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Met nieuwe
lezersacties

In 2021 wordt
alles anders!
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Sit and wonder!
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FORUM

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 magniﬁek
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.

2003
CLUB RELAX

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!

CLIP

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.

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

COLOFON
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout,
Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BZ Andress, Lizeth Fotografie
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Om te beginnen: de beste wensen voor 2021! We hopen dat jullie,
ondanks alle restricties, toch mooie feestdagen achter de rug hebben
en net als wij positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons
ligt. Een bruisend jaar, als het aan ons ligt, want dat hebben we met
z’n allen wel verdiend!

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

67

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Tilburg
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Net als heel veel andere mensen zijn wij dit jaar weer gestart met een
aantal goede voornemens. Uiteraard de nodige ‘standaard’ voornemens,
zoals de kerstkilo’s eraf sporten, nog gezonder leven en nog meer
omkijken naar de mensen om ons heen. Maar ook het voornemen om
jullie dit jaar weer te blijven inspireren en informeren met onze
magazines. Een voornemen dat de vele bruisende ondernemers met
wie wij samenwerken ongetwijfeld met ons delen. Want ook zij staan
weer te springen om je een kijkje achter de schermen te geven en vol
enthousiasme te vertellen wat zij jou allemaal te bieden hebben.

60
REESHOF
OISTERWIJK

GOIRLE

Inhoud

HILVARENBEEK

23

Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl

TILBURG

Dit eerste magazine van 2021 staat dan ook weer vol bruisende
verhalen, leuke tips en bijzondere weetjes. Dat belooft wat voor
de rest van het jaar...

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

BRUIST/LIFESTYLE

Dit jaar wordt
alles anders!
Meestal gaan we aan het begin van een nieuw jaar nadenken over goede voornemens.
Maar welke voornemens ga jij jezelf stellen na het bizarre afgelopen jaar, dat zo anders is
verlopen dan we aan het begin ooit konden bedenken?
Haalbaar en concreet

Veel mensen gaan nadenken over stoppen met
roken, coronakilo’s kwijtraken of simpelweg meer
tijd voor leuke dingen vrijmaken. En zoals elk jaar
beginnen hordes mensen op 1 januari vol goede
moed, maar stranden die na enkele weken weer op
de zandbank van Blue Monday.

Goede voornemens zijn dus nog steeds een prima
idee, maar neem er het hele jaar voor. Wil je het
komende jaar meer aandacht voor je gezondheid,
meer lucht in je longen of misschien meer balans?
Kies dit dan als thema voor 2021. Onbewust zul je
dan steeds meer keuzes in de goede richting maken.
Denk ook na over kleine, concrete acties die bij jouw
thema passen. Als je dan over een jaar terugkijkt, zul
je tot je verbazing zien dat je enorm veel hebt bereikt.

Wat wordt jouw thema voor dit jaar?
Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de onrealistische doelen die we onszelf stellen. Waarom
zou je een lijst met meer dan vijf voornemens
maken als je diep vanbinnen weet dat er slechts
twee of drie haalbaar zijn? Door te kiezen voor een
thema kun je een rode draad creëren in je leven.
Stel geen speciﬁeke doelen (zoals tien kilo afvallen),
maar werk met een thema (zoals je gezondheid
verbeteren). Op die manier kun je gedurende het
jaar regelmatig even terugkoppelen naar je thema
en zo je leven in de juiste richting duwen.

CREËER EEN
RODE DRAAD IN
JE LEVEN
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Focus op het proces
Soms zijn we zo aan het streven naar een bepaald
eindresultaat, dat we vergeten te genieten van het
proces. Terwijl de weg ernaartoe zoveel belangrijker
is. En wanneer het iets minder gaat, kun je niets
anders doen dan dat accepteren en het nog een
keer proberen. Morgen is een nieuwe dag, waarop je
gewoon weer met je thema aan de slag kan gaan.

