Omdat je weet, 
verandering begint met de eerste stap buiten je comfortzone. 
 
Hoop kan iedereen hebben. Vertrouwen echter, daar is lef voor nodig. 
 
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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HOUD JE 
HOOFD KOEL! Jouw persoonlijke 

hitteplan
Steeds vaker hebben we er in Nederland mee te maken: een hittegolf. Sommigen 

vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 
zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

BRUIST/BODY&MIND

Geen zin om thuis te blijven met die hitte? Op www.nederlandbruist.nl vind je vast wel
een onderneming in jouw regio met de airco op standje aangenaam.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst,  drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en  dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker, als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

Luchtig en licht
Als de thermometer tropische temperaturen aantikt, 
kun je het best je garderobe daar ook op aanpassen. 
Kies luchtige (wijde) kleding in een lichte kleur - die 
biedt de meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon in gaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je het 
risico  op een zonnesteek. Probeer de zon op het 
heetst van  de dag sowieso zo veel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan aan de hitte 

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch 
de zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

Koel huis
Veel mensen blijven tijdens een hittegolf het liefste 
thuis, mits ze het daar een beetje koel kunnen 
houden. Onze tips: houd ramen en deuren overdag 
gesloten en doe de gordijnen dicht om het zonlicht 
zoveel mogelijk buiten te houden. Pas als het buiten 
afkoelt, zet je alles tegen elkaar open zodat er wat 
frisse lucht naar binnen kan. Ga overdag niet 
uitgebreid binnenshuis koken of bakken en vermijd 
het gebruik van elektrische apparaten, want ook 
die  geven warmte af, zelfs als ze in de slaapstand 
staan. Trek dus zoveel mogelijk stekkers uit de stop-
contacten. Met uitzondering van de stekker van de 
ventilator natuurlijk. Als je die op de juiste manier 
gebruikt, met een bakje (ijs)water ervoor, produceert 
die een heerlijk verkoelend windje.
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Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Gratis adviesgesprek 
Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend











Hoge Bremberg 23, Etten-Leur
076 50 40 722  |  sales@christan-timmerwerk.nl www.christan-traprenovatie.nl

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom 
komen wij altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door 
te spreken en uit te leggen. Uiteraard wordt er ter plekke 
een vrijblijvende offerte uitgegeven. Zo komt u niet voor 
vervelende verrassingen te staan!

Perfectie
Christan staat voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij streven naar 
perfectie en leveren alleen vakmanschap; lange werkdagen 
nemen we hierdoor voor lief.

Familiebedrijf
Christan is in 1995 opgericht door Christ Schuling. Later 
kwam dochter Ellie erbij om haar vader te ondersteunen. 
Inmiddels is Christan Traprenovatie een betrouwbaar, 
professioneel en kleinschalig familiebedrijf, waarbij service, 
kwaliteit en vakmanschap voorop staan!

Wij werken met verschillende soorten materialen, zoals 
eikenhout en HPL/CPL, om uw trap weer veilig, mooi 
en slijtvast te maken. Naast ledverlichting voor de 
trap hebben we ook rvs trapleuningen en bijpassend 
laminaat.

HPL / CPL Eikenhout

PVC Accessoires

MATERIAAL EN ACCESSOIRESKWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Zitten de treden vol met lijmresten en is glad schuren echt geen optie meer?
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Danny’s
Schoen & Sleutelservice

Wij staan
voor u klaar 

met veel kennis 
en service!

U kunt bij ons terecht voor
• diverse schoenreparaties (dames-, heren-, en kinderschoenen)
• onderhoudsmiddelen en advies over onderhoud van schoenen
• (kleine) semi-orthopedische aanpassingen
• sleutels maken (huis- en fi etssleutels)
• prachtige collectie echt lederen tassen en dames- en herenriemen 

van het merk Legend
• strandtassen
• modieuze tassen in allerlei formaten en kleuren van de merken 

Enrico Benetti en Beagles

Danny’s Schoen & Sleutelservice is onlangs geopend op het 
geheel gerenoveerde Winkelcentrum Wagnerplein te Tilburg. Wij staan 
voor u klaar met veel kennis, service en natuurlijk een uitgebreid aanbod 
in onderhoudsmiddelen en (lederen) accessoires.

Wagnerplein 65, Tilburg  |  06 51931834  |  schoenmakertilburg@gmail.com  |  www.schoenmakertilburg.nl

Gun jouw schoenen
een tweede leven!

