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Aphroditestraat 2, Tilburg  |  013-5784444  |  www.nuvakeukens.nl

WE GAAN VOOR HET
PERFECTE PLAATJE!

Ben je op zoek naar inspiratie? 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in 
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

“De keuze in kleuren en stijlen is tegenwoordig 
enorm”, vervolgt Jos. “Als je bij ons binnenkomt, 
laten we je dan ook eerst op je gemak een rondje 
lopen door de showroom. Zo krijg je een goed 
beeld van wat er allemaal mogelijk is. Vervolgens 
gaan we met je om de  tafel om je wensen uit te 
werken in een persoonlijk ontwerp. Een keuken 
koop je niet iedere dag. Het is een behoorlijke 
investering, dus we nemen alle tijd om jouw 
droomkeuken te creëren. Je moet er toch heel 
wat jaren plezier aan kunnen beleven.”

De trends
Wat zijn de huidige trends? “Wit blijft natuurlijk 
altijd, maar je ziet dat er steeds vaker gekozen 
wordt voor donkere kleuren, evenals aardetinten 

Aphroditestraat 2, Tilburg  |  013-5784444  |  www.nuvakeukens.nl

Binnen ieder budget 
een keuken op maat
Gemotiveerd om het vooral anders te doen, zag Nuva Keukens in 1977 het levenslicht 

in Someren. Wat ooit begon als kleine zelfstandige onderneming, is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een keukenspeciaalzaak met vijf vestigingen in Brabant 

en Limburg. “We zijn een echte allemansvriend”, vertelt Jos, vestigingsmanager in 
Tilburg. “We kunnen voor ieder budget een keuken realiseren.”

en houtkleur. De keuken is tegenwoordig feitelijk 
een verlengstuk van je huiskamer; het is één 
geheel, dus daar wil je dezelfde sfeer realiseren. 
Qua apparatuur is koken op inductie populair, bij 
voorkeur met ingebouwde afzuiging zodat een 
afzuigkap niet meer nodig is.”

Kwaliteit én service
Nuva Keukens werkt alleen samen met (veelal 
Duitse) leveranciers waarvan ze zeker weten dat 
ze goede kwaliteit leveren. “De keukens worden 
bovendien geleverd en gemonteerd in eigen 
beheer. Daarnaast vinden we een goede nazorg 
heel belangrijk. Het houdt wat ons betreft niet 
op nadat je de keuken hebt gekocht. Ook als er 
daarna nog iets is, staan we voor je klaar.”



DE SPECIALIST IN XL TEGELS
Voordelig   Vakmanschap   Vertrouwen

Trees Kinstraat 7, Rijen  |  06 - 28 88 87 47  |  www.xltegels.com

GROOT GROTER GROOTS
Geef uw huis een luxe en ruimtelijke look met de extra grote tegels van XL Tegels.
Trees Kinstraat 7, Rijen  |  06 - 28 88 87 47  |  www.xltegels.com

GROOT GROTER GROOTS
Geef uw huis een luxe en ruimtelijke look met de extra grote tegels van XL Tegels.

Wilt u de 
vloertegels van
XL Tegels met 

eigen ogen zien?
Maak dan een 

afspraak!
06-28 88 87 47

XL Tegels
is gespecialiseerd in het leggen 
van grootformaat vloertegels voor 
uw huiskamer. Wij verstaan onder 
XL tegels vanaf 75 x 75 cm. Met dit 
formaat krijgt een huiskamer al snel 
de uitstraling van een bijzonder luxe 
verblijf. Bovendien hebben XL tegels 
minder voegen en geven ze een 
huiskamer een extra touch. Bekijk 
ons assortiment op de website.

Jeroen van den Broek 



MEIJS WONEN is jarig en dat gaan we vieren 

met 30DagenMeijs: 30 vrolijke filmpjes speciaal 

voor design lovers en interieurfans. Kijk lekker 

vanuit je luie stoel op je laptop, tablet of tele-

foon.

Mis er geen één! In elke aflevering verstoppen 

we namelijk een aanwijzing waarmee je onze 

30JaarMeijsPrijs kunt winnen: een reis naar zon-

nig Bonaire, met verblijf in een luxe villa.

30JAAR

30 DAGEN MEIJS 
START VRIJDAG 
18 DECEMBER 
EN IS IEDERE 
DAG TE ZIEN OP 
MEIJSWONEN.COM
FACEBOOK EN 
INSTAGRAM

Hee dushi!

Zin in de zon?
18:22

18:23

DERTIG
JAAR 
MEIJS 
WONEN
VIEREN 
WE BIJ 
JOU 
THUIS
EN WIN EEN 
LUXE VAKANTIE 
OP BONAIRE
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Sit and wonder!
1902

2003

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

FORUM

CLIP

Een Harvink moet je grijpen en niet meer loslaten. 
Oogstrelend in ontwerp, ongeëvenaard in comfort. 
Verwondering en verbazing strijden om jouw aandacht. 
Het is een meubelstuk dat zich concentreert op 
ontspanning en je moeiteloos laat verwonderen. 
Een doelstelling die sinds de oprichting in 1947 
binnen Harvink wordt nagestreefd en ook in de 
toekomst bepalend zal zijn.

De handtekening van Harvink staat voor magnifi ek 
meubilair. Herkenbaar als een tikje eigenzinnig, met 
de hand geproduceerd vakwerk. De Harvink-kunst 
van creëren wordt tastbaar in frame en stoffering. 
Handwerk dat met een timmermansoog bewaakt 
wordt en waar je zelf ook een aandeel in hebt! 

Kijk mee, denk mee, beslis mee. Verwonder 
Harvink met je wensen, verwonder jezelf met de 
mogelijkheden en bewonder het meubel als jóuw 
meubel. Een Harvink-meubel wordt met zorg gemaakt! 

We zijn er trots op dat we ons een
‘Harvink Collection Store’ mogen noemen.
Wij tonen je een ruime collectie in een herkenbare
Harvink-studio. Je bent hier beland bij een specialist,
met de nieuwste modellen en actuele kennis van 
zaken.

Sit and wonder!

CLUB RELAX
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win Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat 
is volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er 
ook heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij 
zal blijven. 
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Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel 
er normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te 
beleven is, staat december dit jaar veel meer in het teken 
van de gezelligheid thuis. En daar kun je dan ook maar beter 
het beste van maken. Versier je huis sfeervol, probeer de 
heerlijkste recepten, kijk een van de vele mooie fi lms op tv 
en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan 
klaar om er weer een hele mooie maand van te maken. 
Met de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom, tal 
van heerlijkheden voor thuis, de meest prachtige feestelijke 
outfi ts, versiersels voor je huis en ga zo maar door. En net als 
wij hebben zij een zeer belangrijke boodschap voor je: hele 
fi jne feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2021!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE 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

84

32

26

23

12



BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN
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Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.

Maak het thuis nog 
gezelliger!

ZZYYXXWWVV
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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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com
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Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
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.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

 

BoBo’s
Box

LEZERSACTIE 
Op zoek naar een heerlijk cadeau voor de 
feestdagen? BoBo’s Bonbons heeft speciaal
voor alle lezers van Bruist een leuke actie.
Met de code BRUIST bestel je deze box tijdelijk met gratis 
verzending! Deze box bevat 18 handgemaakte bonbons, 
3 Bastogne fudges en 3 BoBo's Troefjes.
Bestel op www.bobosbonbons.nl  |  Boschstraat 66  |  Breda

ZZYYXXWWVV
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DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.

