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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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WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

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

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!
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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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Functionele,  mooie rondingen
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

Neem nou Flint, met al z’n opties.
Een uitgebreid programma met banken, divans en 
aanbouwelementen die zo geconstrueerd zijn dat er grote 
en kleine opstellingen mee gemaakt kunnen worden; in een 
hoek van negentig graden of een spannende schuine 
combinatie. De organische vormen van de zittingen en de 
armdelen geven Flint een vriendelijke uitstraling die wordt 
versterkt door de royale, losse zitkussens. Flint is één brok 
energie, een design dat op eigen kracht zijn plek in de 
kamer opeist. 

En... u ziet het aan de verfi jnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

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

Functionele,  mooie rondingen
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slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog echt 
waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook 
met een glimlach op hun gezicht hun beste beentje 
voorzetten voor al hun klanten. Hoe ze dat doen,
lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 
Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen met alle 
andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind 
van het jaar. Een roerig jaar welteverstaan, dat voor 
heel veel van onze bruisende ondernemers op zijn 
zachtst gezegd een fl inke uitdaging is geweest. Maar 
wat zijn we trots als we zien hoe hard iedereen zich 
inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer 
gaan zitten, heeft geen zin. Positief blijven, kansen 
zien en deze ook grijpen is juist ons devies. En blijven 
lachen, want lachen maakt gezond! En dat is niet 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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 Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Vanessa Stoltenhoff
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.Inhoud
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het andere uitzendbureau.

Ringbaan - Noord 54 - Tilburg | 013 - 785 26 85 
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27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

BLACKFRIDAY
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Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blok vrijdag 27 november dan maar vast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE
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LEZERSACTIE
Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com

KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffiecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
& Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en wat bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...Aangenaam leven, 

  heerlijk genieten
LEKKER LUNCHEN 

Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 
altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 

goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Kies voor 
de lunchpot voor yoghurt met apart deksel voor verse muesli 

of een snackbox met bestek. Mepal heeft het allemaal! 
www.mepal.com/nl

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Uniek 
beeld 

voor in de tuin 

Is uw tuin winterklaar? 

Bestel nu!
06-2525 57 46

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

Tuinbeeld Klaproos 
Rood Set

2x ø7,5cm 1x ø 5cm  
inclusief stelen

€ 25,-

1514



DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  13 november is het World Kindness Day. 
 Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAAEigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Of je nu zin hebt om te poolen of 
liever gewoon gezellig een drankje 

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

iedereen meer dan welkom. “We 
zijn niet alleen het oudste, maar 

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers

1716



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

www.patisseriewaltervanerven.nl

Val jij al in de smaak?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?Bel dan 013 4671091

Wil je 

iets bijzonders als 

relatiegeschenk? 

Of gewoon voor 

sinterklaas of kerst?

Bestel het dan 

online!

Je bedrijf extra onder de aandacht brengen?

Zorg dat je in beeld blijft 
in deze sombere tijden. Laat 
je zien en grijp de kans aan 
om in de smaak te vallen bij 
je opdrachtgevers en nieuwe 
klanten. Blijf je onderscheiden.

Dat kan met heerlijke bonbons 
met jouw eigen bedrijfslogo.

Motiveer je thuiswerkers 
met een verrassing, gewoon 
door de brievenbus!
Succes verzekerd!

Val jij al in de smaak?
Wij helpen jou op smaakvolle wijze!

1918



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

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

Professioneel en perfect is de deuk verdwenen!

MAAK NU EEN 

AFSPRAAK:

06-50523842

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series als All
Stars en Divorce. Sinds vijf 
jaar is Dirk - zelf al achtien 
jaar gelukkig met Suus en 
vader van drie kids - ook 
actief als trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Van 18 november tot en met 
6 december kun je weer volop 
documentaires en nieuwe 
mediaprojecten bekijken en 
nagesprekken volgen met makers, 
protagonisten en andere 
betrokkenen. Zowel in de theaters 
als online. Dit jaar vindt IDFA niet 
alleen plaats in de Amsterdamse 
fi lmtheaters, maar ook worden er 
zes fi lms vertoond in theaters door 
heel Nederland. Daarnaast zijn er 
iedere dag online vertoningen met 
voor- en nagesprekken op vaste 
tijden. Vanaf 9 november staat het 
hele programma online met tijden 
en locaties. De reguliere verkoop 
start voor iedereen op donderdag 
12 november vanaf 9.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.idfa.nl.

D AGJE UIT
IDFA - HET INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM

Het leven van een vrouw van een beroeps-
militair kan zwaar zijn. Kate, de perfecte 
offi ciersvrouw, draagt die last echter stoïcijns 
en met stijl. Om niet bij de pakken neer te 
zitten, probeert ze een groep vrouwen op de 
basis te overtuigen om een zangkoor te 
beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en 
nieren, is sceptisch over het idee, maar laat 
zich al snel overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits 
weten Kate en Lisa uiteindelijk hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze de 
kans om het optreden van hun leven te geven. 
THE SINGING CLUB is vanaf 5 november 
te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE SINGING CLUB
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Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

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

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

KOM SNEL  EENS LANGS!

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

KOM SNEL  EENS LANGS!We hebben alles aangepast volgens corona-richtlijnen.
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WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:

“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

leerbeleggeninvastgoed.nl/dividend-beleggen-quiz

Doe de test online!

“Test jouw kennis 
over dividend 

aandelen”

Dividend Beleggen Quiz 
Ga jij de uitdaging aan?
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BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Intens en mysterieus?
Deze nieuwe lancering is wederom een feestje, 
want Pupa Milano the dark side of beauty is hier. 
Dit keer een intense mysterieuze look. Waarom? 
Deze look is intens, sensueel, magnetisch en 
versterkt de donkere kant van schoonheid. Perfect 
voor een mysterieuze look voor de donkere dagen 
van de herfst en winter. I love a bit of glam and 
drama in een glamourous make-up look. De 
intensiteit van zwart ontmoet metallic en heldere 
tinten. Voor een make-up look die indruk maakt. 
Pupa Milano the dark side of beauty.

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

Intens en mysterieus?

NEVER WITHOUT
All In One Face Palette

NUDE OBSESSION PALETTE
3 Multi-Finish Eyeshadows

VAMP! MASCARA SEXY LASHES
De iconische mascara van 
Pupa in een sexy versie. 

