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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

€999.SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl
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OUTDOOR FURNITURE

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. De aanbieding is geldig in de maand september 2020. Zolang de
voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts 231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als
1-persoons ligbed.

Hooikoorts door graspollen?
Kunstgras biedt een oplossing!
In verschillende kleuren groen met bruin mosdraad!

De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Niets zo vervelend als een loopneus en tranende en
rode ogen door hooikoorts! Het weer, ﬁjnstof, roken,
erfelijk bepaald, maar ook graspollen kunnen hier een
oorzaak van zijn.

Met kunstgras minder last van hooikoorts!

Deal

lever deze coupon in voor

Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat, wat
het kost en wat de andere voordelen zijn?

drukverdeeldoek
t.w.v. € 2,95 m2

Bezoek onze kunstgras-showtuin
in Oirschot en wij leggen u graag uit
wat kunstgras voor uw hooikoortsklachten door graspollen kan
betekenen.

GRATIS

KUNSTGRAS
IN DE TUIN

GEKLEURD
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL
KUNSTGRAS

Een vrijwel onbekend voordeel van kunstgras is dat het helpt tegen
hooikoortsklachten! Het is natuurlijk niet zo dat uw hooikoorts overgaat,
maar ook mensen die last hebben van een allergie door grassen kunnen
eindelijk met de voetjes omhoog op hun eigen gazon van kunstgras!
En dat zonder extra last van hooikoorts!
Daarnaast zijn er geen allergische reacties
op kunstgras bekend.

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN SEPTEMBER EN
OKTOBER 2020

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

€ 2.449,-

COLOFON
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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 Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Andress
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
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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/tilburgbruist

78

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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.
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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.

46
REESHOF
OISTERWIJK

GOIRLE

Inhoud

HILVARENBEEK
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

TILBURG

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 Dewe
Reeshof
ook DeBruist
Reeshof
en Bruist
Oisterwijk
en Oisterwijk
Bruist. 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.

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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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.

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.

SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje A B C
van Scheldebrouwerij heeft een complex H I
J
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het O P Q
herinnert je aan smaken zoals Haagse V W X
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.

AYURVEDISCH
GENIETEN
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:
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win
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.
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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

BRUISENDE/ZAKEN

Zorgeloos, snel en
betaalbaar verhuizen

IN PRINCIPE KAN ALLES
WORDEN GEREGELD

Als je gaat verhuizen, wil je natuurlijk wel dat je spullen ongeschonden op de plaats
van bestemming aankomen. Dat is Brocken Verhuizigen, al 11 jaar actief in
Tilburg en omstreken, wel toevertrouwd. Ook als je behoefte hebt aan extra services
ben je bij hen aan het juiste adres.
Uitgebreide services

Het zijn vooral senioren die een beroep doen op
het verhuisbedrijf. “Ze kunnen het zelf niet meer
doen en ze willen vaak ook niet de kinderen er mee
belasten”, vertelt Barry Brocken. “Maar ook jonge
stellen, gezinnen en alleenstaanden vinden het ﬁjn
om de verhuizing uit handen te kunnen geven. Het is
toch een hele onderneming.”

Brocken Verhuizingen zorgt niet alleen voor het
vervoer van je bezittingen. Indien gewenst biedt
het bedrijf heel veel extra services aan. ‘Denk aan
het in- en uitpakken van je eigendommen, en het
aansluiten van lampen, televisie en audioapparatuur
en het ophangen van gordijnen en schilderijen in de
nieuwe woning. We kunnen tevens je oude woning
bezemschoon opleveren en je abonnementen
(elektriciteit, gas e.d.) overzetten op je nieuwe
adres. Bovendien bemiddelen we als je bijvoorbeeld
nog wat schilderwerk gedaan
wilt hebben of nieuwe vloeren
gelegd wilt hebben. Al met al
doen we ons best om je volledig
te ontlasten. In principe kan
alles worden geregeld. We
proberen overal een oplossing
voor te vinden. En als we iets
zelf niet kunnen, kennen we meestal wel iemand die
het wèl kan’.

Geen verrassingen achteraf
“De eerste keer komen we geheel vrijblijvend bij je thuis
om te bespreken wat je wensen zijn, waarna we een
offerte opstellen. Bij ons weet je
van tevoren precies wat het gaat
kosten, zonder verrassingen
achteraf. Als je besluit met ons
in zee te gaan, plannen we
vervolgens de verhuisdatum.
Betaling vindt vaak plaats op
basis van nacalculatie, het komt
regelmatig voor dat we op verzoek alsnog wat extra
werk verrichten. Die ﬂexibiliteit bieden we graag.”

izen
Wil je verhu
n?
e
zonder zorg
920
0
3
Bel 013-46
e voor je
w
t
en hoor wa
kenen!
kunnen bete

Galjoenstraat 43E, Tilburg | 013-4630920 | info@brockenverhuizingen.nl

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

1902
2003

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat
uw Leolux-designmeubel een heel
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het
aan de verﬁjnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!
We zijn er dan ook trots op dat we ons
een ‘Leolux Select Store’ mogen noemen.
Wij tonen u een ruimere collectie in
een herkenbare Leolux-studio. U bent
hier beland bij een specialist, met de
nieuwste modellen en actuele kennis
van zaken.

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk | info@kooskluytmans.nl | www.kooskluytmans.nl | 013 - 5284815
20
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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 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.
Rheastraat 25, Tilburg | 013-57 00 048 | info@autokafoe.nl | www.autokafoe.nl
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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.
23

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
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BRUISENDE/ZAKEN

Danny’s
Schoen & Sleutelservice

Hoe goed is jouw
vastgoedkennis?

Gun jouw schoenen
een tweede leven!

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.
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 ﬁetssleutels)
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

ONDERHOUD SCHOENEN

Wij staan
voor u klaar
met veel kennis
en service!

REINIGEN SCHOENEN

Bob Vekemans

SLEUTELS MAKEN

Vastgoedkennis Quiz
“Leer beleggen in vastgoed zorgt
ervoor dat ondernemers hun eerste
stap in het vastgoed kunnen zetten.”

