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Breng sfeer 
in huis met 
de juiste 
lamp
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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!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

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

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm, hoekdeel 88,5 x 88,5 cm, recht-
hoekige 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.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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Waar moet ik op letten bij 
het kopen van kunstgras?
Vraag om advies bij de specialist!

KUNSTGRAS 
IN DE TUIN

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

De leverancier van kwaliteits kunstgras!

Waar moet ik op letten bij 
het kopen van kunstgras?

Kunstgras is er in verschillende soorten. Dik, dun, lange sprieten 
of korte vezels... Daarnaast is de kleur ook nog eens verschillend 
en niet onbelangrijk: waar komt het kunstgras vandaan? U denkt 
waarschijnlijk: kunstgras is kunstgras. Maar dit is zeker niet zo! 
Daarom is het belangrijk om te weten waar u naar kunt kijken 
om een juiste beslissing te nemen.

• Let op de backing (onderkant) van het kunstgras. 
• Let op de uv-garantie. Al het kunstgras heeft een mooie, groene kleur... 

als het nieuw is! Kunstgras van mindere kwaliteit kan snel verkleuren
en doffer worden zodra het wordt blootgesteld aan de zon. Dit kan al 
binnen het eerste jaar gebeuren en is natuurlijk niet de bedoeling!

• Let op de samenstelling van het kunstgras.
 De soorten kunstgras van Garden Sense zijn

allemaal vrij van zware metalen, milieu-
vriendelijk en recyclebaar! Dus kind- en 
diervriendelijk en zeer duurzaam!

Kunstgras van de 
5-sterrenspecialist!
Met de soorten kunstgras van Garden Sense 
weet u zeker dat u aan de bovenstaande 
punten voldoet. Kwaliteit, service, 
vakmanschap, goed advies en garantie! 

Twijfelt u over de keuze en hoe het
kunstgras aan te leggen? Laat u 
vrijblijvend adviseren en/of bezoek 
onze showtuin voor inspiratie.

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

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN OKTOBER 2020 

Deal
lever deze coupon in voor 

GRATIS 
drukverdeeldoek
t.w.v. € 2,95 m2



Haircompany Oss | Uden | Tilburg  |  0413-259059  |  info@sefashaircompany.nl 
Webshop: www.sefasharcompany.nl | Groothandel: www.haircompanyprofessional.nl

“MET PERSOONLIJK 
ADVIES EN ONDERSTEUNING 
MAKEN WE HET VERSCHIL”

Anno 2020 bezoekt Sefa nog steeds wekelijks markten. 
“Dat vind ik heerlijk en zo houd ik feeling met wat er 
in de markt speelt”, vertelt de ondernemer in hart en 
nieren. Nieuwste wapenfeit is de recente opening van 
de winkel in Tilburg. “Het interieur is helemaal opgefrist. 
Gelukkig weten veel mensen ons al 
te vinden. We richten ons met name 
op particulieren, kleine kapsalons en 
zzp-ers.”

Uitgebreid assortiment
“We hebben een zeer uitgebreid 
assortiment, eigenlijk alles wat je maar 
nodig kunt hebben. Denk aan verzorgingsproducten als 
shampoos en conditioners maar ook aan o.a. föhns en 
steiltangen voor de styling van je haar. Verder hebben 
we een hele wand met haarwerken. En natuurlijk vind je 
hier ook benodigdheden als handschoenen, klemmen, 

ALLES VOOR JE HAAR
Ruim 25 jaar geleden begon Sefa Zorlu samen met zijn vrouw Fatma onder de naam SeFa’s 

Haircompany met de verkoop van professionele haarproducten op markten. Inmiddels is het bruisende 
familiebedrijf uitgebreid met een groothandel en een webshop én zijn er winkels in Oss, Uden en sinds 

kort ook in Tilburg. Voor eind 2020 staat de opening van een winkel in Tiel in de planning.

kapmantels, schorten, handdoeken en spatschermen. 
We gaan voor kwaliteit dus we kiezen heel bewust 
voor bekende, hoogstaande merken als Wella, L’Oréal, 
Redken, Schwartzkopf, Goldwell, Indola, Kis, Chi, 
Revlon, Matrix en Reuzel.”

Persoonlijk advies en 
ondersteuning
Je kunt de producten ook via 
de webshop kopen maar in de 
winkel kun je ze echt zien, voelen 
en ruiken. “In de winkel kunnen 
we je bovendien voorzien van 

een persoonlijk advies, daar willen we ons echt mee 
onderscheiden. Onze medewerksters hebben allemaal 
een kappersachtergrond. Ze weten waar ze het over 
hebben en kunnen precies aangeven wat het beste is 
voor jouw haar. Daarmee maken we het verschil.”

HAi RCOM PANY BV 

BRUISENDE/ZAKEN



Tafellamp Pipistrello werd in 1966 ontworpen door Gae Aulenti voor 

het merk Martinelli Luce. Het meest bijzondere van de lamp is de kap, 

die doet denken aan de vleugels van een vleermuis (in het Italiaans: 

Pipistrello). De voet is telescopisch, waardoor je zelf de hoogte bepaalt.

Een must-have voor interieur-fi jnproevers die weten dat een stijlicoon 

als dit in de loop der jaren alleen maar in waarde toeneemt. Daarvoor 

maken we graag een vlucht in de tijd. Of zoals de Italianen zeggen: 

‘un volo sopra il tempo’. Klinkt toch net iets lekkerder. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN. 