MISS PUPA STARLIGHT
Lippenstift

NU ACTIE MASCARA PUPA
Jouw favoriete mascara met 

gratis oogpotlood en een hele 
mooie luxe tas. Kies onder 

andere uit Sexy Lashes, All-in 
One, Explosive
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.nl 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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 De geur van dit  seizoen

4

7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.nl

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.nl 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.nl 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.nl

BEAUTY/NEWS

8

7

11

12
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 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!

10
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  welkom@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kan desgewenst zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om daar in alle rust afscheid te nemen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u en uw geliefde  
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

Een mooie herinnering kan volgens ons alleen ontstaan indien het afscheid respectvol 
en waardig is. Daarom zullen we met onze persoonlijke benadering, grote betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en vooral veel liefde zorgdragen voor een waardig en respectvol 
afscheid van uw geliefde huisdier, zelfs in het weekend en de avonduren.

Auto Blaschke
Laarstraat 61,Tilburg  

013 - 468 20 01

Het beste alternatief voor de merkdealer!

Auto Blaschke Ringbaan
Ringbaan Oost 156, Tilburg 

013 - 468 50 61

Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl

• VERKOOP  • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Ook voor bedrijfsauto’s

WIJ 
DENKEN MET

 JOU MEE!

Bel 06-15668373

WEBDESIGN
Websites, webshops 

& onderhoud

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

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachine-

optimalisatie

Je website op orde, juist in deze tijd!
In deze tijd is het van belang dat jij door kunt gaan met datgene 
waar je zo graag mee bezig bent? Ondernemen! 
Omdat veel mensen thuis zitten en niet naar jou toe kunnen, is het goed 
dat jij jouw service en/of product naar de klant brengt. Met een goed 
werkende website voorkom je dat je jouw vaste klantenkring verliest! 
DROWEB helpt je hier graag bij!

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg  |  06 1566 8373
info@droweb.nl   |   WWW.DROWEB.NL

Neem contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden! 
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  Uw smartphone Uw smartphone 
snel & professioneel snel & professioneel 

gerepareerd!gerepareerd!

Smartphone of tablet stuk of op zoek naar een nieuwe telefoon? 
Bij GSM Repair Store in Tilburg moet u zijn! Eigenaar Abdes Chakir helpt 
al zijn klanten vakkundig, snel en met een lach op zijn gezicht, zodat ze 

tevreden weer de deur uitgaan.

“Ik ben in 2016 gestart met de GSM 
Repair Store”, vertelt Abdes. “Ik had 
destijds al heel wat ervaring doordat ik 
hiervoor jaren bij KPN heb gewerkt. Ik 
weet dus precies waar ik het over heb als 
het om smartphones en dergelijke gaat.” 
Desondanks zat het hem het eerste jaar 

niet echt mee. “Ik was goed bezig met 
het opbouwen van een klantenkring toen 

er bij mij werd ingebroken. Alles was 
weg en ik bleek geen al te goede 

verzekering te hebben. Een 
heel zware tijd, maar 

mijn vrouw en (schoon)
familie zijn mij altijd 

blijven steunen en 
hebben mij er weer 
helemaal bovenop 
geholpen.”

Topservice
Tegenwoordig staat Abdes dan ook weer vol enthousiasme 
klaar voor al zijn klanten. “Ik help iedereen die bij mij in 
de winkel komt, of ze nu komen voor een reparatie of een 
nieuwe smartphone. Het geven van goed en eerlijk advies 
staat daarbij altijd voorop. Net als het leveren van de best 
mogelijke service. Én een snelle service trouwens, want 
voor de meeste reparaties geldt een reparatieduur van 
maximaal dertig minuten. De klant kan hierop onder het 
genot van een kopje koffi e wachten in mijn huiselijke winkel 
en precies zien wat ik aan het doen ben dankzij de open 
reparatieafdeling.”

Tevreden klanten
Het belangrijkste doel van Abdes is elke dag weer om zijn 
klanten tevreden de deur uit te laten gaan. “En daar zet ik 
graag een stapje extra voor. Ik zorg bovendien dat ik altijd 
op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen in mijn 
vakgebied, zodat ik ook daadwerkelijk iedereen kan helpen 
ongeacht het merk of type smartphone of tablet. Loop 
gewoon eens binnen en ervaar het zelf!”

 Uw smartphone 
snel & professioneel 

gerepareerd!

Eigenaar: Abdes Chakir        Brucknerlaan 10 Tilburg   |   013-2033002   |   www.gsmrepairstore.nl

HET ADRES voor de reparatie van je smartphone
013-2033002

BRUISENDE/ZAKEN
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WILD, JE 
MOET ERVAN 
HOUDEN

Voor de meeste restaurants loopt dit seizoen van half 
oktober - wanneer de jacht op haas en fazant wordt 
geopend - tot het einde van het jaar. De wat zwaardere 
wildgerechten smaken nu eenmaal het best als het 
buiten wat kouder is. Een goed glas rode wijn erbij of 
een lekker donker biertje en het is genieten geblazen. 
Wild op tafel doet het eigenlijk altijd goed!

Over smaak valt niet te twisten
Je moet wel van de smaak van wild houden. Niet 
iedereen is namelijk liefhebber van die typische 
wildsmaak. Een onderscheidende en aromatische 
smaak die ontstaat doordat de dieren in de vrije 
natuur leefden waar ze volop beweging kregen. En 
waar ze hun eigen eten bij elkaar scharrelden, 
bestaande uit bladeren, gras, vruchten en kruiden. 
Gekweekt wild heeft trouwens een iets minder 
uitgesproken smaak. Net zoals hun wilde 
soortgenoten hebben ook zij tijdens hun leven 
volop  de ruimte, maar desondanks zijn hun leef  -

Doe eens 
lekker wild!

Het culinaire wildseizoen is weer in volle gang. Hoewel vers wild tegenwoordig 
gewoon het hele jaar door verkrijgbaar is, vormt het ‘oude’ wildseizoen nog steeds 

een van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland.

omstandigheden anders, wat van invloed is op de 
smaak. Maar voor wie de smaak van ‘wild’ wild net 
iets te sterk is, kan gekweekt wild dus wel een goed 
alternatief zijn.