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

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

Doe de test online!
leerbeleggeninvastgoed.nl/vastgoedkennis-quiz
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BEAUTY/NEWS
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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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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
.
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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

Ben jij geïnteresseerd
zonnepanelen?
Kijk dan
bijna een overlijden?
op pagina 37
Wil jij meer weten in
over
wat er allemaal geregeld
moeteens
worden
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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Niet alleen voor
occasions
maar ook voor:
APK
ONDERHOUD
AIRCO-SERVICE
EXPORT DIENSTVERLENING

250
occasions
uit voorraad
leverbaar

Occasions

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.
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

Inkoop • Verkoop • Onderhoud • Reparatie • APK

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

Financial lease | Occasions | Auto inkoop | Financieren | Verzekeren
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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

COLUMN/SHARON

Vakantie!
N

ieuwe energie… Na een heerlijke vakantie van drie weken ben ik weer
helemaal opgeladen en kan ik weer ﬁjn aan de slag in de praktijk.
Zo begon mijn tekst vorig jaar in ongeveer dezelfde periode als nu.
Hoe anders is alles in het jaar 2020 tot nu toe verlopen, vol met twijfels en
onzekerheden qua werk, financiën en zelfs de vakantie.
Niet alleen mijn praktijk heeft het moeilijk gehad. Ik ben er nog heel goed
uitgekomen maar in mijn directe omgeving heb ik veel mensen zien vallen,
opstaan en proberen door te gaan. Laten we hopen dat zij
straks ook weer gezond en met goede moed de draad op
kunnen pakken.
Gelukkig hoef ik me momenteel geen zorgen te maken
over mijn praktijk, het lijkt drukker dan ooit maar dat
geeft me ook de juiste energie om te zorgen dat alles kan
blijven doorgaan ondanks dat gemene virus dat helaas al
veel schade heeft aangericht. En we moeten nog steeds
voorzichtig zijn want wat ik bijna dagelijks hoor: “We zijn
er nog niet”. Daar sluit ik me bij aan.
Dus lieve mensen, zorg goed
voor jezelf en voor elkaar!
Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

Transvaalplein 20, Tilburg | 06-24562006 | info@pedicurepraktijkrobe.nl | www.pedicurepraktijkrobe.nl
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lekker vers aan uw voordeur
Goedemorgen
Wij bezorgen niet
alleen brood en banket!
Graag wat aanpassingen,
De teks
en devoor:
afbeelding
van de
bus wat groter
U kunt bij ons ook
terecht
belegde
broodjes
• zuivel • bedrijfsfruit
van de
auto
(uit onderdelen
mag best veel kleiner
Wij houden van versDe
enafbeelding
werken samen
met
locale
ondernemers.
Verder bij tekst 25 % goedkoper moet op onderhoud bij komen.
We zijn ongeveer 25% goedkoper met onderhoud vandaar.
Ik zie de nieuwe drukproef wel
Loon op Zand
Geen bezorgkosten!
Biest-Houtakker

• VERKOOP • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Superhandig voor particulieren en bedrijven!
de
In fo rm ee r na ar
a:
vi
en
ed
m og el ij kh

06 - 29 00 65 06

Berkel-Enschot

Udenhout

De Moer
Tilburg

Biezenmortel

Bezorgbakker Arno Hultermans | Phoenixplaats 3, Tilburg | 06-29006506 | arnohultermans@gmail.com | www.bakkerarno.nl

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!
Neem contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden!

WEBDESIGN

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.

Met de bus kan altijd nog!

Websites, webshops
& onderhoud

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

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachineoptimalisatie

WIJ
DENKEN MET
JOU MEE!

Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl

373

Bel 06-15668

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg | 06 1566 8373
info@droweb.nl | WWW.DROWEB.NL
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Auto Blaschke Laarstraat 61,Tilburg
013 - 468 20 01
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Wij verkopen
de volgende
verfmerken

Duurzame, kwalitatief
VERF- EN BEHANGSPECIA
hoogwaardige verf!

VERF- EN BEHANGSPECIAALZA

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oi

Ook hiernaar
op zoek?
Kom dan
langs.

Opslag

VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 5
25

Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.dec
25

Archief

Voor raad
Bel nu voor een GRATIS prijsopgave
Tel: 013-8200946 www.klaverentuin.nl

www.HuurHal.nl

Farrow & Ball vervaardigt ongeëvenaarde verfproducten. Sinds John Farrow samen met verfpionier
Richard Ball vele jaren geleden het bedrijf oprichtte, leeft hun passie voor het produceren van verf
Boxtelsebaan 24/28, 5061 VD Oisterwijk, Tel.: 013 - 528 21 62, www.decohomemarcovanden
met behulp van uitsluitend de beste ingrediënten volgens eeuwenoude productiemethoden voort
tot op de dag van vandaag. De weergaloze verfkleuren van Farrow & Ball, worden vervaardigd met
hoogwaardige, rijke pigmenten volgens originele formules.
25

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

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Boxtelsebaan 28, Oisterwijk
013 - 528 21 62 | www.marcovandenberg.nl

Sport
in beeld
FASHION
FOR CURVES

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!

SIZE 42&UP

DE
WINTERJASSEN
ZIJN BINNEN

MAN/CAVE

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.

LIFESTYLE
FASHION GIFTS

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.

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE
013-5913468 | INFO@FFLO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Laatste zondag van de maand open
Maandag gesloten
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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant
De kast van Bastiaan en Tooske
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
industriële
schuifEen kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV slaapkamerkasten,
meubel speciaal naar
uw wensen
open taatsdeuren en nog veel
Metelke
onsruimte
eigen team
regeleneen
wij alles voor je, van ontwerp
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden meer.
wij voor
(en budget)
tot plaatsen.
resultaat
is een voor
kast waar wij trots op zijn en
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met
een mooiHet
design.
Wij maken
straks
plezierwijvan
hebt, elke dag weer.
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent.waar
Met jij
ons
eigenjarenlang
team regelen
alles

De kast van Bastiaan en Tooske

Leon Hamers

voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang
plezier van heeft, elke dag weer.
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.

