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Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEREESHOFBRUIST.NL

Kom genieten

op ons vernieuwde terras met buitenkeuken
Vanaf heden geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 11.30 uur

Kom lekker genieten: Eindsestraat 2, Dongen | Reserveren verplicht via reserveringen@dongensgenieten.nl of bel 0162-23 80 80.

11.30 - 15.30 UUR LUNCH
Geniet van onze lunchkaart of kleine borrelkaart

16.30 - 19.00 UUR EARLY DINNER
We serveren een drie-gangen keuzemenu voor maar € 29,50 p.p.

VANAF 19.00 UUR ‘OUDERWETS’ DONGENSGENIETEN!
Ga je voor de à-la-carte-kaart of de vier-gangen verrassingsproeverij?

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

Dé full-service mobiliteitspartner

BRUISENDE/ZAKEN

Al 53 jaar een begrip in Goirle en de wijde omgeving: Autobedrijf Roks.
Hét vertrouwde adres voor al je wensen op autogebied.
“Mijn vader is dit bedrijf in 1967 begonnen”,
vertelt eigenaar Ad Roks. “Als automan in
hart en nieren heb ik het in 1994 van hem
overgenomen en inmiddels is ook de volgende
generatie al vol enthousiasme aan het werk
binnen het bedrijf. Zowel mijn zoon als mijn
dochter werken mee, net als mijn vrouw.
Autobedrijf Roks is dus een echt familiebedrijf
met ontzettend veel passie voor alles wat met
auto’s te maken heeft.”

Diensten
Of je nu toe bent aan een nieuwe auto of
op zoek bent naar een vertrouwd adres
voor onderhoud en reparaties (wat voor
auto je ook hebt), bij Roks moet je zijn! “Wij
hebben altijd een brede selectie aan jonge
occasions op voorraad en leveren ook alle

merken nieuw. Daarnaast kun je in onze werkplaats terecht voor
alles op het gebied van comfort en veiligheid van je auto. Of het
nu gaat om een apk, een grote of kleine beurt, schadeherstel,
uitlijnen of bijvoorbeeld een zomer- of wintercheck. Bij ons
goed gekwaliﬁceerde en gemotiveerde personeel is je auto
gegarandeerd in goede handen.”

VERTROUWD
SINDS 1967

Kwaliteit
Ook op het gebied van verzekeren, ﬁnanciering en zakelijk
leasen kunnen ze je bij Autobedrijf Roks van dienst zijn. “Elke
dag staan we weer vol enthousiasme klaar om al onze klanten zo
goed mogelijk van dienst te zijn. Onze ruime ervaring en passie
op het gebied van auto’s zorgen ervoor dat wij onze klanten elke
keer weer tevreden stellen en dat ook blijven doen. Wij staan
voor kwaliteit in de breedste zin van het woord en dat merk je.
Benieuwd of wij ook iets voor jou kunnen betekenen?
Loop gewoon eens binnen of maak een afspraak. Je bent van
harte welkom!”

Eigenaar: Ad Roks | Dorpsstraat 72, Goirle | 013-5341659 | www.autobedrijf-roks.nl

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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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 Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

win

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

43

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Reeshof
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Inhoud

Bruisende lezer,

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

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens
Wist je trouwens
dat wij nog
datmeer
wij nog
magazines
meer magazines
uitgeven in
uitgeven
jouw in jouw
regio? Zo regio?
hebbenZowe
hebben
ook Oosterhout
we ook Oosterhout
Bruist en Bruist
Tilburgen
Bruist.
Tilburg Bruist.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
11

Ook zo toe aan

wat tijd voor jezelf?
Heerlijk fris het najaar in!

Wil je er fris en stralend uitzien,
je huid optimaal laten verzorgen of
de huid eens goed schoongemaakt
hebben? Dan ben je bij Artinails &
Beauty in Tilburg aan het juiste adres.
Samen met de specialiste kun je uit
het uitgebreide behandelprogramma
een behandeling kiezen die het beste
bij je huid past.
Dagelijks staat je huid bloot aan zonlicht,
straling, vervuiling en stress. Om het
verlies van vitaliteit en veerkracht van
de huid tegen te gaan is het goed om
regelmatig je huid te laten behandelen
door de schoonheidsspecialiste.
Zij weet wat je huid nodig heeft en
geeft je deskundig advies.
Artinails & Beauty is een gecertiﬁceerde
ANBOS-schoonheidssalon.