Vastgelegd bij wet
Hoewel de meeste restaurants nog vasthouden aan 
het traditionele wildseizoen (dat ze tegenwoordig ook 
wel het culinaire wildseizoen noemen), zijn vandaag 
de dag het hele jaar door wildgerechten verkrijgbaar, 
alleen niet alle soorten wild op hetzelfde moment. 
Het is namelijk wettelijk vastgelegd wanneer er op 
bepaalde diersoorten gejaagd mag worden. In het 
geval van de haas en de fazant is dat conform het 
traditionele wildseizoen, dus van 15 oktober tot 
en  met 31 december. En voor wild zwijn en hert 
loopt het seizoen dit jaar van 1 augustus tot en met 
15 maart. Zo kent elke soort wild zijn eigen seizoen. 
Een goede slager kan je hier ongetwijfeld meer over 
vertellen.

BRUIST/HORECA

Zin gekregen in een lekker stukje wild? Op www.nederlandbruist.nl vind je zeker een slager 
bij jou in de regio bij wie je terechtkunt voor een goed stuk wild.
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Wij werken met vaste prijzen zodat u 
van te voren precies weet hoe en wat 
er gaat gebeuren. Geen verrassingen 
achteraf.  Wij leveren alle materialen 
en zorgen ook voor uw vuilafvoer.

TUINAANLEG – BESTRATINGEN 

Familiebedrijf
Gebr. Van Klaveren 
AL MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Juist nu is het de tijd om uw 
tuin aan te pakken want een 
tuin aanleggen in het najaar is 
veel aantrekkelijker.

In het voorjaar krijgen de meeste 
mensen de tuin- kriebels maar nu 
we richting de winter gaan zijn 
er geen wachttijden. Verder kun 
je ook het  beste in het najaar 
de nieuwe aanplanting doen 
want dan staan de planten in 
‘slaap-stand’. Daardoor kunnen 
ze makkelijk worden gerooid en 
geplant worden. Verder hebben 
de nieuwe planten een periode 
met veel water voor de boeg en 
dat helpt hen om te beginnen met 
hun wortels te verlengen (succes 
verzekerd).

In het najaar maak je weinig 
gebruik van de tuin, dus je hebt er 
weinig overlast van. Het terras  
hoeft niet gelijk gebruikt te 
worden. Straatwerk en grondwerk 
kan zorgvuldig gebeuren met  
voldoende inklink en stabilisatie. 
Dat voorkomt verzakkingen in de 
toekomst. En door in het  
najaar te gaan beginnen ben je 
straks in het voorjaar helemaal 
voorbereid op het mooie weer 
en kan je direct genieten van de 
nieuwe tuin.

> De prijzen zijn een stuk aantrekkelijker
> De uitvoering staat niet onder druk
> Voor het aanplanten/nieuw gazon van  
 de tuin is het de meest ideale tijd

> De bestrating heeft alle tijd om  
 goedte stabiliseren
> Geen wachttijden

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET NAJAAR ZIJN:

GRATIS ONTWERP + GARANTIE 
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN 
EN MATERIALEN

Profiteer nu van Profiteer nu van 
onze najaars onze najaars 
aanbiedingen!aanbiedingen!
Gebr van Klaveren tuinaanleg – bestratingenGebr van Klaveren tuinaanleg – bestratingen

DE IDEALE TIJD 
VOOR EEN NIEUWE 
BESTRATING.

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

 

In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 

een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 

een nieuwe occasion.

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

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats voor reparatie, onderhoud, APK en 
airco service.

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.

Niet alleen voor 
occasions

maar ook voor:

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

APK

ONDERHOUD

AIRCO-SERVICE

EXPORT DIENST-
VERLENING 

Alex de Beer
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Amazing Shoes  |  info@amazingshoes.nl 
Botermarkt 7, Heusden (Vesting)  |  06 19 99 98 79  |  www.deheerenvanshertogenbosch.nl

GEOPEND 
Di t/m vr 12.00 - 17.00 uur, za 11.00 - 17.00 uur 
Zo 12.00 - 17.00 uur Hinthamerstraat 102

5211 MS  ‘s-Hertogenbosch
openingstijden: maandag gesloten

di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur
zo 1e zondag van de maand 

(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

webshop vindt u

slechts een greep uit

onze collectie. De complete

collectie treft u in onze

fysieke winkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!

•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 
bijbehorende accessoires zoals riemen en sokken.

• Ruim 100 modellen in huis van diverse leveranciers. 

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  Gelegenheid om je eigen schoenen samen te stellen. 
Voor bruiloft, jezelf, club, verenigingen of werk ;)

•  Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

•  POPULAIR = shoppen na sluitingstijden

[OPEN]

Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 
onze app-service 
06-19 99 97 79

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

Gewoon iets lekkers!
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Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

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

Per direct
te koop
Vraagprijs

€ 99.000,-

Luxe en riant chalet te koop

Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

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

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een mooie houten 

vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van 
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet 
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

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

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

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
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YES, HET IS ZOVER 

Het boek ‘Bespaar 300 mensuren!’ van Koos Groenewoud en mij, over 
(ver)nieuw(end) leiderschap, heb ik mogen uitreiken aan dr. Inge Nuijten, in 
Nederland dé expert op het gebied van dienend-leiderschap. 
 
Op LinkedIn had mijn bericht “YESS, het is er” ruim 6.000 views gekregen. Nou, 
dat vond ik echt héél veel! En na de boekpresentatie regende het ook nog vele, 
leuke, positieve en complimenterende reviews. 
 
Ben je leidinggevende en begrijp je dat we met z’n allen de handen in elkaar 
moeten slaan om bedrijf en organisatie nog een toekomst te bieden? Heb je ook 
door dat top-down een verouderd model is en niet langer levensvatbaar? Dat ge-
neraties Y en Z op een andere manier naar werk, resultaat en beloning kijken? 
Bottom-up en mensgericht maakt een bedrijf wél toekomstbestendig. Schaf het 
boek aan en laat je inspireren. Zeker in deze onzekere tijden is inspiratie welkom.  

 
“Jullie boek is een inspiratiebron voor leiders naar 
vernieuwend en dienend leiderschap.” 
 

“Ziet er goed uit en leest lekker weg en ondertussen 
eigen je je heel wat leiderschapswijsheid toe.” 
 