Wij maken de kast die bij je past!

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
Leon Hamers
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De waarde van de

Nalatenschaps Afwikkelaar
“Ik kan goed organiseren”, vertelt José enthousiast. “Daarnaast
vind ik het fijn om iets voor mensen te kunnen betekenen,
specifiek tijdens periodes in hun leven die veranderingen of
verlies met zich meebrengen. Dit komt allemaal samen in mijn
werk als NalatenschapsAfwikkelaar.”

Ontzorgen

José Appels werkte
jaren als adviseur en
leidinggevende in de
zakelijke ﬁnanciële
dienstverlening.
Na een uitdagende
baan als operationeel
directeur bij een
thuiszorgorganisatie
was het tijd voor
iets nieuws. In
december 2017 ging
José aan de slag
als NalatenschapsAfwikkelaar.

BRUISENDE/ZAKEN

HET IS ONTZETTEND MOOI
EN DANKBAAR WERK

dossier waar alle gegevens van de cliënt in
worden opgenomen. Mocht je onverwacht
komen te overlijden, dan is het voor je
nabestaanden duidelijk hoe jij het graag
geregeld wilt hebben. Het geeft rust om dit
soort zaken al bij leven op orde te hebben.”

“Het afhandelen van een nalatenschap is niet altijd eenvoudig,
omdat alles moet verlopen volgens wettelijke regelgeving.
Als je te maken krijgt met een overlijden, ben je bezig met je
verdriet. Je zit er niet op te wachten om allerlei praktische
zaken te moeten regelen. Dan is het prettig om iemand als ik
naast je te hebben staan. Ik ben bevoegd om op te treden als
executeur en kan indien gewenst veel werk en daarmee zorg
uit handen nemen. Ook met vragen kun je bij mij terecht.”

Netwerk van professionals

Wensen in kaart brengen

“Al met al is het ontzettend mooi en
dankbaar werk. En ik heb een bijzondere,
persoonlijke band met mijn cliënten. Daar
doe ik het voor!”

Bij het afhandelen van de nalatenschap kunnen familierelaties
op scherp worden gezet, met als gevolg conflicten. Gelukkig
beschikt José als mediator over de benodigde capaciteiten om
alles in goede banen te leiden. “Daarnaast kan ik voor mensen
hun wensen omtrent hun nalatenschap en (levens)testament
in kaart brengen. Daarbij maak ik gebruik van een digitaal

06-11168152 | mediator@joseappels.nl | www.joseappels.nl

45

“Als NalatenschapsAfwikkelaar sta ik
er niet alleen voor. Ik weet mij omringd
door een netwerk van professionals
zoals juristen, fiscalisten en accountants.
Daarnaast ben ik lid van NOVEX
(Nederlandse organisatie voor executeurs)
en gecertificeerd mediator (ADR).”

Laat je inspireren

BRUISENDE/ZAKEN

Het begin
VAN ÉÉN MEUBELSTUK TOT
HET COMPLETE PAKKET

klanten bijzonder wordt gewaardeerd. Indien gewenst
komen we bij de mensen thuis om ter plekke de situatie
te inventariseren, zodat we op basis van die informatie
een interieurplan op maat kunnen presenteren. Inclusief
stoffering, inrichting en accessoires. Maar net wat de
klant wil.”

“Mijn vader is dit familiebedrijf in 1990 begonnen. Wat
destijds kleinschalig begon met een winkeloppervlak van
‘slechts’ 500 m2 is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 3.000
m2 aan woonbeleving waar je je ogen uitkijkt. Maar we doen
nog steeds waar het ooit allemaal mee begon: bij ons kun je
zowel terecht voor slechts één meubelstuk als voor je gehele
interieur en alles wat daarbij komt kijken.”

In eigen beheer
“Bij Meijs Wonen staan we voor kwaliteit. Dat geldt
niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de rest van
het team. Die kwaliteit kunnen we mede garanderen
doordat we alles in eigen beheer doen: van het inkopen
tot het verkopen, van het uitleveren tot het plaatsen en
installeren en ook de service achteraf is top. De klant
staat bij ons bovendien voorop en krijgt dan ook alle
aandacht die hij of zij verdient. Loop dus gewoon eens
binnen in onze showroom en laat je inspireren.”

Goed advies
Bart omschrijft de stijl van Meijs Wonen als trendy in de
breedste zin van het woord. “Dus van stoer eigentijds
tot modern minimalistisch. Een collectie waar zowel de
jongere als de wat oudere klant mee uit de voeten kan.
Uiteraard helpen we onze klanten graag bij het doen van de
juiste aankoop. Het geven van een goed advies is ook iets
waardoor wij ons weten te onderscheiden en wat door de

Of je nu op zoek bent naar één enkel
meubelstuk of je complete interieur
wil laten restylen, bij Meijs Wonen in
Tilburg ben je voor beide aan het
juiste adres. We spraken met eigenaar
Bart van der Meijs.
Eigenaar:
Eigenaar: Bart
Bart van
van der
der Meijs
Meijs || Ringbaan-Zuid
Ringbaan-Zuid 251
251 Tilburg
Tilburg || ++ 31(0)13
31(0)13 -- 535
535 94
94 64
64 || www.meijswonen.com
www.meijswonen.com
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SPECIAAL VOOR JOU

Die wil ik ook
in mijn huis!

Maak van jouw huis een echte eyecatcher met onze unieke
woonaccessoires voor in de woonkamer, keuken, slaapkamer
of voor op kantoor. Ook voor je tuin hebben we unieke
spulletjes die het leven net wat leuker maken. Onze design
woonaccessoires en trendy woondecoratie zijn perfect als
cadeau, maar natuurlijk ook als verwennerijtje voor jezelf.

Kleuraccenten

Dit is het toverwoord je kan als de basis goed is
je interieur snel en eenvoudig aanpassen aan de
seizoenen of gewoon met een lekkere felle kleur.
Echte eyecathers in je huis.

Voor welke combinatie ga jij?