TAFELLAMP PIPISTRELLO -  MARTINELLI LUCE

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | WWW.MEIJSWONEN.COM

LIGHTEN 
UP 
YOUR 
AUTUMN 
BLUES
PIPISTRELLO
THE LIGHTEST 
ITALIAN FELLOW
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Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.

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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Yvonne Wesling, 
Andress
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Tilburg 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

TILBURG

GOIRLE

HILVARENBEEK

REESHOF

OISTERWIJK

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook De Reeshof Bruist en Oisterwijk Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Inhoud
62
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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warm
e

must haves

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

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

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Heuvelring 222, Tilburg  
013-5367711

www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet? 

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

tijdens een gezellig potje poolen? 
Hierin denken wij iedere woensdag 

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het 
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis. 
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

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

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

voor jullie klaar.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers

1716



De uitdeukspecialist 
in Tilburg en Etten Leur!

Heeft je auto een kleine deuk opgelopen? Parkeerdeukje? 
Fiets tegen de auto gevallen? Voor dit soort kleine reparaties kun je terecht 

bij Properfect Restyling, gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten.

KLANTVRIENDELIJK 
EN VAKKUNDIG

Properfect is in 2018 opgericht door vrienden Barry 
van Heerden en Charles van Dyk. De Zuid-Afrikanen 
reisden jarenlang als hagelschadespecialisten de hele 
wereld over, maar besloten in februari 2018 een lokaal 
bedrijf te vestigen in Tilburg. Sinds kort hebben ze ook 
een nieuwe vestiging en mobiele eenheid in Etten-
Leur. Die word bemand door collega Daniel Prinsloo.

Particulieren, schadebedrijven en 
handelaren
“We hebben verschillende technieken om de auto 
weer glad te krijgen. Van lijmtechniek en specialistisch 
drukgereedschap tot speciale inductie apparaten 
waarmee we de deuken keurig kunnen wegwerken. 
Onze klanten zijn niet alleen schadebedrijven en 
handelaren, maar ook veel particulieren. Handelaren 
en schadebedrijven hoeven hun voertuigen niet naar 
ons toe te brengen.  We hebben meerdere mobiele 
eenheden om auto’s bij hun vestigingen te repareren.”

Kapitein Hatterastraat 1 (Unit 21) Tilburg  |   06-50523842  | info@properfectrestyling.nl  |  www.properfectrestyling.nl

Wachten of op afspraak
Particulieren zijn welkom in het bedrijfspand aan 
de Kapitein Hatterasstraat. ”We hebben een aparte 
ruimte waar je rustig kunt zitten terwijl je wacht tot 
we klaar zijn. Je kunt echter ook plaatsnemen bij 
de koffi ecorner in de werkplaats, dan kun je precies 
zien wat we doen. Het repareren van een klein 
deukje duurt gemiddeld 20 minuten tot 1 uur. Het 
is handig om van tevoren even een foto of video te 
appen, dan geven we meteen een richtprijs en een 
indicatie van de tijd die het gaat kosten om het te 
maken.”

Alles kan
“Er zijn veel mensen die langskomen met hun lease 
auto. Het is vaak een stuk voordeliger om kleine 
deukjes eerst door ons te laten herstellen voordat 
je de lease auto inlevert. Wat ons betreft kan dat 
allemaal. We houden van ons vak!”

De uitdeukspecialist 
in Tilburg en Etten Leur!

BRUISENDE/ZAKEN
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

1902

2003

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

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

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

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

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

KOM SNEL  EENS LANGS!We hebben alles aangepast volgens corona richtlijnen.
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Al 53 jaar een begrip in Goirle en de wijde omgeving: Autobedrijf Roks. 
Hét vertrouwde adres voor al je wensen op autogebied.

Dé full-service mobiliteitspartner

“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 gekwalifi ceerde en gemotiveerde personeel is je auto 
gegarandeerd in goede handen.”

Kwaliteit
Ook op het gebied van verzekeren, fi nanciering 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

VERTROUWD 
SINDS 1967

Dé full-service mobiliteitspartner
BRUISENDE/ZAKEN
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Gebitsproblemen? 
Maar liefst zeventig tot tachtig procent van 
onze honden en katten met de leeftijd van 
twee jaar en ouder loopt rond met (zeer)pijnlijke 
gebitsproblemen. Helaas laten veel dieren niet 
merken dat ze pijn hebben aan hun gebit en 
eten ze ook gewoon goed. 
Problemen aan het gebit komen vaak door 
tandplak waar heel veel bacteriën in zitten die 
ernstige infecties kunnen veroorzaken. 

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

COLUMN/ANICURA

Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier?
• stinken uit de bek (negen van de tien keer komt 

dit door gebitsproblemen!)
• chagrijnig gedrag en minder speels
• rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
• aan één kant van de bek kauwen
• veel tandplak (witte stinkende pasta)
• tandsteen (gele/bruine harde aanslag)

Wees er dus op tijd bij en laat het gebit van uw dier regelmatig 
door de dierenarts controleren. In de maand september is deze 
gebitscheck voor uw dier gratis.

GRATIS
gebitscheckvoor uw dierin de maandseptember

“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

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

Bob Vekemans

Ben jij klaar voor 
vijf cashflow-
berekeningen?

leerbeleggeninvastgoed.nl/cashflow-quiz

Cashflow Quiz

Doe de test online!
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

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

Ook zo toe aan 
wat tijd voor jezelf?
Heerlijk fris het najaar in!