“Prachtige naslagwerk voor drukke mensen die echt 
het verschil willen maken!” 
 

“We kennen allemaal het Groene Boekje van de Ne-
derlandse taal. Dankzij Koos Groenewoud en Emmy 
Soplantila kun je nu een ander groen boekje aan je 
collectie toevoegen: een inspirerende en toeganke-
lijke inventarisatie van ideeën over en ervaringen met 
leiderschap van alle grote namen op dit gebied.” 

 
Veel leesplezier en inspiratie! 
Emmy 

COLUMN/EMMY 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMMY SOPLANTILA – 
EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP || 
AUTEUR || INSPIRATOR | MOTIVATOR | 
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 

 

Verkrijgbaar bij 
managementboek.nl 

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

dames- en herenriemen van het merk Legend
• strandtassen
• modieuze tassen in allerlei formaten en kleuren 

van de merken Enrico Benetti en Beagles

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

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

www.schoenmakertilburg.nl

Gun jouw schoenen
een tweede leven!

BRUISENDE/ZAKEN

Danny’s
Schoen & Sleutelservice

REINIGEN SCHOENENONDERHOUD SCHOENEN SLEUTELS MAKEN

Wij staan
voor u klaar 

met veel kennis 
en service!
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past! 

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kast-
oplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast, 
een luxe inloopkast, een boekenkast of een tv-meubel. In 
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en 
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog veel 
meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van ontwerp 
tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots op zijn en 
waar jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past! 
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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  www.solidarenatuurvoeding.nl

Boter, kaas en eieren… 

Proef 
de volle 
smaak 
van de 
natuur

Wat heeft Solidare 
Natuurvoeding u 

allemaal te bieden?

De verscheidenheid 
van artikelen is 
bijzonder groot.

U kunt hier 
uiteraard alle 

boodschappen 
voor uw dagelijkse 
maaltijden vinden.

Biologisch 
gecertifi ceerd en 
zoveel mogelijk 

geleverd uit eigen 
omgeving.

Uiteraard de echte boter: heerlijke roomboter van Biologisch-Dynamische 
kwaliteit. Het kan natuurlijk op uw boterham maar is ook lekker in de pan. 
Natuurlijk is er ook een fl inke keuze aan plantaardige botervervangers verrijkt met 
bijvoorbeeld olijven of soja of een vegan bak- en braadversie.  

Kaas: lekker op de boterham of tosti of gewoon uit het vuistje…
Bij de Bio-winkel Solidare is een ruime keuze te vinden van geitenkaas 
en schapenkaas en uiteraard kaas van koemelk. Heerlijke 
kaas van Bastiaansen-Lingelaar-klompenhoeve en nog meer 
bekende merken. Er is ook vegan kaas in het assortiment.
 
Dan nog de (h)eerlijke Eieren van Demeter kwaliteit. 
Deze eieren komen van kippen die gewoon hun snavels 
mogen houden en die zelf mogen kiezen of ze binnen of 
buiten hun eieren willen leggen. Koop eens een doosje 
en geniet van de heerlijke smaak van deze eieren. 

Deze kippen hebben uitsluitend Biologische voeding 
gegeten. Dat is de  keuze van de Demeter boer: een 
gemengd bedrijf met dieren en akkerbouw.
Proef het ei met de smaak van vroeger.  
Smakelijk eten! 

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

Deze tekst doet u vast denken aan een bekend spelletje…? 
Bij Solidare Natuurvoeding is dat gewoon allemaal te koop. 

Kom voor al dat 
lekkers uit de 
natuur bij ons 

langs!

Relatiebeheerder
Wat verwachten we van jou?
• ervaring is een pré
• een afgeronde HBO opleiding (zoals 

bedrijfseconomie of accountancy)
• 32 tot 38 uur per week beschikbaar

Functieomschrijving
Je werkzaamheden bestaan uit het beheren van een 
eigen portefeuille en het adviseren bij deze cliënten.

Assistent-accountant
Wat verwachten we van jou?
• een afgeronde MBO+ of HBO opleiding (zoals bedrijfseconomie of 

accountancy)
• 24 tot 32 uur per week beschikbaar

Functieomschrijving
Je werkzaamheden bestaan uit het verwerken van administraties, 
opstellen van jaarrekeningen, tussentijdse rapportages en je verzorgt 
diverse soorten fi scale aangiften (OB, IB en VPB) voor onze cliënten.

is op zoek naar talenten! 
SOETERBOEK & PARTNERS

Wil jij deel uitmaken van een enthousiast en slagvaardig team waarbinnen je een rol bekleedt 
als relatiebeheerder of als assistent-accountant?

Wij zijn op zoek naar toegewijde collega’s die ons team in Kaatsheuvel komen versterken! Ons doel is om samen te werken 
aan een langdurige relatie zodat je kunt meebouwen aan de toekomst van ons kantoor.

Solliciteren!
Spreekt dit alles je aan? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren naar de functie assistent-accountant of 
relatiebeheerder. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar: r.soeterboek@senp.nl en wellicht word jij ons nieuwe talent!

Eigenaars: René Soeterboek, Merle Soeterboek, Patrick Antonissen  |  Schotsestraat 19, Kaatsheuvel  |  0416-276258  |  info@senp.nl  |  www.senp.nl
4746



GA JE VOOR SFEER 
OF IS WARMTE 
BELANGRIJKER?

Met name in de wat oudere huizen kom je nog 
regelmatig een klassieke open haard tegen. En er 
gaat niets boven de beleving van een echt houtvuur. 
Het geluid, de geur en de vlammen creëren elke 
keer dat je de haard aansteekt een bijzondere 
sfeer in huis. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg 
alternatieven om een zelfde soort sfeer te creëren.

Warmte & sfeer
Zo veel alternatieven zelfs dat het lastig kan zijn om 
de juiste keuze te maken. Ga je voor een kachel 
of toch voor een haard? En heb je liever een hout-
gestookte of een gasgestookte of gewoon een 
elektrische? Bij het maken van deze keuzes is het 
belangrijk om goed voor ogen te houden waar de 
kachel of haard voor jou aan moet voldoen. Gaat 
het bijvoorbeeld vooral om de sfeer of speelt ook de 
warmteafgifte een belangrijke rol? Zo zijn haarden 
over het algemeen in de eerste plaats sfeermakers 

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers 
die je hierbij kunnen helpen. Ook bij jou in de regio.