BRUISENDE/ZAKEN

REINIGEN SCHOENENONDERHOUD SCHOENEN SLEUTELS MAKEN

54



Ram 21-03/20-04
Juli wordt een van de meest positieve 
maanden dit jaar voor Ram. Je zult het goed 
doen in alles wat je aanraakt, of het nu gaat 
om werkkansen of relaties.

Stier 21-04/20-05
Stier zal in staat zijn om zijn of haar doelen 
en ambities te bereiken en ze zullen het 
vertrouwen ook overdragen op het gebied 
van liefde. 

Tweelingen 21-05/20-06
Alle gevoelens die je in jezelf hebt verzameld 
willen naar boven komen. Of je nu verdriet, 
woede of teleurstelling voelt, laat het maar 
komen.

Kreeft 21-06/22-07
De Kreeft is deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Jouw onzekerheid kan een 
gevoel van onbehagen geven, dus probeer 
dicht bij je familie en vrienden te blijven. 

Leeuw 23-07/22-08
Pas tijdens deze periode op voor buiten-
sporige uitgaven. We raden je aan om een   
fi nanciële reserve te creëren, omdat hoge 
kosten je zelfs jouw huis kunnen kosten.  

Maagd 23-08/22-09
De laatste dagen van juli brengen een 
onverwacht aanbod dat je niet zou moeten 
weigeren. Ga deze nieuwe uitdaging aan, 
ondanks je angst.

Weegschaal 23-09/22-10
Juli brengt je veel energie, die je veelal inzet 
bij verscheidene sociale gelegenheden. De 
Weegschaal voelt zich nu het best in 
betekenisvolle kameraadschap. 

Schorpioen 23-10/22-11
Hoe zit het met het nadenken over het 
project dat al een tijdje door je hoofd loopt? 
Schorpioen moet weten dat met genoeg wil 
alles mogelijk is. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je niet tevreden bent met je huidige werk, 
is het niet logisch om daar te blijven, 
ongeacht het geld dat je verdient. Een te 
stressvolle omgeving is erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Elke Steenbok zal erg genieten van juli als
hij focust op sport en in de natuur zijn. Je 
hebt veel energie, dus gebruik die om elk vrij 
moment actief te besteden.

Waterman 21-01/19-02
Het is zomer en dus kan de Waterman op 
een welverdiende vakantie. Alle problemen 
waar jij je zorgen om maakt worden opgelost 
en je kan van je rust genieten. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je nadenkt over vakantie kies dan geen 
gevaarlijke locaties, maar ga naar een plek 
die je kent. Wees niet bang om wat rust te 
nemen, je leidinggevende begrijpt dit.

HOROSCOOP

Geniet in juli van de lange dagen

Kreeft
Jouw 

onzekerheid 
kan een 

gevoel van 
onbehagen 

geven.

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 
en 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

Alles op het gebied van kluizen!

Piusstraat 313, Tilburg  |  013-5430579  |  info@moonensleutelservice.nl  |  www.moonensleutelservice.nl

HET JUISTE 
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certifi caatsleutels

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

Zoekt u een kluis? 
Ook op kluisgebied kunnen wij u helpen: 
vloerkluizen, muurkluizen en meubelkluizen. 
Diverse modellen hebben wij op voorraad. 
Laat u door ons adviseren!

Bel ons 
voor informatie: 
013-5430579
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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 Doctor Ariënsstraat1, Tilburg

Kenmerken

Woonoppervlakte 119 m2

Perceeloppervlakte  89 m2

Inhoud  515 m3

Aantal kamers  5
Aantal slaapkamers 4
Bouwjaar 1931

De makelaar 
die helemaal thuis is in Tilburg

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195

 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
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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 
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VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

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

Tel: 013 - 5181903

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

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

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

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

eigen reclamebeleid, waardoor bijvoorbeeld niet in elke 
gemeente commerciële reclame wordt toegestaan of 
waardoor in een gemeente ruim voor plaatsing van de 
reclamecampagne een vergunning voor het plaatsen van 
fl exibele A0-reclameborden moet worden aangevraagd. 
Zowel bij gemeenten waarbij 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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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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

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.

Megastore in 
Roosendaal

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

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.

Megastore in 
Roosendaal

5.000 m² inspiratie
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Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Badmeubels in allerlei 
uitvoeringen. met corian, hout 

of mdf gespoten.
Vraag naar de mogelijkheden, 

wij adviseren u graag.
Wij zijn gevestigd in Alphen 

bij Tilburg. 

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

Wilt u uw badmeubel vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl? 

U bent bij ons aan het juiste adres.

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 

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.

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 voor reparatie, onderhoud, APK en 
airco service.