ZZYYXXWWVV
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Is je woning 
echt te klein?
Vraag dan 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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De kasten en industriële deuren specialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Helemaal van deze tijd zijn 
de industriële schuifdeuren, 
taatsdeuren en scharnier-
deuren met een stoere en 

robuuste uitstraling. 
Industriële schuifdeuren op 
maat komen niet alleen in 
het interieur tot zijn recht, 

maar het systeem is 
daarnaast ook zeer geschikt 

voor buiten. Denk hierbij aan 
het ‘afsluiten’ van een 

overkapping of tuinkamer. 
Trek de strakke lijnen en 

industriële uitstraling door 
naar buiten en creëer ook 

hier een geweldige 
functionele blikvanger. 

Leon Hamers 

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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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

PAK UIT
MET DUUR-
ZAAMHEID!

Het is bĳna tĳd om je gourmetstel van 

zolder te halen, een playlist met 

kerstmuziek te maken en misschien 

staat zelfs de kerstboom al. Veel cadeau’s 

om in te pakken dus. En om dit zo 

duurzaam mogelĳk te doen hebben wĳ 

100% gerecycled inpakpapier!

Meer weten over al onze duurzame papiersoorten? Neem contact met ons op!
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BINNEN/BUITEN

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is het Wereldlichtjesdag. 
Wereldwijd komen mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken 
waarbij zij om 19.00 uur een kaarsje 
aansteken, zodat de wereld een 
beetje lichter wordt voor mensen 
die hun kind hebben verloren.
In 2006 is Wereldlichtjesdag ook
in Nederland geïntroduceerd. 
Begonnen in Apeldoorn zijn er 
inmiddels meer dan honderd locaties 
waar mensen welkom zijn om samen 
overleden kinderen te herdenken. 
Hartverwarmende bijeenkomsten 
die dit jaar helaas een heel andere 
vorm krijgen door corona. Apeldoorn 
kiest ervoor om dit jaar op zondag 
13 december geen bijeenkomst te 
organiseren met publiek maar 
een livestream die is te volgen via 
www.uitvaartmetbeeld.nl/
wereldlichtjesdag.

D AGJE UIT
WERELDLICHTJESDAG

In 1840 in Engeland is paleontologe Mary 
Anning op zoek naar fossielen. De dagen van 
haar grootste ontdekkingen liggen in het 
verleden en ze verkoopt nu doodgewone 
fossielen aan toeristen om zichzelf en haar 
moeder te kunnen onderhouden. Wanneer 
Roderick Murchison arriveert, laat hij zijn 
vrouw Charlotte bij haar achter, zodat ze kan 
herstellen van een tragedie. Mary kan niet 
weigeren omdat ze het geld nodig heeft. 
Hoewel hun persoonlijkheden in eerste 
instantie botsen, komen de twee vrouwen er-
achter dat ze niet alleen zijn en ontwikkelen 
ze een intense relatie. AMMONITE is vanaf 
10 december te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
AMMONITE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.

ZZYYXXWWVV
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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 13 jaar voor je klaar!

We hebben alles aangepast volgens corona-richtlijnen.
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next level safety

Jaarlijks gebeuren er in deze tijd van het jaar veel ongelukken als gevolg van uitglijders 
en valpartijen. Het merendeel van deze ongevallen kan simpel worden voorkomen door 
het gebruik van goed anti-slip materiaal.

Voorkom uitglijders 
Dit kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Goodfl ooring anti-slip

Voel je weer VEILIG EN ZEKER
op je terras

Dorpenbaan 8, Rijen  |  0161 226559  |  info@haagh-protection.com

Haagh Protection biedt een groot assortiment anti-slip producten zoals antislip tapes en XenZ coating. Een zeer 
betaalbare oplossing voor uw gladde houten vlonders zijn de ‘Goodfl ooring’ glasvezel versterkte kunststof anti-slip 
stroken.Deze antislip vlonderstrips zijn zeer eenvoudig te installeren. Daar komt bij dat de conditie, vervuiling of 
vochtigheid van de ondergrond van ondergeschikt belang is bij het aanbrengen. De voordelen op een rij:                                             
• Duurzaam antislip oppervlak,
• Eenvoudig te installeren,
• Bestand tegen alle weersomstandigheden,
• Geschikt voor tuin, huis en professioneel gebruik etc.

Neem voor een offerte gerust contact op met ons of check 
ons complete assortiment anti-slip op: www.haagh-protection.com
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Momentje voor jezelfMomentje voor jezelf
De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. In deze 
bijzondere periode is het juist zaak om naar elkaar om 
te kijken en iets extra’s te doen voor elkaar. 

MAAR WACHT EVEN…
Behalve dat het een hele leuke en gezellige periode is, 
is het vaak ook een hele drukke en voor sommigen van 
ons een stressvolle periode. Je wil je uiterste best doen 
en het iedereen naar z’n zin maken. Er wordt nogal wat 
van ons gevraagd met de feestdagen.

Mooi van binnen maar ook van buiten! Wie geniet 
er nou niet van een beautybehandeling? Je zult 
je meteen beter en ‘superrelaxed’ voelen na een 
schoonheidsbehandeling en een mooie nieuwe look. 
Neem eens wat extra tijd om je gezicht te reinigen, 
breng een maskertje aan, verzorg je nagels en epileer je 
wenkbrauwen. Jij bent er straks helemaal klaar voor!

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.
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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com
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 Maak er een feestje van!

4

3

7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.nl
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS
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 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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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 kunt 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.

Je huisdier en vuurwerk!
Elk jaar weer hebben veel dieren last van het afsteken van 
vuurwerk. Zowel de harde geluiden, de lichtfl itsen als de 
kruitdampen kunnen angst oproepen bij onze huisdieren.

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

COLUMN/ANICURA

Om huisdieren te helpen om rustiger te blijven zijn er 
verschillende producten verkrijgbaar. Sommige moeten 
langere tijd gegeven worden en andere pas de laatste dagen.
Wij helpen u graag met adviezen en eventueel producten om 
de jaarwisseling zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Tips voor 31 december
• Zorg voor een verstopplek  ( groot deken of evt. bench)
• Zet radio/tv aan
• Houd ramen en gordijnen dicht
• Leid uw huisdier af door middel van een kluif of een ander speeltje
• Laat uw hond alleen uitgelijnd uit en houd uw kat binnen
• Laat uw huisdier niet alleen thuis!
• Blijf vooral zelf ook rustig 

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

Zet koers naar 
‘t Schipperke!

Je tegels verdienen 
een vakman!

Dolomietenlaan 136, Tilburg

VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

• Kosten inzichtelijk vooraf
• Perfectionist

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-10671567
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Wilt u een mooie kerstgroep in huis?
Onze collectie bestaat uit meer dan zeventig verschillende kerstgroepen 
en diverse stallen. Begin met de Heilige Familie, zodat u naar wens 
verder kunt uitbereiden tot een groep van meer dan zestig fi guren. Van 
veel groepen zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in 
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enzovoort. 