Lekker warm voor de haard... 
of toch een kachel?

De koudste tijd van het jaar is aangebroken. Hoe korter en kouder de dagen buiten 
worden, hoe meer we het liefst binnen blijven cocoonen. Heerlijk weggekropen onder 

een dekentje voor de brandende haard of kachel.

en daarnaast geven ze ook warmte. Terwijl bij een 
kachel het aspect warmte juist voorop staat en sfeer 
net iets minder belangrijk is.

Keuzes maken
Na die eerste keuze – tussen haard en kachel – 
volgen nog heel wat meer keuzes waarbij het vaak 
ook van belang is of je huis beschikt over een rook-
kanaal of niet. Wil je bijvoorbeeld een vrijstaande 
kachel of toch liever een inbouwexemplaar? En als 
je kiest voor een houtkachel, wil je er dan een met 
speksteen of ga je voor gietijzer? Is een pelletkachel 
wellicht een optie voor jou? Of ben jij meer van een 
cv-haard of -kachel? En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Uiteindelijk hangt het allemaal af van 
de mogelijkheden in jouw huis en jouw persoonlijke 
voorkeuren. In principe is er voor iedereen wel 
een geschikte haard of kachel te vinden zodat ook jij 
daar straks heerlijk voor weg kunt kruipen.

BRUIST/WONEN
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Omgangsrecht 
voor grootouders?

Op dit moment is er geen omgangsrecht 
voor grootouders opgenomen in de 
wet. In de wet staat nu een open 
norm: grootouders moeten een nauwe, 
persoonlijke betrekking met hun kleinkind 
aan hun omgangsverzoek ten grondslag 
leggen. Het enkel zijn van grootouder is 
daarvoor niet voldoende. Het moet gaan 
om meer dan het gebruikelijke grootouder-
kleinkindcontact. Inwoning, regelmatige 
verzorging en opvoeding, een intensieve 
oppasregeling of omgangscontacten na 
een uithuisplaatsing kunnen hiervoor van 
belang zijn. De drempel voor grootouders 
om via de rechter een omgangsregeling 
te krijgen is dus hoog. Er moet sprake zijn 
van meer dan gebruikelijk contact.

Al langer speelt de vraag of voor 
grootouders een sterkere rechtspositie in 
de wet zou moeten worden opgenomen. 
In maart van dit jaar is een rapport 
verschenen waarin nader onderzoek 
is gedaan naar de procespositie van 
grootouders. Het rapport bevestigt 
dat de drempel in Nederland voor een 
ontvankelijk omgangsverzoek voor 
grootouders hoog is. In Nederland moet 
sprake zijn van meer dan gebruikelijk 

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

De afgelopen maanden zullen, vanwege het coronavirus, veel groot-
ouders het contact met hun kleinkinderen hebben gemist. Maar er zijn 
ook grootouders die hun kleinkinderen nooit zien. 

contact tussen grootouders en kleinkind, 
terwijl in het internationale juridische kader 
een ‘normale’ grootouder-kleinkindrelatie het 
uitgangspunt is.

Daarnaast benadrukken experts de 
wens en het belang van de kinderen. 
Het uitgangspunt zou moeten zijn of het 
kind contact met de grootouder wil. In 
procedures behoort het kind gehoord 
te worden. Verder zou in geval van 
echtscheiding in de ouderschapsplannen 
standaard aandacht kunnen worden besteed 
aan contact met grootouders, waarbij 
geredeneerd wordt vanuit het belang van 
het kind. De experts zijn wel van mening 
dat bemiddeling de voorkeur verdient boven 
het zetten van juridische stappen. 

Wat er met de bevindingen in het rapport zal 
worden gedaan is nog niet duidelijk, maar 
een wettelijk omgangsrecht voor grootouders 
is er dus nog (lang?) niet.

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

Benieuwd wat 
uw huis waard is?
Vraag nu een gratis waardebepaling aan!

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

Gratis: Professionele foto’s  |  Video  |  Inmeten  |  Plattegronden  |  Funda

Thea Vorstenbosch

Bel nu voor 
een vrijblijvende 

afspraak!
06 51 68 72 68
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Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

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

Kringloopwinkel Voor elk wat wils
2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

Al onze inkomsten gaan naar een goed doel!

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

 De Wolmuis is 

ook een servicepunt 

van DHL, UPS en 

Homerr en DPD.

Alles te koop voor 
€ 1,- per stuk

Wij verkopen brei- en haakgarens van 
Adriafi l, Lammy, Pingouin en Phildar.
Ook geven wij brei- en haaklessen.

Bij verkoop van brei en haakgarens Adriafi l toevoegen.
In het zwarte rondje met servicepunt UPS en Homerr toe voegen.

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 

COLUMN/FRITS

Maar nu over naar de huidige situatie. Samen met onze partners promoten we 
Oisterwijk de komende maanden landelijk. Dit zover de kosten het toelaten.
De donkere dagen zorgen voor nieuwe menukaarten, wintercollecties en 
natuurlijk weer de sfeerverlichting deze maand. Toch wat ‘lichtpuntjes’ in deze 
tijd met alle regels die we door corona moeten hanteren. Hoe beter we ze volgen, 
hoe eerder we misschien straks kunnen praten over wat we samen hebben 
meegemaakt. 
Al maanden schrijf ik deze column die door de omstandigheden eigenlijk elke 
keer weer gewijzigd moet worden. Nieuws over evenementen zoals de 
Sinterklaasintocht, ijsbaan, WinterglO’w, Santarun en een jaarmarkt durf ik dan 
ook niet te vermelden. Zoals het er nu voor staat, gaan deze allemaal niet door. 
De laatste berichten van de premier hebben er ook voor gezorgd dat de 
uitbreiding van de terrassen meteen is gestopt. Wel proberen we deze winter 
zogenaamde winterterrassen te realiseren bij de horeca. Tijdens het schrijven 
van deze column heeft het college dit nog op de agenda staan voor een 
defi nitieve beslissing. Zou mooi zijn. 
Nu ben ik ook bezig met de jaarplanner voor volgend jaar. De geplande 
evenementen staan daar wel op, maar ook hier is de vraag of ze dan ook 
daadwerkelijk doorgang kunnen vinden. Laten we het met zijn allen hopen. Wat 
wel doorgaat is het ‘Black Friday Weekend’ aan het eind van de maand.  Al enkele 
jaren zien we dat dit een geslaagde manier is om je verkopen een boost te geven. 
In dit weekend start ook de jaarlijkse reeks van koopzondagen richting de 
feestdagen. Bovendien zien we meer winkels hun deuren sowieso openen op 
zondagen. In de toekomst zal dit waarschijnlijk ook niet meer weg te denken zijn. 
Immers bepaalt de klant wanneer hij wil kopen. Concurrentie, internet, service, 
ruimere openingstijden en niet in de laatste plaats corona bewegen ondernemers 
tot het maken van zakelijke beslissingen om te kunnen blijven voortbestaan.