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nlInkoop  •  Verkoop  •  Onderhoud  •  Reparatie • APK

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.

Niet alleen voor 
occasions

maar ook voor:

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

APK

ONDERHOUD

AIRCO-SERVICE

EXPORT DIENST-
VERLENING 

Alex de Beer
65



Auto Blaschke Laarstraat 61,Tilburg 
013 - 468 20 01

Wil je het openbaar vervoer nog even vermijden? 
Dat snappen wij heel goed. Wij hebben daarom meerdere auto’s onder de € 5000,- 

voor je klaarstaan. Kijk op onze website voor het huidige aanbod.

Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl

• VERKOOP  • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Met de bus kan altijd nog!

Goedemorgen
Graag wat aanpassingen,
De teks en de afbeelding van de bus wat groter
De afbeelding van de auto (uit onderdelen mag best veel kleiner
Verder bij tekst 25 % goedkoper moet op onderhoud bij komen.
We zijn ongeveer 25% goedkoper met onderhoud vandaar.
Ik zie de nieuwe drukproef wel

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
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Hulp bij bouwen 
van A tot Z

Contact
Ron Adriaensen
ron@raad-uitvoering.nl
06-38379097
www.raad-uitvoering.nl

Bezoekersadres:
Emma Goldmanweg 8c
5032 MN Tilburg

Wie zelf gaat starten met een bouwproject, kan hulp 
bij het bouwen goed gebruiken. Dat geldt voor de 
uitvoering maar ook voor de kennis en expertise van 
een projectuitvoerder die als spin in het web fungeert.  

Bekijk onze nieuwe website! Gemaakt door:
Bel nu voor een GRATIS prijsopgave

Tel: 013-8200946   www.klaverentuin.nl

Ik luister...

Lig je te
piekeren?
Ik luister...

Lig je te
piekeren?
Lig je te

Ik luister...

Lig je te
piekeren?

of chat via deluisterlijn.nl
0900-0767
Bel

Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht

één van onze 1.500 vrijwilligers
Irene
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

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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Bent u op zoek naar een betrouwbaar en deskundig hoveniersbedrijf? 
Hoveniersbedrijf van Amelsfoort, met name Theo van Amelsfoort, 
realiseert graag de aanleg van uw tuin.

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

De aanleg van uw droomtuin
Voordat wij kunnen beginnen met de aanleg hebben er al 
verschillende gesprekken plaats gevonden. Wij zijn in eerste 
instantie bij u aan huis geweest om uw ideeën en wensen 
te bespreken, de maten van uw tuin op te meten en om een 
algehele indruk van de omgeving te vormen. Daarna zijn 
wij bij u teruggekomen met een globaal ontwerp, een werk 
omvattende beschrijving, genaamd offerte.

Deze documenten zijn met u doorgesproken, eventueel 
gecorrigeerd en -mede door ons beider enthousiasme- heeft 
u uw goedkeuring uitgesproken over het plan, de werkwijze 
en de prijsopgave. Nu zijn we samen zo ver, tijd om aan 
de werkelijke aanleg te beginnen. De besproken offerte, 
inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden, worden door 
middel van uw handtekening omgezet in een defi nitieve 

opdracht. Zo weten we beiden wat de gemaakte afspraken zijn.

Af en toe waarschuwen we de klant voor de ‘sloopwerkzaamheden’. Het 
kan namelijk wel eens een moeilijk moment zijn als de tuin, waar u zich al 
jaren in heeft verdiept, ‘ineens’ wordt afgebroken. Gelukkig is tijdig met 
u besproken welke planten of herinneringen bewaard of teruggeplaatst 
moeten worden in de tuin, zodat u zich niet vertwijfeld 
af hoeft te vragen of het allemaal wel goed komt. 
Daarvoor is juist het overleg vooraf zó belangrijk.

Uw tuin (laten) aanleggen? 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

7372
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Naast een sterke binding met Turkije heeft Ilona Benders uitstekende 
ervaringen met medische behandelingen in Turkije. Ze werkte daar 
zelf jarenlang in een privékliniek. Sinds 2011 begeleidt ze cliënten 
die vanwege de zeer goede prijskwaliteitverhouding naar Izmir reizen 
voor een gespecialiseerde medische behandeling. 

IM Medical Travel regelt de reis, het verblijf, de transfers en een hostess 
voor begeleiding en vertaling. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, 
inclusief de voor- en nazorg in Nederland. 