Wilt u een mooie kerstgroep in huis?
- 70 verschillende groepen
- 20 verschillende stallen
- Los verkrijgbaar
- Uit Italië, Duistland, België, Engeland en Amerika
- Grote collectie engelen
- Grote collectie kerstmannen 
- Sfeerlichtje van glas, porselein en tin

Merken Willowtree - Anri - Butzon & Bercker 
Heartwood Creek - Jim Shore - Hummel - 
Goebel - Cox

Onze collectie bestaat uit meer dan zeventig verschillende kerstgroepen 
en diverse stallen. Begin met de Heilige Familie, zodat u naar wens 
verder kunt uitbereiden tot een groep van meer dan zestig fi guren. Van 
veel groepen zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in 
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enzovoort. 

Kunsthandel Lijstenmakerij van Erp-Broekhans 
Het Heikespoor 6, Heukelom  |  Tel: 013-5424736  |  www.erp-broekhans.nl

BEZOEK ONS
 EN BEKIJK DE 
PRACHT 

COLLECTIE!
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EEN KERST 
ZOALS WE 
DIE VAN 
VROEGER 
KENNEN...
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Mocht dit laatste het geval zijn, dan kun je misschien 
wel wat inspiratie gebruiken. Daarom delen we 
maar  al  te  graag dé kersttrends van 2020 met je. 
Wie  weet zit er wel een trend tussen die bij jou 
past. Zo niet... gewoon doen wat je zelf mooi vindt 
en je eigen trend creëren!

Trend 1: Donker en warm
Denk bij deze stijl aan een prachtig eiland, vol groene 
bossen, zwart zand en vulkanen. Bij deze stijl staan 
groene tinten centraal, aangevuld met lime en oranje. 
We zien schalen met mos, aan de muur hangende 
boeketten, kerstballen met velours en op tafel zien 
we zwart aardewerk.

Trend 2: Natuurlijk
Voor liefhebbers van natuur in huis is deze stijl 
perfect. Alles draait om puur natuur en aandacht 
voor de aarde. Denk aan veel keramiek, terracotta 
potten en bijzonder gevormde vazen. Deze vazen 

Vind jij het ook hoog tijd om je huis ‘kerstproof’ te maken met één van deze nieuwe trends? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Klaar voor de kerst
Het is weer die tijd van het jaar: de tijd om je hele huis in kerstsferen te hullen. 

Haal jij daarvoor de dozen met de kerstversiering van voorgaande jaren van zolder, 
of ga je shoppen voor een compleet nieuwe kerstlook?

stijl  je af met katoentakken en verschillende soorten 
droogbloemen. Zo ontstaat een eigentijdse stijl.

Trend 3: Fluweel
In deze stijl geven de warme kleuren, gemixt met 
duurzame en tijdloze materialen en geometrische 
vormen, je een behaaglijk en retro gevoel. Bij deze 
hippe stijl zorg je voor verwondering door het 
plaatsen van glazen kerstballen met gouden glitters, 
fl uweel en roze pailletten op tafel.

Trend 4: Zoals vroeger
Maak er een authentieke kerst van met tijdloze, 
rode en donkerblauwe accenten. Een kerst zoals we 
die van vroeger kennen, gezellig samen thuis met 
een knisperend haardvuur en een mok warme 
chocomel binnen handbereik. Bij deze stijl mogen 
sneeuwvlokachtige ballen, stolpen, sneeuwbollen 
en houten kersthangers met dierenhoofdjes niet 
ontbreken!

BRUIST/WONEN
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Sinterklaas, Zwarte Piet
en zelfs de Kerstman

hebben wel eens
ruimtegebrek...

...dan is De Huurhal
de ideale plek.

www.huurhal.nl

Vechtsportartikelen en sportvoeding 
Bij Budoshop TeeJooS kunt u terecht voor artikelen 
als bokshandschoenen, judo-, taekwondo-  en 

karatepakken, bokszakken en 
beschermmateriaal voor 
diverse vechtsporten. “Maar ook 
kleding die hieraan gerelateerd 
is, zoals T-shirts en sweaters.” 
Daarnaast is er een uitgebreid 
assortiment van sportvoeding. 
“Denk hierbij aan eiwitten, 
pre workouts, weight gainers, 

fat burners, vitaminen en 
mineralen.” De klanten van 

Budoshop TeeJooS zijn 
zowel recreatieve als 
professionele sporters die 
allemaal hetzelfde doel 
hebben: “Zichzelf verbeteren 
in datgene wat ze doen.” 

“Kwaliteit en een uitstekend
  service staan voor mij voorop”

Gezelligheid “Ze komen 
hier enerzijds voor een stuk 
gezelligheid en wandelen 
regelmatig binnen voor een 
praatje en een kopje koffi e. 
Anderzijds komen ze voor 
de kwaliteit en de service 
waar ik om bekend sta. 
Ik vind het belangrijk om 
mensen goed en eerlijk 
voor te lichten over de 
producten die ze kopen, 
zodat mijn klanten oprecht 
blij zijn met datgene wat 
ze uiteindelijk mee naar huis nemen.” Naast de verkoop 
aan particulieren levert Budoshop TeeJooS 
(tegen speciale prijzen) ook aan sportscholen en 
verenigingen.

“Klanten wandelen hier regelmatig binnen 
voor een praatje en een kopje koffi e”

   Paletplein 13 5044 JB Tilburg Tel. 013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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BodabagsFashion  |  Facebook: BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |  Webshop: www.bodabagsfashion.myshopify.com

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer. 
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy 
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en 
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.

 UNIEK ONTWERP
  Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, verkrijgbaar in 
verschillende variaties, is absoluut uniek. “Het idee zit al vijf jaar in 
mijn hoofd. Het duurde echter lang om het perfecte naaiteam te 
vinden. Ze werken snel en met passie vanuit een mediterrane stad 
in Zuidwest-Hongarije.” 

Om haar product onder de aandacht te brengen, schakelt Szilvia 
via social media over de hele wereld beginnende en professionele 
modellen in om promotiefi lmpjes op te nemen. Deze verspreidt 
ze via haar YouTube kanaal. Verder volgen nog modeshows in 
Nederland en Spanje.
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Gasthuisring 36-38, Tilburg  |  013-5424921  |  www.animodierenspeciaalzaak.nl

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Wij helpen 
je graag 
ze te 

verwennen!

Verwen je huisdier 
eens extra in de winter!
Je wilt het beste voor je huisdier. Daarom staat Discus voor service en professionaliteit 
en wij doen er alles aan om jou als dierenliefhebber zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Niet alleen met vragen maar ook met onze producten.



Van Krieken Koffi eservice
Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle

 info@vankriekenkoffie.nl  |  0416-343431
www.vankriekenkoffie.nl

GOEDE KOFFIE
VERBINDT ONDERNEMERS

Koffi ekar huren? 
Van Krieken verzorgt de 
lekkerste koffi evariaties 

bij u op locatie!

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

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

Bestellingen worden 
thuisbezorgd op ieder 

gewenst adres, ongeacht 
de grootte ervan en dat 

binnen 24 uur 

Mannen en hun auto’s... Het is en blijft een dingetje dat veel vrouwen niet kunnen 
begrijpen. Oké, dat een auto handig is om van punt A naar B te komen, dat 

snappen ze over het algemeen wel, maar verder...

Guys 
& cars

MAN/CAVE

Bij mannen gaat de liefde voor auto’s vaak veel 
verder. Zo is uit onderzoek zelfs gebleken dat maar 
liefst één op de vijf mannen meer van hun auto 
geniet  dan van hun partner. Twaalf procent gelooft 
zelfs dat hun partner jaloers is op hun auto. Niet zo 
vreemd als  je bedenkt dat uit hetzelfde onderzoek 
blijkt dat één op de zeven mannen het autowassen of 
een ritje maken als excuus gebruikt om hun partner 
te ontlopen.