Ook benieuwd naar de nieuwtjes en updates voor de komende maanden? 
Lees dan deze column en kijk op: www.bezoekoisterwijk.nl.

Blijf gezond en denk aan elkaar.
Tot ziens in Oisterwijk, Parel in ’t Groen!

We hebben het gemerkt!
Veel winkeliers, horeca en inwoners hebben gemerkt dat we bij de vijf mooiste dorpen van Nederland zijn 
geëindigd. Het heeft geresulteerd in een grotere toeloop van klanten en nieuwsgierigen naar Oisterwijk. 
En dat hebben we gemerkt.

Centrummanager
info@cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Foto:  Andress Kools | M
an m

et Cam
era
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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!

Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Je kunt als ouder verschillende dingen doen om de spraak- en 
taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Hieronder vind je veel tips.

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden 
we een huiselijke omgeving 
en betrokkenheid van onze 

begeleiders van groot belang. 
Ontwikkeling van kinderen komt 

het best tot zijn recht als de 
omgeving hen in staat stelt om 
te onderzoeken en te ontdekken. 
Onze pedagogische medewerkers 
zijn hierin begeleidend. Een kind 
leert van de dingen die het zelf 
onderneemt en ondervindt, onze 

pedagogisch medewerkers dragen 
er zorg voor dat een kind voldoende 

uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en 
structuur te geven, waar ze 

behoefte aan hebben, werken 
we met een vaste dagindeling. 
We hechten veel waarde aan 
een goede communicatie en 

afstemming met thuis. Zo vinden 
we het bijvoorbeeld belangrijk dat 
een kind zoveel mogelijk de slaap- 
en eetritmes kan aanhouden die 

het thuis ook heeft.

Spelenderwijs leren
Speel veel spelletjes met je kind. Vooral spelletjes waarbij je van beurt 
moet wisselen zijn goed. Samen spelen is een goede manier om veel met 
elkaar te praten. Verder zijn er veel spelletjes waarbij je kind woorden 
leert en leert nadenken en onthouden, zoals lotto en memory. Verder is 
het een goed idee om leuke taalspelletjes te spelen, zoals ‘ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet’.

Voorlezen
Dagelijks voorlezen is leuk en gezellig, en kinderen leren er veel van, 
vooral als ze actief meedoen, bijvoorbeeld met behulp van afbeeldingen. 
Praat samen over het verhaal of laat je kind het navertellen. Zorg dat je 
verschillende soorten boeken in huis hebt. Ook zijn er kindertijdschriften 
en luisterboeken. Je kunt hiervoor natuurlijk ook naar de bibliotheek 
gaan.

Computer en televisie 
Digitale voorleesboeken, ook wel ‘levende boeken’ genoemd, zijn heel 
goed voor de taalontwikkeling. Als je samen kijkt, kun je uitleg geven 
en er samen over praten. Er zijn ook goede televisieprogramma’s, 
websites en apps voor peuters vanaf twee jaar. Kijk vooral 
samen met je kind. Dan is het pas echt leerzaam.

Kennismaken met schrift
Vanaf drie jaar krijgt je kind belangstelling voor schriftelijk 
taalgebruik. Op een speelse manier kun je kinderen 
al letters en cijfers leren en uitleggen hoe je een 
boodschappenlijst maakt of een kaart stuurt aan oma.
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Mijn naam is José 
Appels, geboren en 

getogen in Tilburg, erkend 
NalatenschapsAfwikkelaar 

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de fi nanciële 

dienstverlening. 

Als de Nalatenschaps-
Afwikkelaar bied ik u mijn 

diensten aan om uw wensen 
omtrent uw nalatenschap in 

kaart te brengen.

Het werken met mensen is voor 
mij het mooiste wat er is!

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
mediator@joseappels.nl

www.joseappels.nl

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Wilsonbekwaam? 
Wat nu?
Stelt u zich eens voor: u wordt onverwachts ziek, zodanig dat u wilsonbekwaam 
wordt, tijdelijk of permanent. Niemand weet iets over uw administratie, de 
verzorging van uw woning en de rekeningen blijven binnenkomen. Daarnaast wilt 
u dat sommige mensen worden ingelicht. Maar wie kent hun telefoonnummers? 
En wie beslist over uw gezondheid als u wilsonbekwaam bent? En wat zijn úw 
wensen dan? Natuurlijk hoopt u dat dit niet zal gebeuren, maar de realiteit kan 
helaas anders zijn.

Het opmaken van een levenstestament en het aanwijzen van een levensexecuteur 
is de oplossing. Daarnaast kunt u een digitaal dossier laten opmaken waarin al 
uw gegevens staan. U wijst een vertrouwd persoon aan die inzage krijgt in het 
dossier als het nodig is. En dat er iemand is die uw wensen behartigt, ook 
wanneer u het zelf niet meer kunt, geeft rust.
 
Bel gerust voor meer informatie. Ik ben u graag van dienst!

WAT ZIJN ÚW 
WENSEN DAN?

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

het andere uitzendbureau.

Ringbaan - Noord 54 - Tilburg | 013 - 785 26 85 

het andere uitzendbureau.

Ringbaan - Noord 54 - Tilburg | 013 - 785 26 85 6564



LEER EEN 
NIEUWE TAAL 
OF EEN ANDERE 
NIEUWE 
VAARDIGHEID

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk binnen 
no-time weer optimaal!

Doe dingen met aandacht. Wanneer je de tijd 
neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen  bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet.