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

EVEN DA
T
MOMENT
JE
VOOR JE
ZELF?
Maak nu
een
afspraak
.
13

SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.
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In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met ﬁjne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
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LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende ﬁnal touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
15

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Saints Poolcenter van Tilburgers
voor Tilburgers

16

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.
Eigenaar: Clemens Bosveld
Heuvelring 222, Tilburg
013-5367711
www.poolenintilburg.nl

DITJES/DATJES

21 september luidt ofﬁcieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.
17

HEB JE ENERGIE TEVEEL?
Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.
Werken aan je ﬁguur. Conditie verbeteren.

BEHAAL JE DOEL & ONTDEK HET VERSCHIL

Kom dan
snel voor
een grati
s
proeﬂes!

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training
Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing
18

Ericssonstraat 2E, Rijen | Industrieterrein Aeroparc | 06-14720412 | info@elitegym.nl | www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl
19

Niet alleen voor
occasions
maar ook voor:

Direct uit voorraad:

APK
ONDERHOUD

Zondag 6 okt.

AIRCO-SERVICE

250
occasions
uit voorraad
leverbaar

Occasions
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.

Kom eens langs

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

Financial lease | Occasions | Auto inkoop | Financieren | Verzekeren
20

van 12.00-17.00 uur

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!
Check de site voor het actuele
aanbod! Of kom langs.

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

Inkoop • Verkoop • Onderhoud • Reparatie • APK

OPEN

EXPORT DIENSTVERLENING

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

Alex de Beer

ook TOPmerk

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel
leggereedschap
• GRATIS
gebruik bouwdroger
WAAROM
AXI VLOER:
• Zelf leggen of laten leggen
• Grootste keuze uit de regio
DAAROM AXI VLOER!

en:

Al vloeren vanaf:

• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer
• GRATIS gebruik professioneel
leggereedschap
21
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Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

M i c h a e l Pi l a r c z

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Hummingbird helpt je weer op weg

BRUISENDE/ZAKEN

Mirjam van de Weyer wilde heel graag werken vanuit haar hart. Om die
reden gooide ze het roer om en begon ze in maart 2019. Onder de naam
Hummingbird met haar eigen praktijk in NLP coaching. Hier helpt ze de
mensen die bij haar komen om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Vanaf
deze maand ontvangt ze jou met trots in haar nieuwe praktijkruimte in
Zen’trum De Verbinding te Tilburg.
“Het is een plek waar je je meteen thuis voelt en tot rust komt”, vertelt Mirjam. “Voor mij is het essentieel
dat jij je hier veilig en geborgen voelt. Dat is de perfecte basis om op verder te bouwen. Ik heb zelf
ervaren wat NLP voor je kan doen. Dankzij mijn opleiding bij Raymond Otten beschik ik nu over een
rugzak vol tools, waarmee ik andere mensen kan ondersteunen en begeleiden.”

Verschillende technieken

“IK OORDEEL
NIET EN GA IEDER
GESPREK OPEN IN”

“NLP is een intern proces over de waarneming van de wereld. Zintuigelijke
waarnemingen worden hierbij omgezet naar externe gedragingen. Hoe nemen
we waar en hoe reageren we op de buitenwereld. Dat is de vraag die leidend is in
het NLP communicatiemodel. Hiermee krijg je meer inzicht in gedragspatronen,
gedachtenpatronen en gevoelens die je belemmeren. Om dit op te lossen gebruik ik
verschillende technieken waaronder EFT (Emotional Freedom Technique). Hierbij
worden sensaties in het lichaam ontkoppeld van een situatie, waardoor je je anders
gaat voelen in deze situatie, met als gevolg dat gedragingen en gedachtenpatronen
veranderen."
Mirjam van de Weyer helpt
je met inzichten en andere
mindsets weer op weg.

Weer op weg helpen
“De vragen waar mensen mee komen, zijn heel divers. Wellicht worstel je met
woede- en wraakgevoelens waar je van los wilt komen, heb je begeleiding nodig om
van je eetbuien af te komen of wil je gewoon meer zelfvertrouwen krijgen.”
NLP zorgt ervoor dat je inzichten krijgt en mind sets kunt veranderen.

Langendijk 81 Tilburg | 06-83422173 | info@hummingbirdnlpcoaching.nl | www.hummingbirdnlpcoaching.nl
25

Een begrip in de regio
JE INTERIEUR
MOET
AANVOELEN
ALS EEN
TWEEDE HUID
WAARIN JE
JE VEILIG,
BESCHERMD
EN OP JE
GEMAK
VOELT. VAN
DE SANDE
WONINGINRICHTERS
KAN HIERBIJ
HELPEN...