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
48

Fabriekstraat 55, 5038 EM Tilburg | 013 590 4459 |
49

Casa Blanco |

casablancotilburg

COLUMN/DEKKERS

Een balans opmaken
van je huwelijk/relatie
Chantal 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 ﬁnancieel gebied.
Mensen komen bij mij
voor een respectvolle
begeleiding bij het
vinden van een
duurzame oplossing,
bij voorkeur in
samenwerking met
de ander.

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

0161-232282

Stationsstraat 19, Tilburg
013 - 207 07 40
chantal@dekkers-familierecht.nl
www.dekkers-familierecht.nl

Veel stellen hebben een zogenaamde taakgerichte relatie. Taken zijn
verdeeld, dat is namelijk handig. Ieder weet wat er van hem of haar
wordt verwacht. Jij werkt buitenshuis, ik zorg voor de kinderen. Jij zet
het vuilnis buiten, ik doe de was. Wel zo duidelijk. Als taken zijn verdeeld
hoef je hierover niet steeds te overleggen. Doordat overleg niet meer tot
de routine behoort, kabbelen relaties voort.
Toch is het goed om af en toe stil te
staan bij je huwelijk of relatie. Of om,
zogezegd, een balans op te maken van je
huwelijk of relatie. Een hulpmiddel daarbij
kunnen de zogeheten ‘Bouwstenen van
Vansteenwegen’ zijn. Vansteenwegen
beschrijft in zijn boek Liefde is een
werkwoord de vijf bouwstenen voor een
goede basis in een partnerrelatie.
Aan de hand van vijf vragen kun je zicht
krijgen op de kwaliteit van je relatie en
wellicht ook zicht op hoe de ander in de
relatie staat. Deze vragen zijn:
1 Kun en mag je jezelf zijn in de relatie?
2 Kun en mag je jezelf uiten in de relatie?
3. Is er empathie in de relatie (dat wil
zeggen het vermogen om gevoelens
over en weer met elkaar te delen)?
4 Is er voldoende intimiteit (seks, maar
ook een knuffel of arm om je schouder)
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en houdt je partner rekening met
jouw behoeftes?
5. Heb en neem je voldoende tijd voor
elkaar?
Het kan zijn dat de antwoorden op deze
vragen aanleiding geven om aan onderdelen
van jullie relatie te werken. Relatietherapie
kan helpen om de basis te verbeteren en te
versterken. Soms is het helaas ook mogelijk
dat de antwoorden op deze vragen de
bevestiging geven dat het niet goed gaat
en, wanneer eventuele relatietherapie geen
oplossing biedt, leiden tot de conclusie
dat je niet meer met je partner verder wilt
gaan. Een verdrietige conclusie, maar
met deskundige hulp van
een gespecialiseerde
Meer weten over
familieadvocaat-mediator
de verschillende
kun je gelukkig ook op
mogelijkheden?
Neem dan contact
een respectvolle manier
met mij op.
uit elkaar.
013-2070740

Passie voor auto’s
is mijn drijfveer!
LAKBESCHERMING

Auto’s poetsen Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van
op een zeer hoog auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat
niveau, dat is wat brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van
Jeroen Bouman de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest
van TopEnd reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de
cardetailing lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere
vol passie en poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen
vakkennis bij de bron aan. Bij een diepe kras in de lak gaat men er bijvoorbeeld
doet. “Waar al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in
het standaard tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn
autopoetsen polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”
eindigt, daar Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er
begin ik met weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd
cardetailing.” 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!”

De
makelaar
die helemaal thuis is in Tilburg
en je verrast met uitstekende service en scherpe courtage

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

Voor meer
informatie bel:
Via Paul
013 - 30 33 195

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.

Bijzondere woning onder de aandacht Hakendoverstraat 5, Tilburg
Kenmerken
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Bouwjaar

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

VELGEN BEHANDELING

www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 2, Tilburg | 013-3033195 | info@viapaulmakelaardij.nl

Aresstraat 13-01, Tilburg | 06-29498672 | www.topend.nl | Facebook: TopEnd cardetailing
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Je piano laten repareren?
Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument
een reparatiebeurt nodig heeft. Dit kan een kleine
reparatie zijn, bijvoorbeeld het modelleren van de
hamerkoppen en het opnieuw afstellen van het
mechaniek, of een grotere reparatie, zoals het
vervangen van diverse (vilt)onderdelen. In sommige
gevallen is zelfs een totale revisie noodzakelijk. Al
deze reparaties worden uitgevoerd in onze eigen
werkplaats, door goed opgeleide vakmensen.
Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen de beste
materialen, omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel
staat.

Dat doe je bij Simons Piano!

September zet ons aan het werk
Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07
September brengt je veel productiviteit. De
Kreeft geeft niet veel om relaties tijdens deze
periode. Je werk wordt je vluchthaven, maar
tot op zekere hoogte.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties de
moeite waard zijn en welke niet. Familie zal
ook door deze energie worden beïnvloed.
Wees voorbereid op alles.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02
In september moet de Waterman weer terug
in het werkregime. Omdat je gevoelens op
een laag pitje staan, stort je je met plezier
op je werk.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03
In september moet je oppassen met je
fysieke kracht - overschat deze niet. Vissen
zijn van nature erg gevoelig. Wees matig met
sporten en ontspan.

In de herfst kan je een hoop werk
verwachten. Er kan iemand in je weg komen
te staan maar dat los je op zoals een echte
Ram: door de strijd aan te gaan.

Maak een
vrijblijvende
afspraak!

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

Een betere beveiliging voor minder geld!
De focus ligt bij Mijland Security op een viertal disciplines: Inbraakbeveiliging, toegangscontrole, brandbeveiliging en camerabeveiliging.
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...

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

HOROSCOOP

Maagd
Het is
makkelijk voor
je om al je
problemen op
te lossen.

Een verandering van seizoen verscherpt je
zintuigen. Op het gebied van relaties hoef je
je geen zorgen te maken, er zullen geen grote
veranderingen zijn in september.

Als je al een tijdje van iemand houdt, is
september een ideaal moment om de eerste
stap te zetten. Je zult voor je potentiële
partner charmant en overtuigend zijn.