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

EVEN DAT 
MOMENTJE VOOR JEZELF?Maak nu een afspraak.

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 schoonheidsspecialiste 
kun je uit het uitgebreide behandel-
programma 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 gecertifi ceerde 
ANBOS-schoonheidssalon.

Ook zo toe aan 
wat tijd voor jezelf?
Heerlijk fris het najaar in!
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  welkom@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
Wij zullen met onze persoonlijke benadering zorg dragen voor 
een waardig en respectvol afscheid voor uw overleden huisdier.

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kunt desgewenst ook zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om bij ons in alle rust afscheid te nemen. 
Zelfs in het weekend of de avonduren en dat voor elk budget.

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

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

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

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

Team Boot013

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

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

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

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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Jouw reis, verblijf, transfers, 
vertalingen en voor- en nazorg 
in Nederland wordt verzorgd.

Je wilt een gebitsbehandeling laten uitvoeren, maar je wilt geen 
nummer zijn of te maken krijgen met lopendebandwerk. Je wilt 
persoonlijke aandacht en de beste specialisten, en het liefst ook 
een ontspannen verblijf. Dat kan via IM Medical Travel... in Turkije! 

Naast een sterke binding met Turkije heeft Ilona Benders uitstekende 
ervaringen met medische behandelingen in Turkije. Ze werkte 
daar zelf jarenlang in een privékliniek. Betaalbare behandelingen 

kunnen afgenomen worden 
die ook op kwalitatief hoog 
niveau zijn. Doordat arbeids- en 
laboratoriumkosten veel lager 
liggen, kunnen behandelingen 
goedkoper worden uitgevoerd 
zonder in te boeten op kwaliteit. 

IM Medical Travel verzorgt 
consultdagen en informatie-
avonden. De specialisten 
komen naar Nederland om 
vooronderzoeken uit te voeren 
op basis waarvan een behandel-
plan en offerte opgesteld wordt. 

Vanwege Covid-19 biedt 
IM Medical Travel nu online 
consulten met de specialisten. 
Neem contact op voor meer 
informatie of het maken van 
een afspraak. 

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

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

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

TANDHEELKUNDE

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

HAARTRANSPLANTATIE 

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

transplantatie

Wanneer je kiest voor een medische behandeling is dat soms noodzakelijk, maar soms 
ook om esthetische redenen. Mogelijk heb je veel schade aan je gebit, ga je liever 
zonder bril door het leven of kun je je wijkende haarlijn niet accepteren. Ook deze 
redenen zijn legitiem, en net zo legitiem is de wens hier niet te veel voor te betalen. 
Maar dat valt niet altijd mee. 

Sommige mensen vinden een medische reis heel spannend en denken dat de 
artsen minder goed opgeleid zijn dan in Nederland. Niets blijkt echter minder 
waar. De artsen hebben een opleiding genoten volgens de geldende Europese 
standaarden. Cosmetische behandelingen in Turkije zijn al langer populair, 
waardoor er grote expertise is op dit gebied. 

Bij IM Medical Travel spreken de hostesses Nederlands én Turks, zodat alle vragen 
gesteld kunnen worden en goed overkomen. Overigens spreken de behandelaars 
zelf ook goed Engels en Duits, een soepele communicatie is dus niet alleen 
noodzakelijk maar ook zeker mogelijk. 

Een goede zorg valt of staat bij goede nazorg. Wanneer er 
na thuiskomst sprake is van vragen of opmerkingen, kunt 
je contact opnemen met IM Medical Travel. Wist je dat de 
garantie voor een behandeling in Turkije bovendien vaak 
langer is dan die in Nederland? Voor ingrepen zoals kronen, 
facings of bruggen geldt een garantie van 3 jaar! Indien aan 
de voorwaarden is voldaan kun je kosteloos naar Turkije 
reizen voor aanvullende behandeling.

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Jouw reis, verblijf, transfers, 
vertalingen en voor- en nazorg 
in Nederland wordt verzorgd.

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  (+31)85-1307679
info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

‘Iedereen is goed op elkaar 
ingespeeld’ 

Carla (57): ‘Al toen ik een jong meisje 
was werd het erin geramd: zorg 

goed voor je gebit, je moet er een 
leven lang mee doen. En hoewel ik 
dat altijd trouw deed, bleken mijn 
tanden en kiezen niet erg sterk. Ik 
had een brug nodig en een kroon, 
zo vertelde mijn tandarts me. Maar 

toen ik een beeld kreeg van het 
kostenplaatje, schrok ik me rot. Snel 
ben ik informatie gaan verzamelen 

van goedkopere maar wel kwalitatieve 
alternatieven. Ik kwam in contact 

met IM Medical Travel, bezocht een 
consultdag in Tilburg en besloot tot 

een behandeling in Turkije. Vanaf het 
moment dat ik landde in Izmir ben 
ik hartelijk ontvangen. De volgende 
ochtend ging ik naar de kliniek. Ook 

hier kreeg ik een warm ontvangst 
door mijn hostess en de specialist die 
mijn behandeling ging uitvoeren. De 
tandarts legde mij uitgebreid uit wat 

hij van plan was en wat hij ging doen. 
Ik vond het wel spannend, maar al 

snel gingen we van start en had ik er 
alle vertrouwen in. Mijn reis duurde 
in totaal acht dagen. Deze dagen 
heb ik als zeer plezierig ervaren 

en ik heb nauwelijks pijnklachten 
gehad. De specialisten, assistentes 
en Ilona van IM Medical Travel zijn 
enorm behulpzaam en vooral zo 

goed op elkaar ingespeeld, het is een 
geoliede machine. Ik ben ontzettend 
tevreden met de reis en vooral met 

het prachtige resultaat!’