Familiebedrijf
“Van de Sande Woninginrichters is al sinds
1932 een begrip in de regio en zo’n twintig
jaar geleden hebben mijn broer en ik,
samen met onze partners, dit familiebedrijf
overgenomen. Geweldig om met familie
samen te werken; we weten precies wat
we aan elkaar hebben, waardoor we onze
klanten niets dan het beste weten te bieden.”

Assortiment
“In onze winkel verkopen wij alles op het
gebied van stoffering en vloerbedekking; van
gordijnen tot karpetten en van zonwering tot
pvc vloeren. Op onze website is al een goed
beeld te krijgen van ons ruime assortiment,
maar het best kun je eigenlijk gewoon eens
een keer bij ons binnen komen lopen.”

Keuze genoeg

zeer hoog in het vaandel en proberen wij ons telkens
weer te onderscheiden door te blijven vernieuwen.
Het assortiment wisselt dan ook continu en we
houden de nieuwste ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten om de laatste trends te kunnen leveren.
Maar tegelijkertijd ben je bij ons ook nog steeds
aan het juiste adres voor een wat klassiekere stijl.
Kortom, we kunnen iedereen, met welke smaak dan
ook, van dienst zijn. Onze grote showroom hangt
altijd vol, dus keuze genoeg.”

Alles kan
“Een mooi interieur creëren voor onze klanten, dat
is het mooiste wat er is en vormt elke dag dan ook
weer onze uitdaging. Of we nu voor een klant alleen
een gordijn hoeven te verzorgen of dat we
van een interieurbouwer de stoffering van
een groot project mogen doen. Alles kan en
vrijwel niets is ons te gek!”

“Wij staan voor kwaliteit en doen alles in
eigen beheer, van het adviseren tot het
installeren. Daarnaast staat service bij ons

GOIRKESTRAAT 53B, TILBURG
013-5360625 | WWW.VDSANDEWONINGINRICHTERS.NL
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BRUISENDE/ZAKEN

BEAUTY/NEWS
3

4

Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Zoek je een nieuwe
of jong gebruikte auto?

Goed afscheid nemen?
Dat kan bij Dierencrematorium Memoria

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

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.
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.

EIGEN
OPHAALDIENST

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

KOM SNEL EENS LANGS!
We hebben alles aangepast volgens corona-richtlijnen.

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.

Wielevenweg 22, Tilburg | 013-5907716 | info@dierencrematorium-memoria.nl | www.dierencrematorium-memoria.nl

Rheastraat 25, Tilburg | 013-57 00 048 | info@autokafoe.nl | www.autokafoe.nl
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€ 2.449,-
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Online

WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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Ben je op zoek naar

Jouw autoverhuur- en
shortleasespecialist
in de regio.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook
kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6).
U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere
kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang
(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.
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Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen
met Puk (de gele pop). Voor het observeren van kinderen maken wij op de dagopvang en peuteropvang

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.

een 9-persoonsbus?
9-PERSOONSBUSACTIE € 135,KILOMETERVRIJ EN GÉÉN EIGEN RISICO

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.

Reserveer
vandaag
nog via onze
website!

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen
worden voorbereid op elke basisschool.

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

Graag tot ziens bij een
van onze vestigingen!

burg. Het vervoer van- en naar school is inbegrepen. Ook tijdens vakanties en studiedagen
verzorgen wij de BSO. Op de BSO bieden wij uitdagende activiteiten.

Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg T 013 577 49 88 I www.deteddybeer.nl Locatiemanager: Steffy Kusters
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Ringbaan Noord 183, Tilburg
Altenaweg 8-10, Waalwijk
Dorpsstraat 72, Goirle

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

hertz-tilburg.nl
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Voeten werken hard. Ze
brengen jong en oud overal
naartoe, maar krijgen bijna
nooit de verzorging die zij
verdienen.
Wij helpen je voeten graag
maak nu een afspraak!