Dit zijn niet de enige opvallende cijfers van dit 
onderzoek, het gaat zelfs nog verder. Twintig procent 
van de mannen vergelijkt hun auto met hun eigen 
persoonlijkheid en omschrijft hun grote liefde (de 
auto  dus!) als sexy en speels. Het zal je dan 
waarschijnlijk ook niet verbazen dat één op de vijf 
mannen hun auto een naam geeft en dat dit in zo’n 
veertig procent van  de gevallen een vrouwennaam 
is... ‘Slechts’ dertig procent kiest voor een wat meer 
mannelijke naam en zeventien procent houdt het bij 
een naam die vrouwelijk noch mannelijk is. Nu zijn 
we toch benieuwd... Heeft jouw auto ook een naam?
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Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!
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ZO GEWOON, DAT IK ERAAN VOORBIJGING 

Nog maar kortgeleden ontdekte ik een draad. Een rode draad. Eentje die door 
mijn hele leven loopt, maar waar ik nooit echt aandacht aan heb geschonken. Het 
is er altijd geweest. Niets bijzonders. Zo gewoon. Voor mij. Blijkbaar niet voor 
anderen. Nu kijk ik er ook anders naar. 
 
Wat dat is? Mensen, jong of oud, een bekende of een totale vreemdeling, ze 
delen gemakkelijk hun verhalen en geheimen met mij. Wat het zo bijzonder 
maakt? Verhalen worden vaak ingeleid met: “Ja, dat kan ik jou wel vertellen…”. 
En dan denk ik: “Hoe weet jij dat, je kent me niet eens.” Of ze eindigen met: “Dat 
heb ik nog nooit eerder aan iemand verteld.  
 
Ik weet nu dat het niets te maken heeft met iemand echt kennen en vertrouwen. 
Het heeft te maken met de uitstraling van vertrouwen, draagkracht, veiligheid en 
misschien zelfs van geborgenheid. Ook bij een eerste ontmoeting. Het gevoel pikt 
blijkbaar onbewust signalen of informatie op die dat rechtvaardigen en die het 
verstand niet kan rationaliseren. Hoe het ook zij, ik ben er dankbaar voor. 
Mensen krijgen weer meer lucht, soms nieuwe inzichten en kunnen weer verder. 
Soms krijg ik daarvoor cadeautjes, van zelfgemaakte (met aandacht, dat zie je) 
creatieve bedankkaartjes tot zelfs een jurk uit eigen atelier. Die jurk is speciaal en 
draag ik graag en met dankbaarheid, want wie doet zoiets nou? Lief toch? 
 
Het was zo gewoon voor mij. Nu besef ik dat het een bijzondere kwaliteit is en 
dat ik dat ook zakelijk kan inzetten. Als secret listener en mind clearer voor 
ondernemers, CEO’s en leidinggevenden die zorgen en vertrouwelijke content 
niet kunnen delen met hun team, bestuur en thuisfront. Een soort van externe 
vertrouwenspersoon, maar dan anders. 
 
Wat is jouw rode draad die een kracht blijkt te zijn? Heb je die nog niet gespot,  
ga het dan zien en doe er iets mee. Je hebt die kwaliteit niet voor niets gekregen. 
 
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 

 

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

HET ADRES voor de reparatie van je smartphone
013-2033002

Bij GSM Repair store bent u aan 
het juiste adres voor professionele 

reparaties aan smartphone en tablet. 
Wij zorgen er al jaren voor dat schade 

aan verschillende devices snel en 
vakkundig hersteld wordt. De meeste 

reparaties zijn dan ook zo snel 
gerepareerd dat u uw koffi e wellicht 

nog niet eens op heeft. U hoeft géén 
afspraak te maken om in onze winkel 
vriendelijk en professioneel te woord 
te worden gestaan. Wij onderzoeken 

uw toestel en stellen u direct 
op de hoogte van de 

kosten van de reparatie. 
U beslist dan zelf of 

u van ons voorstel 
gebruik wilt maken. 
Onze prijslijst staat 

grotendeels ook online 
waardoor u nooit voor 

verrassingen komt 
te staan.

Kan jij zonder?Kan jij zonder?Kan jij zonder?
Bij GSM Repair store repareren we snel en vakkundig
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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  www.solidarenatuurvoeding.nl

Coronatijd...

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.

Kies voor biologische voeding… en ondersteun je weerstand 
met aanvullende supplementen. Beiden zijn te vinden bij Solidare 
Natuurvoeding in den “Besterd”. 

Kies vooral voor de groene groenten en eet vers fruit met veel 
vitamine C - zoals sinaasappels en citroenen, grapefruits en kiwi’s. 

Kies ook je aanvullende supplementen met zorg. Wij verkopen 
de bekende merken zoals: Puro, Crido, New Care, Orthica, 
Alka, Arkopharma en Bio-Kult uit voorraad. 
Wij kunnen ook vele andere merken voor je bestellen zoals: 
Golden Naturals, Vitals, Mattison, Bloem, Bonusan, 
Vogel, Trenker, Pfl üger, NOW, AOV enz. 

Als je de oude verpakking van het gewenste merk 
meeneemt naar onze winkel kunnen we snel je 
gewenste artikel opzoeken en meteen bestellen.  
(enkele dagen levertijd) 

Zorg voor je 
gezondheid 
en welzijn!  
Els en team.

Zorg goed voor jezelf tijdens coronatijd door het 
immuunsysteem te ondersteunen! 

Kom voor al dat 
lekkers uit de 
natuur bij ons 

langs!

 Transvaalplein 20, Tilburg  |  06-24562006  |  info@pedicurepraktijkrobe.nl  |  www.pedicurepraktijkrobe.nl

December

We zijn nu eenmaal toch gedwongen om meer thuis te blijven en dan is 
het natuurlijk heel fi jn als je huis gezellig aanvoelt. Ik hou van de gezellige 
uitstraling van kaarsjes en lampjes en een heerlijk glaasje wijn en een lekker 
hapje mogen daar natuurlijk niet bij ontbreken. De vraag is nu: Kunnen we 
deze dagen vieren met onze familie, vrienden en/of 
kennissen? Iets waar we nooit eerder over hoefden na te 
denken. Het was normaal om je vrije dagen in te vullen 
met een kerstdiner, brunch of andere gezellige taferelen 
samen met je dierbaren. Helaas is niets meer normaal op 
het moment, iedere week kan het weer anders zijn door 
nieuwe maatregelen en daardoor raken we de kluts een 
beetje kwijt.
Net als we het feestgedruis rondom Sinterklaas een 
beetje aan het kwijtraken zijn en dat vind ik jammer. 
Ook dat feest mag niet vergeten worden, laat de kleintjes 
lekker genieten van een spannende pakjesavond.

Ik wens iedereen hele fi jne feestdagen en een gelukkig en vooral 
gezond 2021, laten we proosten op een nieuw jaar met hopelijk 
betere vooruitzichten!

Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

COLUMN/SHARON

oor velen is deze feestmaand iets waar echt naar uitgekeken wordt, ik 
zelf ben geen geboren kerstliefhebber maar ik moet eerlijk bekennen 

dat ik er dit jaar anders naar kijk.  
V
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ONTSPAN EN JE 
KUNT DE WERELD 
WEER AAN

Geef jezelf dus eens een pauze cadeau, die heb je 
wel verdiend. Helemaal in december, de maand 
waarin het traditioneel draait om samen genieten. 
Zorg er om te beginnen voor dat ‘thuis’ een leuke 
plek is. Een gezamenlijke brainstorm levert vaak 
leuke ideeën op die alle huisgenoten ontspannend 
en gezellig vinden. Maar afwisseling tussen tijd 
samen en tijd voor jezelf zal je extra goed doen.

Even pauze
Bewegen helpt tegen stress. Ga heerlijk een dag naar 
zee of naar het bos. Zolang je afstand van anderen 
bewaart, kun je lekker de buitenlucht in voor je 
dagelijkse portie beweging. Tegelijk ook prima voor 
de broodnodige vitamine D! Wandelen, fi etsen, 
dansen, springen op de trampoline... Ben je lekker 
uitgewaaid óf niet in de stemming om de kou in te 
gaan? Kruip dan lekker met een goed boek en een 
kopje thee op de bank. Hoe je invulling geeft aan dit 

Lukt het jou niet om uit jezelf dat moment van rust te pakken? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers in jouw regio die je daarbij kunnen helpen.

Take a break!
Als je last hebt van onzekerheid, angst of stress in deze tijd, dan ben je zeker 

niet de enige. Ook al is het normaal dat je deze gevoelens ervaart, het is
toch belangrijk om voldoende rust te pakken. Juist nu...

momentje van rust, is geheel aan jou. Het is immers 
jouw cadeautje voor jezelf. Zet je telefoon op stil en 
geniet van die welverdiende rust. Morgen  mag  je 
weer verder en je zult merken dat het na zo’n pauze 
ineens weer een stuk soepeler gaat.

Lekkerder in je vel
En dat is niet het enige voordeel. Door voldoende 
ontspanning zie je er namelijk ook nog eens jonger 
en stralender uit. Bovendien ben je vrolijker, wat 
ook een positieve uitwerking heeft op de mensen 
om je heen. Lukt het je om wat voor reden dan ook 
nu echt even niet om jezelf een hele dag pauze 
cadeau te doen, elke dag een moment voor jezelf 
van minimaal een half uur heeft ook al nut. Doe 
dat ene half uur niets wat moet, maar alleen dingen 
die jij echt leuk vindt. Je zult zien dat je ook 
daardoor al beter functioneert, lekkerder in je vel zit 
en weer het gevoel hebt dat je de wereld aankunt.

BRUIST/LIFESTYLE
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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

WAAR VOOR 
JE GELDDECEMBER ACTIE 

10 ZONNEPANELEN 3600 WATTPIEK 

VOOR € 4000,-

MET MICRO OMVORMERS VAN ENPHASE 

inclusief installatie etc. 

Vraag naar de voorwaarden/advies

Is uw interesse 
gewekt!

Maak dan nu een 
afspraak!

06-21107721

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.”

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!”

Passie voor duurzame energie

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

WAAR VOOR 
JE GELD

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Nicky ten Bokkel  |  info@micazon.nl  |  06-21107721  |  www.micazon.nl
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Indexering van de 
alimentatie in 2021: 3%

De hoogte van de alimentatie verschilt 
per persoon. Alimentatie is gebaseerd 
op draagkracht (van de alimentatie-
plichtige) en behoefte (van de ontvanger). 
De draagkracht wordt onder andere 
berekend aan de hand van het inkomen. 
Het percentage hangt af van de jaarlijkse 
stijging of daling van lonen. Als de lonen 
stijgen, stijgt ook de alimentatie. Dit heet 
indexering. Hoe hoog dat percentage is, 
stelt de overheid elk jaar in november vast.  

Wat als mijn loon niet is gestegen?
Ook als het inkomen van de alimen-
tatiebetaler niet is gestegen, moet 
de alimentatie worden geïndexeerd.
Mocht het zo zijn dat de alimentatie-
betaler niet meer in staat is de 
geïndexeerde alimentatie te betalen, 
dan kan wel gekeken worden of de
alimentatie kan worden gewijzigd.

Ben ik verplicht te indexeren?
Ja, de verplichting om te indexeren ligt 
vast in de wet. Wel is het zo dat partners 

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

Per 1 januari 2021 wordt de alimentatie weer geïndexeerd, dit jaar met 
drie procent. De betaalde alimentatiebedragen moeten dus per 1 januari 
2021 met drie procent worden verhoogd. U dient de verhoging op uw 
alimentatie zelf te berekenen.

in het kader van de echtscheiding 
samen kunnen afspreken om de 
partneralimentatie niet te indexeren (of 
met een ander percentage te indexeren). 
Voor kinderalimentatie mag de indexering 
niet worden uitgesloten.

Wat kan ik doen als de 
indexering niet is toegepast?
Indien u bent vergeten de alimentatie 
te indexeren, moet u dat alsnog doen. 
De achterstand die is ontstaan dient 
alsnog aan de alimentatieontvanger 
te worden betaald. Dat kan over een 
periode van maximaal vijf jaar terug. 
Een achterstand van langer dan vijf jaar 
geleden is namelijk verjaard en daar 
kan geen aanspraak meer op worden 
gemaakt.

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:
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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

Heerlijk eten!

Ram 21-03/20-04
Aan het eind van het jaar kom je in kalmer vaar-
water. Dankzij de vele successen die je hebt 
geboekt zal december optimisme brengen. 
Maar je zult altijd rationeel moeten beslissen.

Stier 21-04/20-05
December kan een familieruzie brengen 
waarin jij je als de rechter opstelt. Het is nu 
van groot belang dat je nadenkt over de 
dingen die je volgend jaar kan veranderen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je kan je verheugen op een prettige tijd met 
je familie, je liefde en je vrienden. Alle sterren 
schijnen op jou. Als je erover zat te denken 
om die grote stap te nemen, is het nu de tijd.

Kreeft 21-06/22-07
Een actieve levensstijl helpt je in vorm te 
blijven en laat de stress uit je lijf los. Maar 
focus niet alleen op jezelf. Je liefde en familie 
verdienen ook jouw aandacht. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is erg serieus, maar ook 
verantwoordelijk. Gebruik deze vaardigheden 
ook in je baan, zodat je alles recht zet wat je 
in het verleden verkeerd hebt gedaan.

Maagd 23-08/22-09
December brengt je een periode van 
zelfrefl ectie. Je zou een lijstje kunnen maken 
van je mislukkingen en je successen en 
hiermee je doelen voor 2021 vaststellen.

Weegschaal 23-09/22-10
Bijna alle vrije dagen die december je brengt 
spendeer je in harmonieus familieverband. 
Weet je niet goed hoe je de overige tijd moet 
besteden? Ga dan sporten of opruimen.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt een realistische kijk op de wereld 
gedurende deze maand. Dit zou je kunnen 
tegenhouden in je spontaniteit. Wees niet 
bang om je serieuze masker af te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
De Boogschutter heeft eindelijk tijd om wat 
uit te rusten. Deze periode is het de moeite 
waard om terug te kijken op het afgelopen 
jaar en kracht te verzamelen voor 2021.

Steenbok 22-12/20-01
Steenbok heeft vaak de neiging om alles om 
hem heen onder controle te willen houden. 
Vind tijd voor je familie na een jaar lang 
haasten. Zij zijn het belangrijkste wat je hebt.