Droom je van een mooie lach 
en een betaalbaar gebit?
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Bel nu voor een GRATIS prijsopgave
Tel: 013-8200946   www.klaverentuin.nl

Ontdek Dordrecht en omgeving 
op een originele manier met

Dordrecht Tours biedt u de unieke mogelijkheid om vanuit een 

elektrische tourtrein het historische centrum van Dordrecht te 

bezichtigen. Zo kunt u Het Stadshuis, de grote kerk, het Huis van 

Gijn en het Dordrechts Museum zien.

De trein biedt ruimte aan 36 personen en is rolstoeltoegankelijk. 

Ook biedt Dordrecht Tours de mogelijkheid een tocht naar de 

Biesbosch te maken.

DORDRECHT | 800 JAAR STAD
Dit jaar vieren wij samen met de stad dat Dordrecht 800 jaar 

geleden als eerste nederzetting in het toenmalige graafschap 

Holland stadsrechten kreeg.

In 2020 kunt u onze trein tot en met 31 december afhuren vanaf 

één uur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag rijdt de elektrische 

tourtrein ook als Hop On Hop Off.

Voor data en tijden kunt u op onze website kijken.

Deze zijn gewijzigd in verband met de coronacrisis.

DORDRECHTTOURS.NL

info@dordrechttours
Tel: 06-190 296 65 of 06-532 331 26
NB: groepen hebben voorrang ten opzichte van individuele tickets.

De elektrische tourtrein 
is per uur (dag) te huur voor: teamuitjes, bruiloften, 

kinderfeestjes, 
pendeldiensten en familie 

uitstapjes.

Dordrecht Tours! 

Wij rijden 
weer!

Zie onze website 
voor de 

actualiteiten.
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De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan de kroeg 
induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in 
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door 
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen 
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm 
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar 
het Holland Casino.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.

Wij hebben  
super-krachten!
Op zoek naar die van jou? 

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

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

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

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

Wij geloven dat dit  
het verschil kan maken. 

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

Neem contact  
op voor  

super-krachten
013-7852685
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

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

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

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

  Overspoeld met mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform, waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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BEN JIJ EEN ECHTE LEIDER? 

“Wie goed leiding wil geven aan anderen, 
moet eerst goed leiding geven aan zichzelf.” 

~ Remco Claassen 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, leg ik de laatste hand aan ‘Bespaar 300 
mensuren’. Op uitnodiging van Koos Groenewoud, expert op het gebied van 
(ver)nieuw(end) leiderschap, ben ik de co-auteur. Het is een bundel van de 
wijsheid van honderden gerelateerde artikelen en recensies. Zou je de duizenden 
uren aan onderzoek en ervaring bestuderen, dan zou je dat 300 uren kosten, 
maar met dit boek ben je in 3 uur bijgepraat. De titel is ons geschonken door Jos 
Burgers, waarvoor onze dank. Waarom ik eraan meeschrijf? Omdat ik het 
belangrijk vind dat ondernemers zich ervan laten doordringen dat we leven in 
een veranderde tijdperk en dat er geen weg terug is. Vast blijven houden aan 
oude structuren, strategieën en stappen betekent per definitie achteruitgang. Bij 
wie moeite heeft om overeind te blijven of wie nog spreekt van ‘personeel’ en 
niet van medewerkers met wie je gelijkwaardig communiceert, kan nu een 
alarmbelletje afgaan. Een aarzelend besef dat hem of haar wat te doen staat. 
Gaan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en business mensgericht invullen.  
 
Mensgericht is hét sleutelwoord. Top-down handhaven werkt stagnatie in de 
hand, of nog erger, een glorieloze ondergang. Wie niet achter wil blijven, kiest 
voor groei. Laat je inspireren door de vele experts die in het boek voorbij komen. 
Kies voor jezelf, je business en zeker voor de backbone ervan: je mensen. Zorg 
voor een toekomst met perspectief! 
 
Emmy 
“Bij organiseren, veranderen en leidinggeven gaat het om respect, vertrouwen en waardering. Emmy geeft bij al die per-
spectieven een mooi ankerpunt: blijf in je kracht en dicht bij jezelf. Daarmee biedt dit boek een caleidoscoop op leiderschap 
waar je als lezer van kan genieten.” Jaap Boonstra, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering, Esade Business 
School, Barcelona en WU, Vienna University of Economics and Business.  
 

BONUS: bestel ‘Bespaar 300 mensuren!’ via www.emmysoplantila.nl en ontvang 
GRATIS het e-boek ‘Authentieke leiders, echte leiders’. 
 

COLUMN/EMMY 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMMY SOPLANTILA – 
EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP 

INSPIRATOR | MOTIVATOR | AUTEUR  

MASTER COACH-GECERTIFICEERD    

 

 

 

 

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

Tel: 06-40099251 
info@essentialconnection.nl 
www.essentialconnection.nl 

 

Kom 
genieten!

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

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

lekkerste!

Wagnerplein 118, Tilburg 

013-7200868 

wagnerplein@kwalitaria.nl

 www.kwalitaria.nl

Lekker borrelen!