MEDISCHE PEDICURE
VOETMASSAGE
LASEREN

Laat deze zomer
je nagels weer zien
Tot 14% van alle volwassenen krijgt een keer te maken met
een schimmelnagelinfectie. Dit kan zeer pijnlijk zijn, kan het
lopen beïnvloeden en kan tot een negatief zelfbeeld leiden.
Een laserbehandeling kan de oplossing zijn.
Tijdens een laserbehandeling wordt de laserstraal langzaam over het nagelbed
bewogen. De laser genereert warmte onder de nagel midden in de schimmelkolonie.
Na ± 8 weken kunt u al het eerste resultaat zien van een mooie, heldere en gezonde
nagel. Drie behandelingen zijn over het algemeen voldoende.
ONZE BEHANDELINGEN
U kunt bij ons ook terecht voor Nagelbeugel-techniek,
Voetencheck, Pedicure, Gel-lak, Nagellak, Nagelreperatie,
Orthesiologie, Laseren en Funghi-check.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN
WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL
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0161-232282

Jan Frederik Vlekkeweg 10-18,
Tilburg
013-4638823 | 06-12643662
info@mppt.nl

www.mppt.nl
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Filiaal Rijen
Stationstraat 46
Geopend: woensdag t/m
zondag 11.30 - 20.00 uur
Filiaal Reeshof Tilburg
Huibevendreef 18
Geopend: woensdag t/m
zondag 14.00 - 21.00 uur

Voor verse friet ben je
bij ons aan het juiste adres!

KOM ZELF
MAAR EENS
PROEVEN!

Sport
in beeld

MAN/CAVE

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen
(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!
Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de
oude naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel
wat kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral
op zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisievoetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

Foto: Brigitte Feijen

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

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook
meer dan die ene uitzending op zondag. Het
programma doet de hele week verslag van de grote
sportevenementen. Helemaal in de periode van
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard
de Olympische Spelen is het programma nog altijd
een kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is,
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl
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BRUIST/QUOTE

September

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

Oefentherapie Cesar al weer 5 jaar
gevestigd in gezondheidscentrum de
Flair te Gilze!
Als Oefentherapeut help ik je graag
met effectieve oefeningen en adviezen
lichamelijke klachten te verminderen.
Leer ik je omgaan met chronische
pijnklachten, je houding te verbeteren
en kwalitatief beter te slapen.

Word weer vitaal
en doe wat je
het liefste doet!

Karin Oomen

vroege vogels
Oefentherapie
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In september is het vaak nog heerlijk weer voor een ontspannen
ﬁetstocht. Fietsen zijn er in alle soorten en maten. Onderschat het
correct instellen van je ﬁets niet! Wanneer je ﬁets goed afgesteld is,
voorkomt dit vervelende blessures. Lees verder en doe er je voordeel
mee om te zorgen dat deze hobby leuk blijft!
Een goede voorbereiding is het halve werk, hoe stel je een fiets goed af:
1 Zorg ervoor dat je tenen de grond kunnen raken wanneer je op het zadel zit.
Zo kun je snel met je voeten bij de grond wanneer je tot stilstand wil komen.
2 De ideale houding van je bovenlichaam begint bij het zadel. Je moet met
je zitbotjes op het breedste deel van het zadel stabiel kunnen zitten. Strek
daarbij je rug wat op.
3 Wanneer je het stuur vastpakt houdt, dan je schouders ontspannen en laag.
En voorkom overstrekking in de ellebogen. Op deze manier kun je pijn in de
nek en schouders voorkomen.

Benauwd of snel buiten adem tijdens het ﬁetsen?

Karin Oomen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Ontspannen ﬁetsen

Lange Wagenstraat 55e, Gilze
06 - 130 25 660
info@karinoomenoefentherapie.nl

Voorkom dat je in elkaar zakt op de fiets. Blijf actief zitten, met een gestrekte
romp, zo geef je je ribbenkast meer ruimte en kunnen je longen beter zuurstof
op nemen. Hierdoor zal je minder snel moe of kortademig worden.
Heb je vragen over je houding tijdens het fietsen of over het afstellen van je fiets
in relatie tot lichamelijke klachten, neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Karin Oomen

www.karinoomenoefentherapie.nl
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4 oktober is het weer dierendag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht
wordt besteed aan dieren. Bij Discus Animo vind je de leukste dierendag
cadeaus! Een nieuw speeltje of gewoon iets lekkers of wat dacht je van een
nieuwe mand? Kortom genoeg te kiezen!
Wij helpen
Erik Tukker, eigenaar Discus Animo
je graag
ze te
verwennen!