September heeft een behoorlijk stressvolle
periode voor je in petto. Relaties zakken wat
weg omdat de Leeuw de tijd nodig heeft om
alles bij te werken wat hij gemist heeft.

In de komende herfst kan de Maagd uitzien
naar verantwoordelijkheid, vooral in haar
werk. Het is makkelijk voor je om al je
problemen op te lossen.
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September brengt je de moed om te zeggen
wat je het liefste wil. Het is makkelijk voor je
om te vragen. Hou wel in gedachten; wie wil
maaien, moet zaaien.

De aanstaande herfst brengt je in kalmer
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand
september zal blijven voelen. De situatie in
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.

Pas in september op jezelf, want in deze
periode voel je je misschien niet zo goed als
het om gezondheid gaat. Werk ook aan het
versterken van de immuniteit.

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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COLUMN/EMMY

HET DRAAIT ECHT OM DIE EERSTE STAP
Een reis van duizend mijl begint met een enkele stap.
~ Lao Tzu

voor écht lekker eten met
aandacht voor kwaliteit en
duurzaamheid. Verse friet,
burgers, maaltijden en snacks.
En uiteraard uitstekende
broodjes. Natuurlijk de
lekkerste!

Ik kom dat wel vaker tegen, mensen die wel durven dromen, maar opkijken
tegen hetgeen ze er allemaal voor moeten doen. Er zal echter niets
veranderen wanneer je niet bereid bent om die eerste stap te zetten.
Mensen worden vaak bang van wat ze allemaal moeten doen, omdat ze
alleen maar die berg zien. En die berg is best wel hoog als je er vlak voor
staat. En wordt vaak alleen maar hoger als je ernaar blijft kijken. Wanneer je
aan je droom werkt, dan kan de moed je weleens in de schoenen zakken. Je
hebt ijzersterke wilskracht nodig om door te kunnen zetten. Volhouden
wanneer het niet gaat zoals jij het wilt. Weer opstaan wanneer je bent
gevallen. Vertrouwen blijven houden dat het uiteindelijk allemaal goed komt.

EMMY SOPLANTILA –
EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP
INSPIRATOR | MOTIVATOR | AUTEUR

MASTER COACH-GECERTIFICEERD

Hoe zorg je er dan voor dat je vol blijft houden? Door jezelf er elke dag aan te
herinneren dat je een missie hebt te voltooien. Lukt het je om je daarvan
FOOD FOR THE HEART AND MIND
bewust te zijn, dan wordt het zetten van die eerste stap ook gemakkelijker. En ELKE WEEK OF WERKDAG INSPIRATIE
dat is essentieel, want voor het realiseren van je droom is het niet nodig om (GRATIS AANMELDEN OP DE WEBSITE)
die berg te zien. Wat wel nodig is, is te weten wat je eerst(volgend)e stap is
en die ook te zetten. Want onderweg ontdek je vaak dat die hoge berg er
toch anders uitziet.

Heerlijk eten!
Kom
genieten!

Hoe jammer zou het dan zijn als je je bij de allereerste stap tegen had laten
houden door een verwachting die achteraf niet waar bleek te zijn….
Tel: 06-40099251

Emmy

info@essentialconnection.nl
www.essentialconnection.nl
58

59

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

Megastore in
Roosendaal
5.000 m² inspiratie

Tegels

Badkamers
Alle stijlen badkamers

Complete collectie tegels

voor ieder budget

van de hoogste kwaliteit

Vanaf

Vanaf

€ 1.799,-

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.
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€ 9,95 m²

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
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Geniet

Proef het
zelf, bestel
en haal!

bij Welkom van de heerlijkste
Chinees-Indische gerechten!
Paletplein 11, Tilburg | 013 - 467 37 07 | www.afhaalcentrumwelkom.nl

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!

Een ambachtelijk bedrijf in
een modern jasje.
We maken keukens op maat,
renoveren keukens. we maken
ook kasten, tv meubels en
badmeubels alles naar wens van
de klant. Voor particulieren en
bedrijven. Wij zijn gevestigd in
Alphen bij Tilburg

MEDISCHE PEDICURE
VOETMASSAGE
LASEREN

Wilt u uw keuken vernieuwen
of aanpassen aan uw stijl?

U bent bij ons aan het juiste adres.

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

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.

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

www.mppt.nl
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COLUMN/ELS BARNHOORN

Voor de juiste koelte
Bij verkoop van brei en haakgarens Adriaﬁl toevoegen.
In het zwarte rondje met servicepunt UPS en Homerr toe voegen.

ga je naar Koelservice Biggelaar

Wij plaatsen en onderhouden (vaak complexe) units voor bedrijven,
voor bedrijven in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het
mkb, maar ook bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur,
Wacht niet
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien
langer en bel voor
alle onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het
meer info
gewoon bestellen, binnen één tot twee dagen hebben we het binnen.

06-52461455

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek
K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

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

Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

Al onze inkomsten gaan naar een goed doel!
Wij verkopen brei- en haakgarens van
Adriafil, Lammy, Pingouin en Phildar.
Ook geven wij brei- en haaklessen.

Kringloopwinkel Voor elk wat wils

2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

De Wolmuis is
epunt
ook een servic
en
van DHL, UPS
D.
DP
Homerr en

Alles te koop voor
€ 1,- per stuk

Ma. 13-17.00 uur | Di. t/m vrij. 10-17.00 uur | Za. 10-15.00 uur

Niet kiezen maar delen
Els Barnhoorn
Ik vind het een eerzame taak
om nabestaanden te mogen
bijstaan. Om hun dierbare
overledene te gedenken en
het middelpunt te laten zijn.
En ook mensen die zélf de
invulling van hun uitvaart in
handen willen nemen,
begeleid ik met hart en ziel.
Bij een uitvaart gaat het immers
om de weergave van een
waardevol leven in één dag.