4544



Yutakana: voor de echte sushilovers!
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.

WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT

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.”

Culinaire ervaring
“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 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

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.”

Genieten
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.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

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’.
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BESPREEK 
GOED MET
DE SPECIALIST 
WAT JOUW 
WENSEN ZIJN 

Permanente make-up, oftewel PMU, wordt steeds 
populairder. Maar wat is het precies? Permanente 
make-up is make-up die voor langere tijd blijft 
zitten. Dus niet permanent, zoals de naam 
misschien doet vermoeden. Om dit te bereiken 
wordt de make-up (of in het geval van PMU de 
pigmenten) niet op de huid aangebracht, maar in 
de (leder)huid door middel van een fl interdunne 
naald. Het heeft dus wat weg van tatoeëren, ware 
het niet dat bij tatoeëren de pigmenten in het 
onderhuidse bindweefsel worden ‘geprikt’ waar -
door ze echt permanent blijven zitten. PMU komt 
terecht in de lederhuid waardoor de make-up na 
één tot vijf jaar zal vervagen.

Bijwerken
Dit betekent dat permanente make-up na verloop 
van tijd moet worden bijgewerkt. Dat zou je als 
nadeel kunnen zien, maar ook als voordeel.
Make-uptrends veranderen met de jaren, net als 
jouw persoonlijke smaak. Wie weet vind je de 
make-up die je nu laat zetten over een paar jaar 

Looking good... 24/7
Wil jij er elk moment van de dag perfect uitzien? Heb je ’s ochtends geen tijd 

(of zin) om je op te maken? Of ben je simpelweg allergisch voor gewone make-up? 
Dan is permanente make-up dé oplossing voor jou!

wel helemaal niet meer zo mooi. Dan is het alleen 
maar goed dat het niet echt permanent is.

Esthetiek
De meest populaire soorten permanente make-up 
zijn eyeliner, opvulling van de wenkbrauwen en 
een randje om de lippen. Daarnaast wordt het ook 
ingezet om bijvoorbeeld vlekjes of littekens weg te 
werken, een hazenlip in een betere vorm te 
brengen of om een tepelhof te creëren na een 
borst reconstructie. Ook esthetisch natuurlijk, maar 
dan wel een andere vorm van esthetiek dan 
wanneer je PMU puur inzet om ook ‘zonder make-
up’ nog een sprekende uitstraling te hebben.

Bespreek je wensen
Belangrijk is dat je voor de behandeling goed 
met de PMU-specialist bespreekt wat jouw 
wensen zijn. Ondanks dat het niet permanent is, 
zit je wel voor een paar jaar aan permanente 
make-up vast. Zo is het resultaat helemaal wat jij 
voor ogen had...

BRUIST/BODY&MIND

Ben jij benieuwd of PMU ook iets voor jou is? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat PMU-specialisten, ook bij jou in de regio.
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Kinderen en 
toeslagen bij echtscheiding

Zodra u ergens anders gaat wonen, moet u 
dit doorgeven aan de gemeente. Door een 
verhuizing op tijd door te geven, zorgt u 
ervoor dat u eventueel in aanmerking kunt 
komen voor toeslagen of fi scale voordelen. 
Dit kan voordelig zijn voor zowel u als voor 
uw ex-partner.

Als uw ex-partner niet meer in het huis 
woont, maar weigert zich uit te schrijven, 
kunt u geen toeslagen of uitkeringen 
aanvragen. U kunt hier iets tegen doen. 
Schakel de gemeente in om een onderzoek 
te doen naar de woon- en verblijfplaats 
van uw ex-partner. Als blijkt dat hij of zij 
ergens anders woont, dan krijgt uw ex-
partner een boete. De gemeente kan - na 
onderzoek - de inschrijving van uw ex ook 
beëindigen. 

Kinderen kunnen op slechts één adres 
staan ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP): de hoofdverblijfplaats. 
Wanneer kinderen in een co-ouderschap 
bij beide ouders wonen, moet er een 
keuze gemaakt worden op welk van beide 
adressen ze staan ingeschreven. Heeft 
u bijvoorbeeld twee kinderen, dan kunt 
u ervoor kiezen om het ene kind op het 

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties.
 

In een scheiding is er 
veel onzekerheid op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel gebied. 

Mensen komen bij mij 
voor een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met 

de ander.   

Chantal Dekkers

Meer weten over 
de verschillende 
mogelijkheden?

Neem dan contact 
met mij op.

013-2070740

Als u verhuist tijdens of na het uit elkaar gaan, kunnen kinderbijslag, 
kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget veranderen. Ook kunt 
u door een lager inkomen extra recht op toeslagen krijgen, mits u alles 
goed doorgeeft.

adres van de ene ouder in te schrijven en 
het andere kind op het adres van de andere 
ouder. 

De kinderbijslag moet worden aangevraagd 
door degene bij wie de kinderen hun hoofd-
verblijfplaats hebben en dus staan inge-
schreven. Maar wat nu als de kinderen bij 
beide ouders wonen in een co-ouderschap? 
In dat geval kunt u samen bepalen wie 
de aanvrager is en de kinderbijslag 
ontvangt. De kinderbijslag kan dan ook 
verdeeld worden over twee ouders. 
U kunt dit aanvragen bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB).