Blind typen met dyslexie?
NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Fijne Dierendag

Vaak krijgen kinderen met dyslexie het advies om te
typen als hun schrift slecht is. Dit gaat sneller en kost
minder energie. Ook is gebleken dat een kind na een
typecursus beter kan lezen en spellen.

Verwen jij ze ook?

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Het Xtra programma van Gigakids is zeer geschikt voor
kinderen met dyslexie:
• De teksten zijn korter. Dit omdat de concentratie van
kinderen met dyslexie vaak wat minder is.
• De letters zijn groter. Dit om zoveel mogelijk stress
te voorkomen.
• Het is mogelijk om de letters een kleur te geven.
Deze kleur past bij de vinger waarmee je de toets
moet aanslaan.
• Het beeld is rustig, zonder te veel aﬂeiding.
• De drempel om naar een volgende oefening te gaan
is lager en kan per les worden aangepast.

Gasthuisring 36-38, Tilburg | 013-5424921 | www.animodierenspeciaalzaak.nl

‘Wij zorgen voor
sfeer in huis’
Gordijnenhal.nl

“Als je bij ons
niet slaagt, slaag
je waarschijnlijk
nergens”, daar is
Jeroen Hoﬂand van
overtuigd.
“Ons assortiment
op het gebied van
woningtextiel en
(binnen)zonwering
is namelijk zo
uitgebreid, dat we
voor ieders budget
wel wat te bieden
hebben”

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

CLASIN DEHING
GIGAKIDS TYPECURSUS
GIGAKIDS DYSLEXIE
TYPECURSUS
TYPETRAINER VOOR
VOLWASSENEN

Bij Les van Clasin
leer je blind typen met
10 vingers!
Het online oefenen
wordt afgewisseld met
fysieke lessen.

Niet iedereen met dyslexie heeft moeite met leren typen.
Meestal proberen we het dus eerst met het reguliere
programma en als dat niet lukt, stappen we alsnog over
naar het Xtra programma. Met de inlogcode krijg je
toegang tot allebei de programma’s. Je kunt zo makkelijk
van het ene naar het andere programma gaan.

INTERESSE?voor
in
Schrijf je nu us.
een curs
ties
Kijk voor locade
op
n
de
en tij
website.

HET XTRA PROGRAMMA BESTAAT
UIT 16 LESSEN VAN 45 TOT 60 MINUTEN.

06-430 808 32
www.lesvanclasin.nl
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De makelaar die verder gaat waar de anderen stoppen.

TVO Makelaardij

Met deze maand te koop:
Een bijzonder appartement in een groene omgeving.
Oude Vlijmenseweg 246, Den Bosch | € 259.500,- k.k.

Thea Vorsten
bosch
06-5168726
8

Kenmerken
Woonoppervlakte
65 m2
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Bouwjaar
2015
Huisdieren toegestaan
ja
Omgeving
rustig
Externe berging
ja

Vijftien jaar geleden begon
Thea Vorstenbosch met haar
bedrijf TVO Makelaardij.
In deze jaren heeft ze veel
successen geboekt en zelfs in
moeilijkere jaren veel verkocht.
Dat heeft te maken met haar
gedreven persoonlijkheid en
enthousiasme voor de woningen
die ze verkoopt. De passie voor
het makelaarsvak ziet u terug in
de werkwijze van Thea.

06 51 68 72 68 | info@tvomakelaardij.nl | www.tvomakelaardij.nl

Voor meer
informatie b
el:

Dit leuke appartement biedt een ligging met vrij en groen uitzicht en is zeer
gunstig gelegen ten opzichte van diverse sociale voorzieningen. In vijf minuten
ﬁetst u naar de gezellige binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Overdekt winkelcentrum
“De Helftheuvelpassage” met een diversiteit aan winkels is tevens op ﬁetsafstand
gelegen. U kunt hier uitstekend terecht voor uw dagelijkse boodschappen. Ook scholen
en sportvoorzieningen zijn prima te bereiken vanaf deze locatie.

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

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.

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

www.gordijncent.nl

www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget
Looiersplein 46, Dongen | 0162 313 876 | www.gordijncentrum.nl

Moderne PVC vloer van mFLOR

Geniet van je
PVC vloer
ZORGELOOS GENIETEN, OOK
IN EEN MODERNE STIJL

Ik ben Claudia Hooijmaaijers,
interieurstylist en samen met
Jan trotse eigenaresse van
Gordijncentrum in Dongen.
Mijn visie
is dat
interieur
Looiersplein
46, 5104
GP je
Dongen
Tel: 0162 313 876
een weerspiegeling van je
karakter moet zijn. Laat mij
je foto’s en/of tekening van
jouw woning zien, nieuwbouw
of bestaand, en ik ga er een
supermooi geheel van maken
voor een budget dat bij je
past. Graag tot ziens!