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

Hun vader was op zijn 83ste na een kort ziekbed overleden.
De kinderen waren eensgezind; dankbaar dat hij tot het
einde toe in zijn eigen huis had kunnen verblijven. Samen
met de wijkverpleging hadden de kinderen hem unaniem als
mantelzorgers omringd met zorg en liefdevolle aandacht.
De kinderen waren allemaal groot gebracht
met een liefde voor het strand. Iedere
zomervakantie werd er een maand
doorgebracht op de camping in de duinen.
Als de wind aanlandig was, hoorde je de
meeuwen krijsen boven de duinen.
De familie riep mijn hulp in bij het regelen
van de uitvaart. Hij werd verzorgd door zijn
beide dochters, en nu lag hij opgebaard in de serre.
De kinderen gaven aan dat vader alles hetzelfde wilde als bij de uitvaart van
z’n vrouw, drie jaar geleden. Dezelfde kist, dezelfde kerk, dezelfde dominee.
Echter met één onderdeel hadden de kinderen moeite; hun moeder was
gecremeerd, en haar as was tijdens een emotionele boottocht over zee verstrooid.
Prachtig vonden ze het, maar het gemis aan een gedenkplaats was achteraf groot.
Nooit een plek om op een geboorte- of sterfdag naar toe te gaan. Een graf zou die
troost wél bieden, maar hun vaders wens wilden de kinderen ook niet negeren.
Ik deed de suggestie om een deel van hun vaders as te verstrooien over
zee, en een deel met een biologisch afbreekbare urn op de nabijgelegen
natuurbegraafplaats te begraven.
Dat bracht de oplossing. Zo hoefden zij niet te kiezen……

Dragonstraat 27, Tilburg | 06-14487965 | info@dewolmuis.nl | www.dewolmuis.nl
65

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!

TEXTIEL BEDRUKKING

Twan Zebregs
Makelaardij biedt deskundigheid én betrouwbaarheid

Maak een afspraak voor een
vrijblijvende waardebepaling.

BELETTERING
VLAGGEN & BANIEREN
STICKERS

Bel voor
een afspraak
06-53227622

jouw partner in signing!

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

Onroerendgoed bemiddeling

(0)13 581 2121 | 0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl | www. zebregs.nl
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Klokkenkamer
Nooijens Antieke Uurwerken
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

Hulp bij bouwen
van A tot Z
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.

Brakel 4, Riel | 013-5182955

www.nooijens-klokken.nl

Contact

J.Nooijens

Ron Adriaensen

Bezoekersadres:

ron@raad-uitvoering.nl

Emma Goldmanweg 8c

06-38379097

5032 MN Tilburg

www.raad-uitvoering.nl

Bekijk onze nieuwe website! Gemaakt door:
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In Tilburg of 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.

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

Beugel nodig?
Vaak is het een combinatie van verkeerde groei van de
kaken en een onregelmatige stand van het gebit.

Invisalign de onzichtbare beugel
Invisalign® is het meest geavanceerde clear
alignersysteem dat ooit op de markt kwam. Elke
functie is ontwikkeld om de glimlach te onthullen
die u verdient.
U kunt de aligners comfortabel dragen
gedurende de aanbevolen 22 uur per
dag. De aligners zijn uitneembaar en dus
is het makkelijk om uw mondhygiëne
op peil te houden en te genieten van uw
gebruikelijke eetpatroon. Naarmate de
behandeling vordert en u de aligners om
de een à twee weken vervangt, zullen
mensen uw veranderende glimlach
opmerken.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij een van onze tandartspraktijken of
op de website van Invisalign.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722
Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535
www.tandarts-steenbergen.nl

In onze praktijk kunnen we veel voor u
betekenen. Neem contact op voor
een vrijblijvende afspraak.
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Op zoek naar voedingssupplementen
voor uw gezondheid?
Wat heeft Solidare
Natuurvoeding u
allemaal te bieden?
De verscheidenheid
van artikelen is
bijzonder groot.
U kunt hier
uiteraard alle
boodschappen
voor uw dagelijkse
maaltijden vinden.
Biologisch
gecertiﬁceerd en
zoveel mogelijk
geleverd uit eigen
omgeving.

Bij Solidare Natuurvoeding vind u tegenwoordig ook de bekende merken die u
mogelijk voorheen bij ‘de Gier’drogisterij ging kopen. Tot spijt van velen is vorig
jaar deze druk bezochte drogisterij gesloten. Wij zijn dan ook heel blij een deel
van deze mooie producten in onze winkel te mogen presenteren…
Bekende merken zoals Puro en Crido kunt u nu alleen nog
bij ons in de schappen vinden. evenals Bio-kult en nog een
scala aan andere merken. Staat in de winkel niet het product
waar u naar op zoek bent dan gaan we dat indien mogelijk
voor u bestellen.
Vanwege de beperkte winkelruimte kunnen wij natuurlijk
niet alle producten op voorraad hebben. Wij nodigen
u daarom uit om eens een kijkje te nemen bij het
Supplementen Assortiment in onze winkel, en uw
eventuele verzoek om te bestellen te ondersteunen door
het lege potje of ﬂesje waar u naar op zoek bent mee
te nemen.
Natuurlijk kunt u dan ook meteen uw inkopen doen voor
uw dagelijkse maaltijden. Wij zijn en blijven uiteraard uw
Biologische Natuurvoedingswinkel.

Proef
de volle
smaak
van de
natuur

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

Kom voor al
dat
lekkers uit
de
natuur bij on
s
langs!

Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910 | www.solidarenatuurvoeding.nl
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Wij hebben
super-krachten!
Op zoek naar die van jou?
De uitzendkrachten van Vooruitzenden zijn de echte
helden van de werkvloer. Op de momenten waarop jij ze
het hardst nodig hebt, zijn ze razendsnel. En als je ze niet
meer nodig hebt, dan gaan ze ook weer. Wat je ook van ze
vraagt, ze zullen de klus klaren.
Onze superhelden kunnen niet
vliegen, maar onze chauffeurs
zorgen er hoogstpersoonlijk voor
dat ze op tijd bij je zijn. En hoewel
ze soms van een andere planeet
lijken te komen, zijn we optimaal
gemotiveerd om jou uit de brand
te helpen.
Vooruitzenden laat jouw
bedrijf van al deze voordelen
profiteren, maar neemt de
risico’s weg. Zo zorgen we dat alle
randvoorwaarden in orde zijn om
die match te laten slagen.