Het grootste voordeel van een 
behandeling in Turkije is dat de 
arbeids- en laboratoriumkosten 
veel lager liggen, waardoor een 
hoogwaardige behandeling ruim 
de helft goedkoper is. 

Maak in Nederland kennis 
met Ilona en Marjan van 
IM Medical Travel en Dr. Yuce 
en Dhr. Sönmez uit Turkije en 
bespreek jouw wensen tijdens 
de consultdagen.

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

OOGLASEREN
• Femtosecond Lasik
• Lasek/ PRK
• Lenswissel/ RLE 
 (Refractive Lens Exchange)

COSMETISCHE BEHANDELINGEN
• Ooglidcorrectie
• Ooglift (Blepharoplasty) 
• Wenkbrauwlift
• Voorhoofdlift

TANDHEELKUNDE

•  Kronen, Bruggen & Facings 
•  Implantaten 
•  Prothese, all-on-4 & all-on-6
•  Smile Design & Tanden Bleken  
•  Complete Gebitsrenovatie

HAARTRANSPLANTATIE 

•  FUE & FUT methode  
•  Wenkbrauwtransplantatie
• Wimpertransplantatie
• Snor- en baardhaar-

transplantatie

Reis met IM Medical Travel 
en word volledig ontzorgd! 
Koppel jouw gespecialiseerde 
medische behandeling aan 
een ontspannen minivakantie.

Dhr H. Schouten:
“Het voelde allemaal super 
goed. Ook het presentje bij 

thuiskomst is daar een onderdeel 
van. Het allerprettigste is de 

betrouwbaarheid en het nakomen 
van afspraken. Uiteindelijk is 

mijn eindoordeel afhankelijk van 
het resultaat. We zouden het niet 

geloofd hebben als we het niet zelf 
hadden meegemaakt. 

En de prettige begeleiding van 
de Nederlandse hostess Ilona, 

alsmede van de aardige transfer-
chauffeur maakte het nog 

completer. Ook de hygiënische 
werkwijze en de goede uitleg bij 

de behandeling dwongen ons 
respect af. Wij hebben al een boel 
reclame gemaakt in onze familie 
en vriendenkring! Ik zou zeggen 
ga zo door en het komt goed met 
jullie organisatie, kwaliteit komt 

altijd boven drijven!”

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  085-1307679

info@immedicaltravel.com
www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

Last van overmatige 
haaruitval?

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Ben je op zoek naar een goede, voordelige en natuurlijke oplossing om 
weer vol vertrouwen te genieten van het leven met een volle haardos? 
Dan is een haartransplantatie met de FUE of FUT methode wellicht de 
oplossing voor jou. 

De volledig uitgeruste state to the art kliniek heeft een aparte afdeling voor cosmetische 
behandelingen, zoals de haartransplantaties. Het zeer ervaren haartransplantatie 
team, dat onder leiding staat van een zeer gerenommeerde cosmetisch en esthetisch 
chirurg, is gericht op het verlenen van de beste mogelijke haartransplantatie met 
behulp van FUE en FUT techniek. Er wordt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding 
geboden met goede garantie. Zij beschouwen iedere haartransplantatie als een 
kunstwerk waarbij iedere wens en situatie anders is. 

Het doel is om voor iedere patiënt het beste en zo natuurlijk 
mogelijke resultaat te behalen met gebruik van de beste 
materialen en nieuwste technologieën. Onze Nederlandse 
hostess en het internationale patiënten team staan hier 24/7 
klaar om jou te assisteren en ondersteunen met al jouw 
vragen en opmerkingen. Bovendien ontvang je bij de tweede 
nacontrole een PRP behandeling (voor de bevordering van de 
genezing en het resultaat van jouw haartransplantatie).

Ben je benieuwd naar de voordelen van een medische behandeling in Turkije? 
IM Medical Travel houdt in het najaar weer consultdagen in Nederland. Kijk op 
onze website www.immedicaltravel.com voor meer info of om u aan te melden.
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Een goed alternatief 
voor (private)lease?
Jazeker voor een zakelijke of privé autohuur van 30 dagen 
of meer biedt Hertz Minilease u alle voordelen van leasing 
zonder langdurige contract verplichtingen.

Bij ons krijgt u totale fl exibiliteit; geen betalingen vooraf en geen extra kosten 
wanneer u de auto eerder inlevert. We bieden een ruime keuze aan auto’s met maar 
liefst 3.000 kilometer vrij per maand, 24-uurs pechhulpdienst en verzekering voor 
schade en diefstal.  Alles inclusief voor een geweldig tarief!