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

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

LIKE US ON
FACEBOOK

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.

Ruim 45 jaar specialist in

RAAMDECORATIE
& VLOERKLEDEN

Pinguinvloeren is een zelfstandig
bedrijf dat gespecialiseerd is in
het stofferen van vloeren, trappen
en wandbekleding.

Kom langs en
neem een kijkje
in onze
showroom

Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

BRUISENDE/ZAKEN

WAAR VOOR
JE GELD

Mica Zon adviseert, levert én installeert

Persoonlijk contact

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

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

Is uw interesse
gewekt!
Maak dan nu een
afspraak!
06-21107721

Passie voor duurzame energie
Ieder huis is geschikt voor zonne-energie. Daar is Nicky ten Bokkel, eigenaar
van Mica Zon in Tilburg, van overtuigd. “Vanuit mijn passie voor duurzame energie
lever ik maatwerkoplossingen voor elke locatie.”
Eigenaar: Nicky ten Bokkel | info@micazon.nl | 06-21107721 | www.micazon.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

Yutakana: voor de echte sushilovers!
WIJ HEBBEN ÉÉN VAN
DE MEEST UITGEBREIDE
MENUKAARTEN DIE JE
KUNT TEGENKOMEN IN
EEN SUSHIRESTAURANT

De 26-jarige Fu Chen is sinds
2015 eigenaar van Yutakana in
Waalwijk. Dat was toen nog een
wokrestaurant, maar in 2017 ging
het roer om en werd de formule
aangepast. Sindsdien is Yukatana
een All You Can Eat sushi & grill
restaurant. Vanaf dag één zijn
de reacties lovend. “We krijgen
veel goede feedback en mooie
recensies. We doen er dan ook
alles aan om het onze gasten
naar de zin te maken door het
leveren van topkwaliteit”, aldus
Fu Chen.

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan
wel honderdvijftig verschillende gerechten op
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor
terugkomen.”

Culinaire ervaring

Genieten

“Ons streven is om altijd gerechten van
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze

Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum,
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.”

Sint-Jansplein 51, Waalwijk | 0416-650556
info@yutakana.nl | www.yutakana.nl
Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor
door Ran D: ‘Het beste
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.

TIP

Reserveren
kan via
www.yutakan
a.nl

Inire
no?
Kom 
en n!

Van Kemenade Bestratingen Bavel | Gilzeweg 36, Bavel | 0161 43 39 59 | 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 - 14.00 uur) | Van Kemenade Bestratingen Son | Ekkersrijt 1509, Son | 0499 37 15 45 | 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 - 14.00 uur) | www.vankemenadebest.nl

Geef je bedrijfskleding
jouw eigen stijl!
BEL 06 53252001 VOOR DE MOGELIJKHEDEN

We maken maatwerk
en zorgen voor een
unieke gepersonaliseerde
uitstraling.
We ontlasten onze klanten
door alles te regelen op het
gebied van drukwerk en
signing.
Bij We.Flexx personaliseren
we diverse items. Dit is al
mogelijk vanaf een stuk!

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL
Paletplein 13 | 5044 JB Tilburg | 013-5470878

TEXTIEL BEDRUKKING
BELETTERING
VLAGGEN & BANIEREN

Op zoek naar een tweedehands motor?

STICKERS

Deze vind je bij Wheel Motoren!
Peter doet inkoop/verkoop van tweedehands
motoren en daarnaast kunt u er terecht voor het
onderhoud en reparaties aan alle merken.

Ook voor
reparaties en
onderhoud bent u
aan het
juiste adres!

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

jouw partner in signing!

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001
we.ﬂexx@outlook.com
We.Flexx

Peter Weel-Moes
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
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3
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Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.dereeshofbruist.nl
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toestellen

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
de oplossing in op onze site: www.dereeshofbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Streep 15 van de 16 woorden in
wegwerp
de puzzel weg. Het overgebleven
milieu
woord
is de oplossing. Vul voor
1 junibubbels
de oplossing in op onze site:
www.dereeshofbruist.nl

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenﬁneer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

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.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

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

De nieuwe Tiguan

www.vanmossel.nl/volkswagen

Vanaf nú te bestellen