Het kindgebonden budget gaat naar 
de aanvrager van de kinderbijslag. De 
Belastingdienst kan dit budget niet verdelen; 
dat moet u zelf onderling regelen als u dat 
wilt. Over het algemeen geldt: hoe lager 
het inkomen, hoe hoger het bedrag van 
het kindgebonden budget. Alleenstaande 
ouders met een lager inkomen 
kunnen daarnaast een extra 
toeslag krijgen bovenop het 
kindgebonden budget, de 
alleenstaande ouderkop.

Hulp bij bouwen 
van A tot Z

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

Bezoekersadres:
Emma Goldmanweg 8c
5032 MN Tilburg

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

Bekijk onze nieuwe website! Gemaakt door:
5150



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

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

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

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

In mijn huidverzorgingspraktijk werk 
ik volgens de laatste RIVM-code en 
bied ik weer alle behandelingen aan.

Nieuw in mijn praktijk is definitief ontharen 
d.m.v. SHR. Deze nieuwe technologie heeft 
een unieke warmte / energie afgifte die 
zeer effectief de haarfollikel vernietigt en 
nieuwe haargroei tegengaat.

Voordeel t.o.v. oudere methodes:
* pijnloos, ja echt ook bikinilijn
* glijdende behandeling, dus snel 
* ook voor lichtere haren
* ook voor donkere huid
* goede en snelle resultaten

Start nu, dan bent u snel van uw
ongewenst haar af.

Aantrekkelijke combinatieprijzen op
aanvraag. Kijk voor alle prijzen op
mijn website.

Afspraak maken kan online,
u bent van harte welkom !

 

NIEUW
 in mijn praktijk

SHR
 ONTHAREN

Burg.Verwielstraat 67, Oisterwijk

013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
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Ram 21-03/20-04
Juist in deze periode moet je je focussen op 
relaties die erg harmonieus zullen zijn als je 
er goed voor zorgt. Maar verwacht geen 
passie. 

Stier 21-04/20-05
In oktober zal de Stier gespreksonderwerpen 
die als taboe gezien worden niet uit de weg 
gaan. Hoewel je emoties sterker worden, zal 
je ego dominant blijven.

Tweelingen 21-05/20-06
Diepe vrede en harmonie zullen je echte 
blijdschap geven en je begint je partner 
echt te waarderen. In deze maand kan 
besluiteloosheid je zwakte zijn.

Kreeft 21-06/22-07
Als je erover denkt om een   nieuwe hobby op 
te pakken, is oktober een ideale maand om 
dat te doen. De energie van deze periode is 
goed voor alle creatieve activiteiten.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult liefde uitstralen, waardoor je veel 
positieve gebeurtenissen in je leven zult 
aantrekken. Je zou nu zelfs de liefde van je 
leven kunnen ontmoeten. 

Maagd 23-08/22-09
Oktober brengt een geweldig persoon in je 
leven, maar je angst om uit je comfortzone te 
komen kan je relatie verwoesten. Als je een 
relatie hebt, zul je vrede en harmonie ervaren.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal is goed geconcentreerd en 
werkt hard in deze periode. Dit kan je helpen 
je doelen te bereiken. Maar je moet zeker 
niet vergeten om te ontspannen.

Schorpioen 23-10/22-11
De Schorpioen wordt beloond in zijn werk, 
wat hem de ruimte geeft om aandacht te 
schenken aan zijn dierbaarste vrienden, en 
zeker ook zijn partner.

Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie valt mee en je kunt een 
oktober vol romance en emoties verwachten. 
De Boogschutter laat zijn vriendelijke kant 
zien aan zijn partner, familie en vrienden. 

Steenbok 22-12/20-01
Als je al een tijdje niet gelukkig bent geweest 
in je werk, wat betreft fi nanciën, en het niet 
beter kunt maken, is dit het juiste moment 
om het geluk in eigen handen te nemen.

Waterman 21-01/19-02
Als je in een slechte bui bent, kun je dat 
weghalen met een nieuwe activiteit. Stort je 
op onontdekte dingen. Als je je leven als 
chaotisch ervaart, ruim dan op.

Vissen 20-02/20-03 
Oktober staat voor jou voor vrijheid. Je voelt 
je eindelijk kalm, dus heb je de tijd om voor 
jezelf te zorgen. Je kan terugkijken op het 
verleden en je lessen eruit trekken.

HOROSCOOP

Oktober geeft nieuwe energie

Weegschaal
Je werkt 

hard in deze 
periode, 

maar je moet 
zeker niet 

vergeten te 
ontspannen.

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

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

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

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Een betere beveiliging voor minder geld!

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

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

013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Megastore in 
Roosendaal

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.

5.000 m² inspiratie

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Megastore in 
Roosendaal

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.

5.000 m² inspiratie
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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. 

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. 

Blijf er niet mee doorlopen
Maar kom langs

Jan Frederik Vlekkeweg 10-18, 
Tilburg

013-4638823  |  06-12643662
info@mppt.nl

www.mppt.nl

MEDISCHE PEDICURE

VOETMASSAGE

LASEREN

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!

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

Alles op het gebied van beveiliging!

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

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

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

Ongewenste bezoekers buiten uw pand 
houden? Wij leveren als slotenspecialist 
diverse soorten bouwkundige beveiligingen, 
onder andere volgens het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, Borg, Nationale 
Beveiligingsrichtlijn en andere door 
verzekeraars gestelde normen.