Waterman 21-01/19-02
December brengt harmonie in je persoonlijke 
leven en in je carrière, dus je hoeft niet te 
wachten op verandering op deze gebieden. 
Bezoek familie, ze kijken uit naar je komst.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in een zeer goede bui in december. 
Dat maakt je prettig gezelschap. Door je inzet 
is je carrière stabiel en heb je hier geen 
problemen meer mee.

HOROSCOOP

Boogschutter
Je hebt 

eindelijk tijd 
om wat uit
te rusten. 

December zal harmonie brengen
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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:

Hierdoor krijg je al een diep gevoel van geborgenheid. Daarnaast werkt 
dit ontspannend en ontslakkend want allerlei afvalstoffen, gifstoffen 
en zuren worden op subtiele wijze afgedreven uit het lichaam. Een 
massage van top tot teen. Met mooie ontspannende achtergrondmuziek 
die de ontspanning compleet maakt.
We leven vaak vanuit het hoofd, zeker wanneer er heftige dingen 
gebeuren in je leven. We vergeten dan dat we een lichaam hebben. 
Het is zo belangrijk dat je totaal in je lichaam aanwezig bent en voelt 

wat daar gebeurt. Door gebruik te maken 
van heel het lichaam krijg je meer inzicht/
overzicht wat er aan de hand is. Uiteraard is 
deze massage ook geschikt voor mannen.

Uit je hoofd in je lijf

Counseling Innerlijke Kompas
 Bunschotenstraat 14, Tilburg

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

www.counselinginnerlijkekompas.nl

Anneke van Spaandonk 

Een resetmassage, een combinatie van Indian Head massage, Chinese drukpunten en 
Chakra’s en Reiki /Reikitalk. Afhankelijk van wat nodig is bij de persoon. De voeten worden 
gekoesterd in een voetenzak en gewikkeld in een handdoek met Himalayazout en lavendel. 

RESETMASSAGE (60 MINUTEN)

DECEMBER ACTIEGun jij jezelf ook een Resetmassage van 60 minuten voor 
slechts € 47,50 *
(normale prijs van € 55,-).

* Deze aanbieding loopt van 1 november t/m 31 december.

TIP: Ook leuk om cadeau
te geven voor de feestdagen.
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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!

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 

Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

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.

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Geniet van je 
PVC vloer

ZORGELOOS GENIETEN, OOK 
VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Veilige PVC vloer van mFLOR
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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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Een unieke bril die niemand 
heeft! Sjoerd Panis kan deze 
ontwerpen op basis van jouw 
wensen. Een custommade 
bril voor jouw gezicht. Je 
bril is belangrijk. Het is het 
eerste wat mensen zien als 
ze je aankijken: een echte 
eyecatcher.

WIL JE EEN SPECIALE BRIL? DAN MOET JE NAAR PANIS.

De trendy en exclusieve bril
bij PANIS te Oisterwijk

Sjoerd verwelkomt ons hartelijk in de winkel aan 
De Lind in Oisterwijk. Je voelt meteen een warm 
welkom. Panis staat al jarenlang bekend om z’n 
bijzondere collectie brillen. Exclusieve monturen 
met een hoog fashiongehalte. 

Die thema’s zie je ook terug in het interieur 
van de winkel: dat is anders dan bij alle andere 
optiekzaken. Materialen die anders zijn dan je 
verwacht. En gedurfde keuzes die toch heel prettig 
en warm aanvoelen. “We willen vooral dat jij je 
op je gemak voelt bij ons.”

Custommade Cartier bril
Sjoerd heeft voor Lea een custommade Cartier bril
gemaakt, met speciale diamantgeslepen glazen. 

Een mooie, klassieke maar moderne uitstraling. 
Sjoerd is opgeleid in London om zelf brilontwerpen 
te maken. Op basis van jouw wensen en met zijn 
ervaring maakt hij de bril passend bij jouw gezicht.

Luxe, exclusieve zonnebrillen
Marcel heeft bij Panis een mooie Dita zonnebril
uitgekozen. Het was een moeilijke keuze omdat 
de collectie zonnebrillen zeer groot is met mooie 
merken zoals Balmain, Gucci, Chanel, Maybach 
en nog veel meer.

Bedankt Sjoerd, wij hebben door jouw professionele 
en goede service onze ultieme brillen gevonden.

Met bruisende groet, Marcel en Lea Bossers

BRUISEND/BEZOEK

Panis  |  De Lind 35 A, Oisterwijk  |  info@paniseyewear.nl  |  013 5284899  |  www.paniseyewear.nl

De trendy en exclusieve bril
bij PANIS te Oisterwijk
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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 circa 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, het 
lopen beïnvloeden en zelfs 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!
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Klokkenkamer
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

Brakel 4, Riel  |  013-5182955
www.nooijens-klokken.nl

Nooijens Antieke Uurwerken

• 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 lastig 
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  
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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 

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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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

2020 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar gaan we naartoe en 
waar staan we nu?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

“Het leven is een avontuur om te 
ondergaan, een mysterie om te ontdekken, 
een kans om te benutten, een uitdaging die 
we moeten aangaan. Het leven is zowel de 
reis als de bestemming. Het leven is zo 
mooi. Ontwaak, leef.” 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2021. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

www.michaelpilarczyk.nl

Michael  Pilarczyk

Wash your
Hands

&
Keep

distance

Wij wensen
jou veel

gezondheid
toe! 

Wij wensen
jou veel

gezondheid
toe! 

Ringbaan - Noord 54 - Tilburg | 013 - 785 26 85 
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55 en Piushaven 27, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

KOM DE 

KERSTSFEER PROEVEN BIJ
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Een kavel, 
een woonwens? 
ROSCOBOUW

Oriëntatie
Samen alle wensen en 
mogelijkheden verkennen.1 Ontwerp

Met een architect je eigen 
unieke droomhuis creëren.2

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en ontdek wat er 

mogelijk is voor uw bouwplannen. Wij staan u graag te woord.

Papierwerk
Wij regelen alle rompslomp 
rondom je vergunningen.3 Bouw

Een duidelijke planning
en aan de slag!4 Sleuteloverdracht

Genieten: de nieuwe woning 
wordt je nieuwe thuis.5

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Gevestigd in het Brabantse Heesch is Roscobouw uw ideale partner voor het 
verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is hierbij het toverwoord. 
Van schets tot sleutel wordt u het hele traject begeleid, waarbij korte lijnen en een 
professionele, maar zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan.

 Alles is mogelijk
  Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een 
ruime keus aan architecten binnen het bedrijf 
geeft u vanaf het begin al de vrijheid om uw 
eigen, unieke woonwensen uit te laten werken. 
Het ontwerpproces wordt deskundig begeleid 
en wij denken hierbij in oplossingen. 
 
 Laat je ontzorgen
  Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgd wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, fi nanciën en uitvoering waarbij 
het overzicht door Roscobouw bewaard blijft. 

Wij bouwen met 
aandacht, alsof het 

onze eigen woning is

Geen vervelende verrassingen 
achteraf, u weet tijdens het gehele 
proces waar u aan toe bent.
 