Is het echt belangrijk dat je iets onthoudt? Doe 
dat dan aan de hand van een ezelsbruggetje. Een 
oude truc, maar super effectief! De kans is groot dat 
je dat ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

Ga puzzelen! Wat voor puzzel het ook is. Het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren.

Leer een nieuwe taal of een andere nieuwe 
vaardigheid. Net als door te puzzelen worden door 
het aanleren van nieuwe vaardigheden je hersenen 
op een positieve manier gestimuleerd.

Slaap genoeg. Slaap is namelijk nodig om je 
herinneringen in je brein te archiveren. Probeer dus 
minimaal acht uur per nacht te slapen, dan weet je je 
de volgende dag meer te herinneren en kan nieuwe 
informatie bovendien beter worden opgeslagen.

Ga lekker sporten. Niet alleen goed voor de lijn 
en je conditie, maar zeker ook voor je geheugen. 
Door te sporten ontstaat er een betere doorbloeding 
naar je hersenen en bovendien is het voor veel 
mensen een ideale manier om even te ontspannen. 
En ook dat heeft een positieve invloed op je 
geheugen.

En zo zijn er nog talloze tips te noemen om jouw 
geheugen te trainen. Er zijn tegenwoordig zelfs heel 
wat apps die je hierbij kunnen helpen. Train ze!
 

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Work-out voor
jouw grijze massa
Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan je lief is, dan 

valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren kan namelijk echt!
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Paletplein 11, Tilburg  |  013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

Geniet 
bij Welkom van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Proef het 
zelf, bestel 
en haal!

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

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

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

Huub Jacobs  |  06 11385006
info@workoutdoor.nl

  workoutdoornederland

www.workoutdoor.nl

GROEPSTRAINING

PERSONAL TRAINING

CLINCS

SPORTMASSAGE

Huub Jacobs, eigenaar van outdoor fi tness bedrijf WorkOutDoor, legt uit: “Naast 
groeplessen en Personal Training biedt WorkOutDoor ook sportmassage aan. 
Deze vorm van massage ondersteunt het onderhoud en de ontspanning van 
lichaam en geest. Het helpt in balans te blijven te midden van de alledaagse 
hectiek en helpt stress te verminderen. Als gecertifi ceerd sportmasseur help 
ik je bij het herstel van overbelastingsblessures, spierpijn en gewrichtspijn.” 

Sportmassage bevordert niet alleen het herstel van blessures en spierpijn, maar 
zorgt ook nog eens voor betere sportprestaties. Het stimuleert de energiestromen 
in het lichaam en verbetert de afvoer van afvalstoffen. Door de ontgiftende 
werking van de massage kunnen spieren beter herstellen en wordt de kans op 
toekomstige blessures verminderd. Sportmassage is daarom ook heel goed in te 
zetten in de voorbereiding van een sportieve activiteit, zoals het lopen van een 
marathon of het meedoen aan een fi etsrace. 

Door de persoonlijke benadering en de 
praktijkgerichte aanpak van Huub is er alle 
aandacht voor jouw hulpvraag. Ook wordt 
er sportadvies op maat aangeboden bij de 
sportmassage. 

WorkOutDoor Sportmassage
Sporten en bewegen is natuurlijk erg gezond, maar herstel van het 
lichaam is minstens even belangrijk. Sportmassage biedt hiervoor de 
uitkomst. Het bevordert het spierherstel, werkt stressreducerend en 
het zorgt voor betere doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. 

Benieuwd naar wat sportmassage 
voor jou kan betekenen? Mail naar 
info@workoutdoor.nl voor 
persoonlijk advies. Meld je 

nu aan!Perli, hetn e 
onpn egk!

Waarom WorkOutDoor Sportmassage? •  Bevordert het spierherstel•  Stressreducerend•  Betere sportprestaties•  Ontspanning van  lichaam en geest
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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 graag bij uw steeds 
lastiger wordende  administratie. 

• 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  

Ben je op zoek naar
een compacte 
 of luxe huurauto?
Wij hebben voor jou een breed aanbod 
tegen een zeer scherpe prijs!

Bekijk onze 
scherpe 

tarieven op 
onze website!

Jouw autoverhuur- en 
shortleasespecialist 

in de regio. 

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

Het voordeligste 
autoverhuurbedrijf 

in de regio. 

Ons aanbod is zeer 
breed: van compacte 

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

verhuiswagens. 

Graag tot ziens bij een 
van onze vestigingen!

Ringbaan Noord 183, Tilburg
Altenaweg 8-10, Waalwijk

Dorpsstraat 72, Goirle

hertz-tilburg.nl

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

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Kasten onsite, boekenkasten 
en allerlei andere meubels op 
maat. Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

Wilt u uw interieur vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl? 

U bent bij ons aan het juiste adres.

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Kasten onsite, boekenkasten 
en allerlei andere meubels op 
maat. Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Vergeet nooit
dat aardig zijn 
voor een ander
niets kost

Kortere dagen 
zijn best fi jn

als je een keer je 
dag niet hebt
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COLUMN/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

Twee dochters praten nog volop tegen hun moeder die in slaap is gebracht. 
Ze spreken vol lof over haar. Mevrouw heeft een leven achter de rug met een 
enorme waardering voor de natuur waar ze tot op het laatst op de fi ets van 
genoot. 

In het kort zetten de dochters hun wensen uiteen. Dienst in de kerk van de 
parochie waar mevrouw woonde, begrafenis op het prachtige parochiekerkhof, 
bij voorkeur onder de grote boom waar ze zo graag vertoefde en haar 
gedachten de vrije loop liet. 

Ik vraag of zij moeder thuis willen opbaren. Thuis? Dat voelt even vreemd voor 
ze. Het huis van mevrouw is er niet meer nadat ze enkele jaren geleden naar 
het verzorgingshuis verhuisde. Maar een van de dochters woont wel vlakbij 
het huis waar moeder vroeger woonde. Er is wel een prachtig atelier in de 
achtertuin beschikbaar….. 

Als blijkt dat het woonhuis van de dochter op loopafstand van de kerk is, 
stel ik voor een loopkoets te gebruiken voor het rouwvervoer. Het wordt 
enthousiast ontvangen.