Bel ons 
voor informatie: 
013-5430579

61



De school voor Mode en 
Uiterlijke verzorging van het 
ROC Tilburg is gevestigd op 
Campus Stappegoor en is 
onlangs gerenoveerd. De fl ink 
vervuilde, bestaande gietvloer 
van de kappersopleiding was 
een doorn in het oog van 
het ROC. Samen met de 
kappersdocenten is Van de 
Sande Woninginrichters op 
zoek gegaan naar de meest 
geschikte vloer. De vloer 
moest vooral bestand zijn 
tegen vlekken die haarverf 
veroorzaken, maar ook een 
lage indrukgevoeligheid was 
van belang. Na maandenlang 
testen op verschillende soorten 
vloeren kwam ons ijzersterke 
Eternal projectvinyl als beste uit 
de test. Er is gekozen voor een 
mooie combinatie van beton- 
en houtlook. Zowel docenten 
als kappersstudenten zijn erg 
blij met de nieuwe uitstraling. 

Wil jij ook een kwaliteitsvloer 
met de juiste uitstraling?

ROC Tilburg Campus Stappegoor
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Al vanaf 1932 zijn wij 
een begrip in Tilburg en 

omgeving. Wij zijn het adres 
als het gaat om het inrichten 

van je woning, winkel- of 
bedrijfspand, kantoor- 

of schoolgebouw.

 Jouw interieur moet 
aanvoelen als een tweede 
huid waarin jij je veilig, 

beschermd en op je gemak 
voelt. 

Of je nu houdt van chique, 
rustiek, van romantisch of 
modern of dat het om een 

zakelijk project gaat.
Je kunt altijd rekenen 
op goede service en 

vakmanschap. Bezoek onze 
winkel en laat je verrassen 

door de nieuwste technieken 
en de laatste trends.

Kom langs in onze showroom 
voor een deskundig advies. 

De koffi e staat klaar!

Goirkestraat 53B, Tilburg 
013-5360625

www.vdsandewoninginrichters.nl

Wil jij ook een kwaliteitsvloer 
met de juiste uitstraling?

Van de Sande Woninginrichters regelt het!
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Bredaseweg 72, Chaam  |  0161-491275  |  www.huistenboschchaam.nl

Gelegen net onder de rook van Breda en 
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons 

gezellige en Bourgondisch familierestaurant 
met als specialiteit: ambachtelijke, 

biologische pannenkoeken, nog ouderwets 
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden 
 Kinderfeestjes en andere 

arrangementen
Gezellig terras

Speeltuin, water en zand
Prachtig fi ets- en wandelgebied

In onze prachtige regio worden mooie en 
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt 
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we 

aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van 
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

Wacht niet langer en
 kom ook langs in ons restaurant.

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant

Kom heerlijk

smullen!
Geef je bedrijfskleding
jouw eigen stijl!

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 één stuk!

TEXTIEL BEDRUKKING

BELETTERING

VLAGGEN & BANIEREN

STICKERS

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001

we.fl exx@outlook.com
We.Flexx

BEL 06 53252001 VOOR DE MOGELIJKHEDEN

jouw partner in signing! 
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MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust

Ga je ook voor een uitdagende hobby?

Duikteam de Buddies 
is een duikvereniging 
met meer dan 40 jaar 
ervaring met duik- en 

snorkelopleidingen voor 
jeugd en volwassenen. 

OP SHARKWEEK?
MELD JE NU AAN VOOR EEN PROEFLES BIJ DUIKTEAM DE BUDDIESVoor junioren

Vanaf 8 jaar

Snorkelen en duiken is 
al mogelijk vanaf 

8 jaar. Samen met andere 
kinderen leren jullie 
snorkelen en duiken.

Voor senioren
Vanaf 16 jaar

Snorkelen en duiken in het 
zwembad of in het buitenwater. 

Wekelijkse techniek- en 
conditietrainingen in het 

zwembad of een duik-
opleiding volgen.

Wekelijks zijn we te vinden 
in het zwembad van 

Sportcentrum de Reeshof. 
Daarnaast organiseren we 
verschillende evenementen 

door het jaar heen.

WWW.DEBUDDIES.NL   |             DUIKTEAM.DE.BUDDIES

AANMELDEN 
VIA DE 

WEBSITE
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1 OP DE 7 
VROUWEN KRIJGT 
BORSTKANKER

Een knobbeltje in de borst is een van de meest 
voorkomende symptomen van borstkanker. Er zijn 
ook andere symptomen of veranderingen die 
kunnen wijzen op borstkanker. Bijvoorbeeld een 
ingetrokken tepel of deukjes, kuiltjes of putjes in 
de  huid. Om verdachte veranderingen te kunnen 
herkennen, is het belangrijk om je borsten regel-
matig te bekijken. Zo merk je eventuele afwijkingen 
eerder op. Veel afwijkingen of symptomen in de 
borst zijn geen kanker maar wees wel alert. Ga bij 
twijfel naar de huisarts. 

De missie van Pink Ribbon
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borst-
kanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van 
vandaag die de juiste behandeling en optimale 
begeleiding verdient. Daarom fi nanciert Pink Ribbon 
projecten en onderzoeken op het gebied van 

Jaarlijks zijn er zo’n 17.181 borstkanker-diagnoses. De overlevingskansen zijn goed 
maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van 

borstkanker. Het hele jaar door wordt er geld ingezameld waarmee onderzoek naar 
borstkanker gefi nancierd wordt. Het is inmiddels traditie dat we in oktober met z’n allen 

extra stilstaan bij borstkanker, zodat deze ziekte hopelijk ooit voor eens en voor altijd 
bestreden kan worden. Doe jij ook mee?

behandeling, nazorg en langetermijneffecten van 
borstkanker. Met als doel een beter en langer leven 
voor de borstkankerpatiënt.