 Een vast huurbedrag per maand

 Geen langdurig contract, geen betalingen vooraf
 of extra kosten bij het eerder inleveren van de auto

 Wissel indien gewenst van auto

 Per 30 dagen krijgt u 3.000 vrije kilometers

 Verdien loyaliteitspunten met Hertz Gold Plus Rewards

 Inclusief 24-uurs pechhulpdienst

Bekijk onze 

scherpe 

tarieven op 

www.hertz.nl

Jouw autoverhuur- en 
shortleasespecialist 

in de regio. 

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

Het voordeligste 
autoverhuurbedrijf 

in de regio. 

Ons aanbod is zeer 
breed: van compacte 

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

verhuiswagens. 

Graag tot ziens bij een 
van onze vestigingen!

Ringbaan Noord 183, Tilburg
Altenaweg 8-10, Waalwijk

Dorpsstraat 72, Goirle

www.fl excarrent.nl

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Geen verrassingen? 
BETS helpt bij ‘verrassing’ achteraf

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

Stel: je hebt een erfenis aanvaard, gedachteloos misschien, omdat deze 
bijvoorbeeld van je ouders is en je denkt te weten dat er geen schulden zijn. 
Je gaat aan de slag en zorgt ervoor dat alles netjes wordt geregeld.

Dit kan in de praktijk echter weleens anders uitpakken. Zoals bij een van mijn 
klanten die na het overlijden van moeder ineens nog een flinke rekening kreeg 
van de ziektekostenverzekeraar. Paniek alom, want alles was immers al 
afgehandeld en er was geen geld meer over...

In een situatie als deze kun je een beroep doen op de wet BETS (Bescherming 
erfgenamen tegen schulden) die sinds september 2016 bestaat als extra 
bescherming tegen onverwachte schulden. Daar moet dan overigens wel wat voor 
gebeuren. Iets waar ik je als NalatenschapsMakelaar bij kan helpen.

Herkent u de situatie of wilt u iets dergelijks juist voorkomen? 
Ik help u graag verder!

BESCHERMING TEGEN 
ONVERWACHTE SCHULDEN
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Kom 
genieten!

Heerlijk ontbijten

Voor écht lekker eten met 
aandacht voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Verse friet, 

burgers, maaltijden en snacks. 
En uiteraard uitstekende 
broodjes. Natuurlijk de 

lekkerste!

Wagnerplein 118, Tilburg 

013-7200868 

wagnerplein@kwalitaria.nl

 www.kwalitaria.nl
Boomstraat 81, Tilburg 

06-27516568 
www.kdvdekleineboom.nl

Je kind ontwikkelt zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, 
verstandelijk en sociaal. Deze ontwikkelingen staan natuurlijk niet 
los van elkaar. Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over 
hun lichaam, kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de 
lichamelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze ook de regels die bij die 
sport horen. Verder leren ze omgaan met winnen en verliezen en 
omgaan met andere sporters. 

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. 
De 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.

Contact met anderen
Peuters gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met 
anderen en hebben er plezier in als anderen op hen reageren. Door met 
elkaar te spelen, leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze sociale 
vaardigheden. Ook door contacten buitenshuis wordt je kind steeds 
zelfstandiger en krijgt het meer zelfvertrouwen.

Omgaan met gevoelens
Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren 
hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Dit hoort bij de emotionele 
ontwikkeling. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan 
hun gedrag voor problemen zorgen. 

Tip voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling
Als ouder ben je een voorbeeld voor je kind voor het leren 
omgaan met gevoelens. Het is daarom goed om in het 
bijzijn van je kinderen genegenheid naar elkaar te laten 
zien en om te vertellen wat je voelt en wat je denkt dat 
andere mensen voelen.
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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

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!

Interesse en/of vragen? Stuur een mail naar lea@nederlandbruist.nl.

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor 

derde slaapkamer of tweede badkamer.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• Hele woning voorzien van een mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau

Luxe en riant chalet te koop

CAMPING PARC DE KIEVIT
Omgeving erg geschikt om te 

wandelen of te fi etsen. 
Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad, kunstgras 

tennisbanen, speeltuin.

Erfpacht: overname van bestaand 
recht van eeuwigdurende 
erfpacht. Inschrijving is helaas 
niet mogelijk, maar je mag er het 
hele jaar door verblijven. Ook 
interessant als belegging voor 
verhuur. Verhuur kan via het 
park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel 
faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan 
en een zwembad.
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PUZZELPAGINA

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 zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.

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

1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

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

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

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

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

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

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

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



Volkswagen T-Roc cabrio
Boek alvast een proefrit!
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