Wij zoeken
Neem conta
ct
de juiste
op voor
super-krach
kandidaten,
ten
zorgen ervoor
013-785268
5
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.

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

GOEDE KOFFIE
VERBINDT ONDERNEMERS

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

Kofﬁekar huren?
Van Krieken verzorgt de
lekkerste kofﬁevariaties
bij u op locatie!

Wij geloven dat dit
het verschil kan maken.

Van Krieken Kofﬁeservice
Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle
info@vankriekenkoffie.nl | 0416-343431
www.vankriekenkoffie.nl

Ringbaan Noord 54, 5046 AC Tilburg | 013 - 785 26 85 | contact@vooruitzenden.nl | www.vooruitzenden.nl
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Bestellingen worden
thuisbezorgd op ieder
gewenst adres, ongeacht
de grootte ervan en dat
binnen 24 uur
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Dé banketbakkerij van
Tilburg en omgeving
‘WIJ STAAN
VOOR TEVREDEN
KLANTEN EN GOEDE
PRODUCTEN’

BRUISENDE/ZAKEN
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.”

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.

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!”

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

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.

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

We zijn een kleinschalig en
professioneel kinderdagverblijf
voor de opvang van kinderen van
0 tot 4 jaar.

Ieder uur
krijgen
11 mensen
trombose

•Administratie • Jaarrekening
regelt
alles voor de
ondernemer
•Advies
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
•
Belasting
op administratief
gebied.
particulieren
••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris
•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110
1

1

www.pa
www.pareladvies.
reladvies.nn1 1
[-mail: in fo@pareladvies.n 1

Ook u kunt risico lopen. Ontdek het op trombosestichting.nl

Sprendlingenstraat
16,1616
Oisterwijk
| 013
5215925
Sprendlingenstraat
1 5061 KN
Oisterwijk
Sprendlingenstraat
1 5061 KN Oisterwijk
Tel:(013)521
5925
info@pareladvies.nl
Tel:(013)521
5925 1 1 fax:(013)5286110
fax:(013)5286110
[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

Stop met twijfelen over je baan of studie en

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

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

Je peuter is de hele dag bezig met blokken stapelen, schooltje
spelen, knutselen, de pop aankleden of met de brandweerauto
racen. Kinderen zijn dol op spelen. Spelen is leuk en stimuleert alle
ontwikkelingsgebieden.
Spelen is plezier
Tussen nul en zes jaar is spel de belangrijkste bezigheid voor een kind.
Kinderen spelen voor hun plezier en niet omdat ze graag iets willen leren.
Als kinderen spelen, zijn ze actief bezig, maar tegelijkertijd leren ze wel een
heleboel.
Spelen is leren
Kinderen leren spelenderwijs de wereld om hen heen begrijpen. Ze doen
tijdens het spelen nieuwe ervaringen op. Tijdens spelen wordt er vaak veel
gepraat, en spel is de meest geschikte situatie om met andere kinderen om
te leren gaan.
Spelmateriaal
Kinderen kunnen met van alles spelen. Voor jonge kinderen is
spelen ook helpen bij karweitjes, bijvoorbeeld plantjes water geven.
Tips bij het spelen
• Het is verstandig om niet te veel speelgoed tegelijk te hebben staan.
Als je een deel van het speelgoed opruimt, kun je regelmatig iets anders
tevoorschijn halen. Dat is dan telkens weer een leuke verrassing voor je
kind.
• Laat je peuter zo veel mogelijk zelf uitproberen.
Dan is je kind langer bezig en leert het ‘t meest.
• Het proces van spelen is belangrijker dan het
eindresultaat. Jonge peuters bedenken vooraf nog niet
wat ze willen maken. Voor je kind gaat het om het
bezig zijn. Het is niet erg als een knutselwerkje niet
zo mooi is.
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In de opvang van kinderen vinden
we een huiselijke omgeving
en betrokkenheid van onze
begeleiders van groot belang.
Ontwikkeling van kinderen komt
het best tot zijn recht als de
omgeving hen in staat stelt om
te onderzoeken en te ontdekken.
Onze pedagogische medewerkers
zijn hierin begeleidend. Een kind
leert van de dingen die het zelf
onderneemt en ondervindt, onze
pedagogisch medewerkers dragen
er zorg voor dat een kind voldoende
uitgedaagd wordt.
Om kinderen duidelijkheid en
structuur te geven, waar ze
behoefte aan hebben, werken
we met een vaste dagindeling.
We hechten veel waarde aan
een goede communicatie en
afstemming met thuis. Zo vinden
we het bijvoorbeeld belangrijk dat
een kind zoveel mogelijk de slaapen eetritmes kan aanhouden die
het thuis ook heeft.

Boomstraat 81, Tilburg
06-27516568
www.kdvdekleineboom.nl

Uw tuin in balans

Wilt u meer
weten?

BRUISENDE/ZAKEN

Kijk dan op onze

Natuurlijke, groene
sfeertuinen, dat is
het einddoel van
Hoveniersbedrijf Van
Amelsfoort. “Mijn man
Theo is een echt
natuurmens”, aldus
Monique van Amelsfoort.
“En dat zie je ook terug in
zijn ontwerpen. Daarnaast
ligt zijn specialisme sinds
enkele jaren ook bij de
energetische tuin.”

Van A tot Z

en dat geeft hem dan weer energie. Een
hele mooie wisselwerking met telkens weer
bijzondere resultaten. Hierdoor weten we ons te
onderscheiden in de markt.”

“In 1984 zijn wij dit hoveniersbedrijf gestart”,
vertelt Monique. “Theo is de man van de tuinen
en ik help hem waar ik maar kan, samen met
onze vakkundige medewerkers.” Je kunt dus wel
stellen dat Van Amelsfoort een gevestigde naam
in de hoveniersbranche is. “We kunnen het hele
traject, van het ontwerpen van de tuin tot en met
het aanleggen en het onderhoud, verzorgen. Maar
verwacht van ons geen ontwerp met enorme
terrassen, de focus ligt bij ons juist op groen.
Natuurlijke tuinen waar van alles groeit en bloeit,
zorgvuldig door Theo geselecteerd.”