Kom in actie
Bekend zijn de Pink Ribbon-armband en de Pink 
Ribbon-agenda, te koop op www.pinkribbon.nl. De 
opbrengst van deze artikelen gaat gedeeltelijk óf 
geheel naar wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van borstkanker. Op deze website kun je je 
ook aanmelden als donateur of je kunt er je eigen 
actie kenbaar maken.

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar 
iets  doet tegen borstkanker. Meer informatie over 
zelf in actie komen vind je op www.pinkribbon.nl.

PINK/RIBBON

Steun Pink Ribbon want meer onderzoek is nog steeds hard nodig.

Think Pink!
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Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

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!
Erik Tukker, eigenaar Discus Animo

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

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Wij helpen 
je graag 
ze te 

verwennen!

Fijne Dierendag Verwen jij ze ookVerwen jij ze ook?
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• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u het overzicht te bewaren 
van uw onderneming!

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

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

Eigenaar: Nicky ten Bokkel  |  info@micazon.nl  |  06-21107721  |  www.micazon.nl

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

Passie voor 
duurzame 
energie

Is uw interesse 
gewekt!

Maak dan nu een 
afspraak!

06-21107721
Mica Zon adviseert, levert én installeert
“Dat maakt Mica Zon tot allrounder in de branche. 
Ik streef altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit en 
daarom werk ik ook bewust alleen met micro-omvormers. Hierdoor heb je meer rendement per paneel, inzicht 
in wat elk paneel oplevert aan energie en de mogelijkheid om per paneel uit te breiden. Bovendien ligt bij 
dit systeem alles op het dak, waardoor je geen omvormers in huis hebt hangen. Daarnaast hebben micro-
omvormers een langere levensduur en zit er 25 jaar garantie op. In combinatie met de hoge kwaliteit panelen die 
ik leg, krijgen mijn klanten dus echt waar voor hun geld!”
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Ontdek na je burn-out waar je voor geknipt bent!

Counseling Innerlijke Kompas
 Bunschotenstraat 14, Tilburg

06-24 15 70 17 
a.spaandonk@tele2.nl 

www.counselinginnerlijkekompas.nl

Anneke van Spaandonk 

Loop je tegen mentale problemen aan? Is therapie een te grote stap voor je?
Wil jij je lijf resetten met een massage? Opkrabbelen na een heftig verlies?
Vertel je verhaal om mentale steun te krijgen: COUNSELING ONDER DE KAP, een 
laagdrempelige manier van therapie.

Boek een kennismakingsgesprek inclusief een kappersbehandeling voor 55 euro 
uitsluitend in de maanden september en oktober. De zorgverzekeraar vergoedt, 
afhankelijk van hoe je verzekerd bent.

RESULTAAT
Een comeback na heftig verlies, weer zin in het 
leven, in je kracht staan, gezien worden met een 
mooi verzorgd kapsel en fl uitend naar je werk.

BIJ WIE
Anneke van Spaandonk, geregistreerd
counselor/verliesbegeleidster en allround kapster
MEER INFORMATIE counselinginnerlijkekompas.nl

Je tegels verdienen 
een vakman!

Dolomietenlaan 136, Tilburg

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

• Kosten inzichtelijk vooraf
• Perfectionist

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-10671567

De WordPress specialist voor oplossingen op maat

BEL VOOR EEN 

VRIJBLIJVENDE 

AFSPRAAK?

Bel 06-15668373

06 1566 8373  |  info@droweb.nl   |   WWW.DROWEB.NL

Tegenwoordig is het van belang dat je als bedrijf een goede website hebt. Als je die niet hebt is de kans groot dat je klanten 
misloopt en dat je concurrentie alsmaar sterker wordt! Het bouwen en onderhouden van een goede website heeft veel
tijd nodig. Geen probleem, wij helpen je graag met deze taken. Zo ontzorgen wij jou van jouw online werkzaamheden, 

zodat jij jezelf kunt richten op het runnen van jouw bedrijf!

WEBDESIGN
Websites, webshops 

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes, 

roll-up banners

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachine-

optimalisatie

Onze score op Google

Kapitein Nemostraat 85, Tilburg 
013-5443303  |  www.t-schipperke.nl
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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

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
7776



Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.Het WOW effect

Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.
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Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

Met een ervaring van ruim 
20 jaar in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht 
bij ons in goede handen is.

Geniet van je 
PVC vloer

ZORGELOOS GENIETEN, OOK 
IN EEN LANDELIJKE STIJL

Landelijke PVC vloer van mFLOR

Deze vind je bij Wheel Motoren!

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

 Peter Weel-Moes

Op zoek naar een tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Peter doet inkoop/verkoop van tweedehands 
motoren en daarnaast kunt u er terecht voor het 
onderhoud en reparaties aan alle merken. 

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

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

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

De VachtWacht

Trimsalon

Meer informatie is te vinden op 
www.trimsalondevachtwacht.nl of de 
Facebookpagina. Voor vragen of het 
maken van een afspraak kunt u altijd 
bellen of een berichtje sturen.
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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde 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 eikenfi neer 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.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

8786



ww
w.
va
nm

os
se
l.n
l/s
ea
t

vanaf 
€ 33.900
bijtelling v.a. € 226 p/m

De nieuwe SEAT Ateca
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