 Effi ciënte werkwijze
  Onze korte lijnen zorgen voor 
een bijzonder effi ciënte en snelle 
werkwijze. Na het oriënterende 
gesprek duurt het slechts vier tot 
zes weken totdat het defi nitieve 
ontwerp klaar is. Een team van 
betrokken medewerkers zorgt 
ervoor dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt. 
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Sammy pakt alle klussen aan. “Voorheen had ik 
veel ritten naar het station en naar vliegvelden 
als Schiphol, Eindhoven, Brussel en zelfs 
Düsseldorf”, vertelt hij enthousiast. “Ik vind het 
geen enkel probleem om die lange afstanden te 
rijden. Ik heb ook de nodige vaste klanten die na 
het uitgaan veilig thuisgebracht willen worden, 
maar aangezien de horeca nu dicht is, ligt dat 
momenteel helemaal stil.”

Een luisterend oor
“Het persoonlijke contact met de mensen die 
mijn taxi binnenstappen is het allerleukste van 
dit werk. Ik vind het altijd gezellig om een praatje 
te maken en bied graag een luisterend oor. Soms 
zijn klanten een beetje somber, dan doe ik mijn 

Taxi Lazaar  |  06-55593578

Gezellig op weg met 
Taxi Lazaar

Sammy Lazaar begon zijn loopbaan als elektricien. Vier jaar geleden startte 
hij voorzichtig als taxichauffeur en inmiddels is dit uitgegroeid tot een fulltime 
job. Althans, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. Sammy blijft echter 

optimistisch en maakt er het beste van.

best om ze weer op te vrolijken. Ik heb zelfs een 
keer meegemaakt dat iemand spontaan begon 
te huilen. Het is mooi dat mensen je hun verhaal 
toevertrouwen. Het contact gaat bij sommigen zo 
diep dat ze echt vrienden zijn geworden. Al met 
al heb ik dus een hele leuke periode achter de 
rug. Ik hoop dat deze crisis niet al te lang gaat 
duren, dan kan ik weer vol energie aan de slag. 
Plannen zijn er genoeg. Ik wil in de toekomst 
uitbreiden met een busje, zodat ik groepen van 
en naar Schiphol kan rijden. Ik blijf positief, we 
komen er wel!” 

Heb je binnenkort een taxirit nodig? 
Denk dan vooral eens aan Sammy Lazaar!

‘HET CONTACT MET DE 
MENSEN IS HET ALLERLEUKSTE’

BRUISENDE/ZAKEN
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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

Samen met de dochters verzorg ik mevrouw. We kleden haar en wassen de nog 
prachtige haren. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat mevrouw ook nu een 
verzorgde indruk maakt. Haar prachtige jurk met bijpassend jasje passen 
daarbij. We baren mevrouw op in haar appartement in de servicefl at. Het voelt 
voor alle kinderen fi jn om moeder daar de komende dagen nog te kunnen 
opzoeken, eens bij haar te kunnen gaan zitten. Ik zal dagelijks komen om te 
kijken hoe het met mevrouw gaat, en in principe kan mevrouw blijven tot de 
dag van de uitvaart. De kinderen vinden het prettig om moeder uitgeleide te 
kunnen doen vanuit haar laatste woonplek, naar de kerk, en vervolgens naar de 
begraafplaats.

Op mijn weg naar de uitgang, kom ik de medewerker tegen die me eerder die 
dag te woord stond. Ik vertel hem van de bedoelingen van de familie; dat ze 
graag op de dag van de uitvaart hun moeder uitgeleide doen uit de servicefl at, 
en ik stel voor dat we dat doen via de hoofdingang. 

De medewerker kijkt mij verbaasd aan, dat is niet gebruikelijk. Tot op heden 
verlieten alle overleden mensen via de achteruitgang het huis…. Het is toch 
niet prettig om de andere bewoners onverwacht te confronteren met de 
overleden medebewoner?

Soms gebeurt het nog, dat een verzorgingshuis of servicefl at er moeite mee 
heeft om de overledene uitgeleide te doen. Altijd is de reden dat men verwacht 
dat medebewoners het lastig vinden. En iedere keer leg ik rustig uit dat het 
juist heel prettig is om een dergelijk eerbetoon in te voeren. Het is immers fi jn, 
ook voor de medebewoners, om op die manier afscheid te nemen en vaak 
vormen de bewoners een erehaag. Op de dag van de uitvaart wordt mevrouw 
uitgeleide gedaan via de voordeur. De directrice van het huis spreekt 
persoonlijke woorden ten afscheid; ik zie dat de kinderen geraakt worden 
door haar persoonlijke woorden. Een moment om nooit te vergeten. 

DOOR DE VOORDEUR NAAR 
BINNEN ÉN NAAR BUITEN!
Het is een warme dag als ik de moeder van een groot gezin ga 
verzorgen, die in een servicefl at is overleden. Ik word naar haar kamer 
gebracht door een medewerker van het huis, die mij toegewijd alle 
zaken wijst die nodig zijn voor de verzorging van de overleden dame. Ik 
spreek met hem af dat ik na de verzorging nog even naar hem toe kom, 
om wat details omtrent de op handen zijnde uitvaart te bespreken.

Els Barnhoorn

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

Alles wat gebruikt wordt, heeft onderhoud nodig, 
zo ook een piano of vleugel. Om een instrument in 
optimale conditie te houden adviseren wij u om het 
regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 
twee keer per jaar te laten doen. Tijdens het 
stemmen kijken wij dan ook de afstelling goed na. 
En mocht er iets niet helemaal in orde zijn, dan 
verhelpen wij dat ook meteen. Eventuele 
aankomende kleine of grote reparaties worden door 
onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. 
Indien u dit wenst, kunnen wij u dan een passend 
reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!

Voor natuurlijke producten, zonder kunstmatige stoffen.
- Vers vlees maaltijden (vrij van granen en gluten) 
- Koudgeperste brokjes (ook graanvrije varianten)
- Supplementen, Verzorgingsproducten en gezonde natuurlijke snacks. 
Voor meer info, kijk op onze site.

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.

Wij zijn KIVO verkooppunt 
Tilburg geworden.
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET”       WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS
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Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.

Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.
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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.nlVan 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



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 mooie shutters 
met de juiste uitstraling?

Van de Sande Woninginrichters regelt het!

Wil jij ook mooie shutters 
met de juiste uitstraling?
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De klant is Welkom
Klanten gaven lang geleden al aan behoefte te hebben 
aan het thuis eten van Chinees-Indische gerechten. 
Daarom besloot Kwok zich volledig te richten op het afhalen 
en bezorgen van gerechten en startte Welkom al in 1994 
met het thuisbezorgen van maaltijden. Dit al lang voordat 
thuisbezorgdiensten zoals thuisbezorgd.nl hun intrede deden. 

Verder werd het mogelijk gemaakt om online 
bestellingen te plaatsen en werd het interieur 
aan meerdere updates onderworpen. Dit 
alles om de klanten nóg beter van dienst 
te kunnen zijn en steeds een stapje voor te 
lopen op de rest.

Al 3 generaties 
Niet alleen is Chinees-Indisch 
Afhaalcentrum Welkom in de loop van 
de tijd overgedragen aan een nieuwe generatie, ook de loyaliteit 
van de klanten gaat van generatie op generatie. De kinderen en 
kleinkinderen van de klanten uit de beginjaren zijn nog steeds 
trouwe klanten. Dit kan alleen maar bereikt worden door met een 

gepassioneerd team er bijna veertig jaar lang, iedere dag opnieuw weer hard voor te 
werken. Dit zorgt voor lekker eten en uitmuntende dienstverlening. De feedback die 
team Welkom hierover krijgt, is dan ook zeer positief. Daarbij geven de klanten aan 
dat ze het fi jn vinden dat Kwok en zijn team vloeiend Nederlands spreken. 