Geen verrassingen achteraf
Bij Van Amelsfoort staan persoonlijke service,
betrouwbaarheid en kwaliteit zeer hoog
in het vaandel. “Daarnaast vinden we het
heel belangrijk om transparant te werken.
Onze klanten weten precies waar ze aan toe
zijn en staan achteraf dan ook nooit voor
verrassingen. Bovendien zijn we aangesloten
bij vakorganisatie VHG, wat ze zelfs nog een
extra stukje zekerheid biedt en wat alleen nog
maar meer bewijst dat wij voor kwaliteit gaan
en staan.”

Energetische tuinen
Het laatste geldt al helemaal in het geval van een
energetische tuin, sinds vijf jaar hét specialisme
van dit hoveniersbedrijf. “Een energetische tuin
straalt rust uit, geeft de ‘gebruikers’ meer energie
en zorgt dat ze zich happy voelen in hun tuin.
Theo voelt precies aan hoe hij dit kan bereiken

PERSOONLIJKE SERVICE,
BETROUWBAARHEID EN
KWALITEIT

Eigenaren: Theo en Monique van Amelsfoort
Poppelseweg, Goirle
013-5346023 | www.hoveniervanamelsfoort.nl
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Het mag i sc h e
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

yk

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Kevin van den Hoof kreeg
het vak van tegelzetter met
de paplepel ingegoten.
Zijn vader heeft inmiddels
al 30 jaar een tegelzettersbedrijf en leerde hem de
ﬁjne kneepjes van het vak.
Twaalf jaar geleden trad
Kevin in zijn voetsporen
en startte als zelfstandige.
“Ik werk echter nog steeds
veelvuldig samen met mijn
vader, we zijn heel goed
op elkaar ingespeeld.”
MAAK NU EEN
AFSPRAAK
06-10671567

VAKMANSCHAP IS
MEESTERSCHAP

Iedere klus
is weer anders
Kevin legt keramische wand- en vloertegels voor allerhande projecten, groot
en klein. “Dat doe ik hoofdzakelijk
voor de eigenaar van een showroom in
deze regio. Dat betekent dat ik vaak
met nieuwbouwprojecten bezig ben
waar ik het tegelwerk voor onder andere
badkamer, keuken en wc verzorg. Het
leuke aan die projecten is dat het
over het algemeen gaat om wat luxere
tegels die net wat uitdagender zijn om
te leggen. Sowieso is het iedere keer
anders, iedereen heeft immers andere
wensen.”

Het is voor klanten immers het fijnst om
met één persoon te maken te hebben.”

Ook voor particulieren

Een perfectionist

“Ook particulieren kunnen natuurlijk
een beroep op mij doen. Ik kan de
tegels niet leveren, ik leg ze alleen.
Ik kan je echter eventueel wel
doorverwijzen naar leveranciers uit mijn
netwerk. In de toekomst wil ik mijn
eigen showroom openen zodat ik ook de
verkoop voor mijn rekening kan nemen.

“Het toffe is dat ik altijd eer heb van
mijn werk. Als ik klaar ben, ziet het
allemaal mooi uit en is iedereen blij.
Uiteindelijk is dat waar ik het voor doe.
Ik ben dan ook echt een pietje precies.
Mensen besteden toch een aanzienlijk
bedrag, dus het moet er piekfijn uit
komen te zien!”

Vooraf duidelijkheid over de
kosten
Tot die tijd richt Kevin zich op het
leggen. “Meestal ga ik eerst even een
kijkje nemen bij de mensen thuis. Ik
wil graag precies weten hoe de situatie
ter plekke is om verrassingen achteraf
te voorkomen. Ik breng dan ook meteen
een offerte uit. Daarbij ga ik uit van een
meterprijs, daardoor weet je van tevoren
precies wat het je gaat kosten.”

K. van den Hoof Tegelwerken | Dolomietenlaan 136, Tilburg | 06-10671567
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Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance 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!

Familiebedrijf WOOD! produceert
en verkoopt high-resistence,
customized eikenhouten vloeren
HOUTEN
voor commerciële en particuliere
TRAPTREDEN
projecten

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

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
intensieve
Hier presenterenbelasting door bijvoorbeeld kinderen en
HOUTEN
we de (nieuwste)
Michel
huisdieren.
Daarnaast kun je ook jeTRAPTREDEN
persoonlijke en
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. Weunieke
werken met
een highvloer
laten maken en dit alles tegen een correcte
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
prijs.
Grote
kleurstalen
worden gratis meegegeven!
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en

WE FLOOR.YOU ADORE
Vorselaars
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en

unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!
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Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor

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

We hebben een groot
kleurenprogramma en dit wordt
transparant gepresenteerd, maar
je kunt ook je persoonlijke, unieke
en betaalbare vloer laten maken HOUTE
in
©
ons WOOD! L A BTRAPTREDE

VLOEREN VAN DUURZAAM
HOUT IN JOUW
PERSOONLIJKE STIJL! Michel

Al ruim 45 jaar zijn we Vorselaars
in de houtbranche actief.
Volledig toegelegd op
Michel Vorselaars van
het customizen
houten
vloeren.
Nautilusstraat 167
Nautilusstraat 167, Tilburg
5015 AN Tilburg
Telefoon: 013 - 206
11 00
013
- 206 11 00
www.woodbyvorselaars.nl
www.woodbyvorselaars.nl
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streamingcodes
pedicurebehandeling

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.
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SodaStream

voor één van deze twee series,
aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

met lak t.w.v. € 35,-

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

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Kantstraat 16, Haaren | +31 Noorse
(0)6 520 86
019
thriller.
info@vandijckcosmetic.nl | www.vandijckcosmetic.nl

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

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

G

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.tilburgbruist.nl
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toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

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.tilburgbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

Maakkans
kans op 1
van de 5
Maak
een:

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
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De nieuwe Tiguan

www.vanmossel.nl/volkswagen

Vanaf nú te bestellen