Als moeder overlijdt, wordt zij overgebracht naar het atelier en aldaar 
opgebaard. Moeder wordt omringd met alles wat ze mooi vond, met alles 
wat haar dierbaar was. Veel in het paars. De voorkeur voor de kleur paars 
wordt doorgetrokken; we maken ook de rouwkaart paars, de liturgie voor de 
plechtigheid en het gedachteniskaartje. Alles heeft iets met paars, en zelfs 
als dat niet je lievelingskleur is, iedereen vindt het mooi.

Met zo’n zestig mensen doen we mevrouw uitgeleide met de loopkoets. 
Het is een prachtige, ingetogen optocht naar de kerk. Op haar kist wordt een 
bloesemtak uit eigen tuin gelegd. 

VANDAAG IS PAARS!
Hun moeder wordt palliatief gesedeerd, hetgeen inhoudt dat zij in slaap 
gehouden wordt om haar lijden te verzachten. Zij is terminaal. Het zal 
niet lang meer duren voor mevrouw zal overlijden. Of ik met hen kom 
praten over de op handen zijnde uitvaart.  

Els Barnhoorn
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafi eken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
“Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden, 
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke.” 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst 
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij
Van Erp-Broekhans, een familiebedrijf dat het ware 
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan 
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien 
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

In een lijstje...
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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 door mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
door 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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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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Advies over uw tuin?
Voor de meeste mensen is een tuin een plek om heerlijk te ontspannen, 
lichamelijk bezig te zijn en te genieten van de buitenlucht. Voor anderen 
voelt het juist als een ‘must’ om steeds de tuin te moeten onderhouden. 
Voor alle partijen geldt dat de natuur zijn werk blijft doen. Wij geven 
graag tuinadvies om uw droomtuin te realiseren.

Wilt u meer 
weten? 

Kijk dan op onze 

website!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg. 

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Advies Een goed tuinadvies, eens in de zoveel tijd, kan ontzettend prettig 
voor u zijn. Soms houdt dit in dat u minder werk hoeft te verzetten in de tuin, 
maar een advies kan soms ook gewoon noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan 
achterstallig onderhoud van bomen (sterke wind). Op ieder moment van het jaar 
kunt u ons contacteren en voorzien wij u graag tijdig van een persoonlijk advies. 
Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via een (korte) ontmoeting in uw tuin. 
Soms kan een advies vooraf u ook veel werk en onkosten besparen.

Wij komen u graag vrijblijvend adviseren over alles wat zich in uw tuin 
afspeelt. Voor een eerste gesprekje rekenen wij geen voorrijkosten omdat 

we dit zien als een kennismaking voor beide partijen. Wij hopen tijdens dit 
gesprek u alle vertrouwen te geven in een goede samenwerking.

Komen we bij opvolgende gesprekken uit op het ontwerpen, tekenen, berekenen 
en uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud, dan 
wordt dit uitgebreid met u doorgesproken. Tot slot wordt alles uitgewerkt in een 
defi nitieve offerte, welke door u voor akkoord wordt ondertekend, alvorens wij 
van start gaan. 

next level safety

Xenz Antislip is de transparante coating (met antislip-korrel) voor in de douche. De coating is op 
waterbasis en gebaseerd op oplosmiddelvrij materiaal. Daarnaast biologisch afbreekbaar. Indien 
gewenst verwijdert u de antisliplaag weer. Verkrijgbaar in twee standaard versies, voor een breed 
scala aan toepassingen.

Voorkom uitglijders 
 in je douche met BeterGrip

Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.

 
De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast 
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels. 
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig. 
De aangebrachte AntiSlip coatings zijn hygiënisch 
en voorzien van een offi cieel certifi caat voor Anti-Slip 
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.

Voel je weer VEILIG EN ZEKERin je badkamer!

Xenz is verkrijgbaar bij:

Dorpenbaan 8, Rijen  |  0161 226559  |  www.Haagh-Protection.com
7978



INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water
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Meng de bloem met het paprikapoeder en een fl inke snuf peper en zout. Haal de kip 
door de bloem. Snijd de champignons en uien in plakjes. Schil de winterpenen en 
snijd deze in plakjes. Snijd het ontbijtspek in reepjes. Verhit een beetje boter in een 
grote braadpan en bak de drumsticks ongeveer vijf minuten aan tot ze goudbruin zijn. 

Haal vervolgens de kippenbouten uit de pan. Bak in dezelfde pan met de over -
 gebleven boter het ontbijtspek, de winterpeen, de champignons en uien ongeveer
3 minuten. Als je zilveruitjes gebruikt, voeg ze dan in hun geheel toe. 

Voeg vervolgens de wijn, het bouillonblokje, de tomatenblokjes, de tijm en in vier keer 
het water toe. Kook 5-10 minuten op hoog vuur, voeg de kippenbouten weer toe en 
laat vervolgens ongeveer 45 minuten stoven. Serveer de coq au vin met gebakken 
Parijse aardappeltjes. 

O ja, nog even een tip: wordt de saus niet dik genoeg, gebruik dan wat maïzena om 
de saus in te dikken. Is de saus te dik? Voeg dan wat water toe.
Bon appétit!

INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

4 PERSONEN - 25 + 45 MIN

Klassieke
coq au vin

Alex, traffi c manager bij Bruist
Mijn favoriete recept heeft zijn tijd nodig, maar is zeker de moeite waard! Een recept 
dat perfect is voor een koude zondag in november, lekker met vrienden of je geliefde 
genieten van deze Franse klassieker. Het enige nadeel is dat mijn keuken altijd 
ontploft is als ik coq au vin gekookt heb. Eén voordeel: na 2,5 uur poetsen heb ik 
mijn portie coq au vin van 402 calorieën alweer verbrand! 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

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 Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

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

PUZZELPAGINA

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

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

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

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

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

warme 
plaid
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl

8382
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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 woning rond de feestdagen 
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 

60 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

In deze ruimte is gekozen voor een een tv-meubel in een donkere 
beitskleur. In combinatie met het bruine hardsteen geeft dit een 
warme uitstraling. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. 
Elke gewenste kleur is mogelijk in combinatie met andere 
kleuren, luxe hardsteen en stoffering.

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



Van Mossel Breda Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | info.fi at@vanmossel.nl
Van Mossel Tilburg Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/fi at
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DE NIEUWE ELEKTRISCHE
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