Is bij u inmiddels ook het water in de mond gelopen? 
Plaats dan snel en eenvoudig uw bestelling op www.afhaalcentrumwelkom.nl of bel 
met 013-4673707 (maandag gesloten). Het Verre Oosten was nog nooit zo dichtbij!

Al 41 jaar is Welkom    
 een begrip in Tilburg

De combinatie van 
oosterse tradities met de 

hedendaagse visie van 
Kwok vormde de basis van 

het voortdurende succes 
van Welkom.

Eigenaar: Kwok Sung  |  Paletplein 11, Tilburg  |  013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

AL DRIE GENERATIES GENIETEN 
VAN ONZE HEERLIJKE KEUKEN

Deze vind je bij Wheel Motoren!

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

 Peter Weel-Moes

Op zoek naar een tweedehands motor?

Najaars-
aanbieding
Olie + Filter 

vervangen 

Nu € 69,95

 excl. btw

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

Honda XRV 750 African 
Twin 1996 € 3950,-

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

Wilt u uw interieur vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl? 

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Een compleet nieuw interieur 
of een aanpassing voor in 
huis of op de zaak. Ook 

lambriseringen, plinten en 
deurlijsten in alle stijlen. 

Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

U bent bij ons aan het juiste adres.
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NET EVEN ANDERS EN 
PERSOONLIJKER, DAT IS 
MAGNOLIA BLOEMEN!

De winkel staat verder nog vol met prachtige 
vazen, mooie woonaccessoires en de gaafste 
creaties, gemaakt van bloemen, planten, zijde 
bloemen en nog zoveel meer.

Kom onze sfeervolle, kleurrijke 
winkel bezoeken, of bestel ( 24/7) 
online bloemen via onze website. 
www.magnoliabloemen.nl.
Ideaal: ’s avonds een mooi boeket 
uitzoeken, de volgende dag al 
bezorgd! Ook veel bedrijven weten 
ons te vinden. Daar bezorgen we 
wekelijks bloemen voor op de 

MAGNOLIA bloemen
Al meer dan veertig jaar zitten wij, Magnolia bloemen, in Tilburg-Noord aan de 

Leharstraat 125. Wauw, dat is een hele tijd toch?! En nog steeds zijn bloemen de 
hoofdzaak. Uit alle windstreken, steeds meebewegend met het seizoen. 

Tja, we zijn wel van de kleuren, het kan niet kleurrijk genoeg zijn. 
Maar de klant is koning. Wil iemand een wit boeket, geen probleem!

receptie of vergadertafel, of we verzorgen bloe-
men voor de jubilarissen, een zieke medewerker 
of bij verjaardagen.  

Wij zijn zes dagen per week geo-
pend, dus kom gerust eens langs. 
Dan kun je gelijk kennismaken 
met onze gezellige huisvogeltjes 
Theo en Willem. Tot gauw….

Tip: Neem een thuis abonne-
ment, dan komen we volgens 
afspraak wekelijks een mooi 
boeket bij je thuis bezorgen.

Team: Natasja, Ilse en Daisy  |  Leharstraat 125  Tilburg  |  013-4550770  |  info@magnoliabloemen.nl

www.magnoliabloemen.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden, ben ik mijn eigen 
rijschool gestart. Iedere leerling heeft persoonlijke begeleiding 
nodig die bij hem of haar past en dat vind ik de leukste 
uitdaging. Samen ervoor zorgen dat je het juiste niveau bereikt, 
zodat je straks zelfstandig en veilig de weg op kunt! 

Je wilt graag je rijbewijs halen, maar wat houdt dat precies 
in? Deelnemen aan het verkeer is namelijk iets serieus, iets 
wat je zeker niet moet onderschatten. Je wilt straks graag 
zelfverzekerd en vooral veilig de weg op kunnen. 

Persoonlijke begeleiding met een vaste instructeur 
is hierbij dus erg belangrijk. De juiste ‘klik’ zorgt 
ervoor dat de leerling alles uit zichzelf kan halen. 
Tijdens de gratis proefl es kun je dit allemaal eens ervaren 
en een inschatting maken welk pakket op jou aansluit! 

Mijn naam is Willem van Rooij en ik ben de trotse 
eigenaar van Autorijschool Willem013. Ik zit alweer 
ruim zeven jaar in het vak en nog steeds ga ik elke 
dag met plezier de weg op! Hiervoor heb ik vijf jaar een 
franchise-onderneming gerund en al veel leerlingen op 
een leuke manier kunnen helpen aan het rijbewijs. 

autorijschool@willem013.nl   |  www.willem013.nl    

MEER INFORMATIE?

Bel 06-13 06 39 38 of
kijk op www.willem013.nl

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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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
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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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Verwarm de oven voor op 175 ºC. Snijd de korstjes van het volkoren- en witbrood en 
snijd het brood in blokjes van 1 cm. Doe het brood in de ovenschaal en rooster in 
circa 6 minuten goudbruin. Laat de oven aan.
Snijd de bleekselderij in boogjes. Schil de appel en snijd in blokjes. Snijd de blaadjes 
van de peterselie fi jn. Verwijder het vel van de worst en snijd het worstvlees in 
stukjes. Snipper de ui.
Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de worst en de ui 5 minuten. Voeg 
de bleekselderij, salie, rozemarijn en tijm toe aan het vlees en bak 2 minuten mee. 
Schep bij het brood.
Laat de roomboter smelten. Voeg de appel, peterselie, cranberry’s, fond en helft van 
de gesmolten boter toe aan de vulling. Verwijder het elastiek van de kalkoen. Schep 
de vulling in de holte van de kalkoen. Maak de holte dicht met cocktailprikkers.
Vet de braadslee in. Leg de kalkoen met de borst naar boven in de braadslee. 
Schenk de rest van de boter erover. Bestrooi met peper en zout. Bak de kalkoen in 
het midden van de oven in circa 135 minuten gaar. Keer na 105 minuten de kalkoen 
om. Haal de kalkoen uit de oven en laat 15 minuten rusten onder aluminiumfolie 
voor het aansnijden.
Serveer de gevulde kerstkalkoen met aardappelpuree, spruitjes en stoofpeertjes.

INGREDIËNTEN
2 sneetjes volkorenbrood

2 sneetjes witbrood
 1 stengel bleekselderij
 1 Golden Delicious appel

20 g verse platte peterselie
  2 braadworsten

1 ui
 3 tl gedroogde salie
 2 tl gedroogde rozemarijn
 1 tl gedroogde tijm

100 g ongezouten roomboter
75 g gedroogde cranberry’s

190 ml gevogeltefond
1 kalkoen (ca. 2,5 kg)

peper en zout
braadslee en aluminiumfolie

Lea & Marcel Bossers, directie Nederland Bruist
Nu we allemaal zoveel mogelijk binnen zitten, hebben we volop tijd om met het hele 

gezin thuis te genieten. We brengen het huis in kerstsfeer, we spelen gezelschaps-

spelletjes en koken de lekkerste gerechten. Met dit recept zet jij ook vrij eenvoudig een 

feestelijk kerstdiner op tafel. Geniet van elkaar en van de gezellige decembermaand.

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

RECEPT/VAN DE MAKERS

  Gevulde
kerstkal koen

8 PERS. 30 MIN + 135 MIN OVENTIJD
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke 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 4-6-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

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

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

PUZZELPAGINA 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.

warme 
plaid

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

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

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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