Heb je een thema voor 2021, maar wil je toch wat hulp bij de uitvoering hiervan?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
11

INSPIRATIEBRON VOOR DESIGN
De collectie van ICON010 bestaat uit een kleurrijke
sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags,
onderzetters en posters. Architectonische Rotterdamse
trekpleisters worden vertaald naar stijlvolle iconen.
Het minimalistische lijnenspel en de goede kwaliteit van
de producten maken deze items echte musthaves, ook
voor niet-Rotterdammers. www.icon010.nl
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SHOPPING/NEWS

NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten.
SustOILable biedt uitstekende verzorging voor het hele lichaam:
verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet ﬂesjes), handgemaakte
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).
www.sustOILable.com

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.

win Geselecteerd u!
voor jo

SHAKE IT

Maak kans op een
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

r
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uit jouw regio. Tag je vriende
#BODYWASH
v.
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naar prijsvraag@nederlandb

Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #PL
AID naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn
serveer jij de lekkerste drankjes thuis. De shaker is gemaakt
van loodvrij kristal en de bovenkant van metaal met een ﬁnish
van gepolijst koper. Een échte eyecatcher!
€ 59,- www.kookpunt.nl

LEZERSACTIE
AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao
kurkuma en tulsi. Deze
‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met ﬁjne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #GAASTRA
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Ben je op zoek naar
kastruimte die je ooit nog
eens kunt (ver)plaatsen en
die degelijk maar toch
betaalbaar is?
Met de aanschaf van een
vrijstaande, standaard
slaapkamerkast uit de
ruime collectie van
Hamers@Home
Kastenbouwers heb je altijd
de mogelijkheid de kast te
verplaatsen of mee te
verhuizen naar een nieuwe
woning. Het resultaat is een
kast waar wij trots op zijn en
jij straks jarenlang plezier
van hebt, elke dag weer.

Leon Hamers
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

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

Benieuwd wat
uw huis waard is?
Vraag nu een gratis waardebepaling aan!
Gratis: Professionele foto’s | Video | Inmeten | Plattegronden | Funda

Bel nu voor
een vrijblijvende
afspraak!
06 51 68 72 68

Thea Vorstenbosch

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

Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
Maak tijd vrij voor de kleine genietmomentjes zoals

dansen met je (klein)kinderen.
Wie goede voornemens 3 maanden weet vol te houden,
slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
Ga de natuur in! Een korte wandeling
helpt je bij het ordenen van je gedachten.
De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
de dag van het jaar waarop we ons het ellendigst zouden voelen.
Slechts 3 keer per week 20 minuten intensief
bewegen zal je geluk met 15 procent verhogen.
Zie het leven als een cadeautje dat je iedereA dag
B C D E
weer opnieuw mag uitpakken.
H I J K L
O P Q R S
De meest effectieve manier om je geluksgevoel te verhogen
V W X Y Z
is door iets voor een ander te doen.
Stop met jezelf af te remmen door negatieve praatjes
en ga er gewoon voor. Want succes is wél een keuze.
17
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De uitdeukspecialist

JOUW
DRUKWERK
SNEL EN
PERSOONLIJK
GELEVERD!

in Tilburg en Etten Leur!
Professioneel en perfect is de deuk verdwenen!

KLANTVRIENDELIJK
EN VAKKUNDIG

,

EN
MAAK NU E
:
K
A
AFSPRA
42
06-505238

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.

Kapitein Hatterasstraat 1 (Unit 21) Tilburg | 06-50523842 | info@properfectrestyling.nl | www.properfectrestyling.nl
19

Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
op je terras

Voorkom uitglijders
Dit kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Goodflooring anti-slip
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.
Goodﬂooring® biedt een groot assortiment anti-slip producten zoals antislip tapes en XenZ coating. Een zeer
betaalbare oplossing voor uw gladde houten vlonders zijn de ‘Goodﬂooring’ 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,
• Bestand tegen alle weersomstandigheden,
• Eenvoudig te installeren,
• 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.goodﬂooring.nl
Goodﬂooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen

www.goodﬂooring.nl
21
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Zoek je een nieuwe
of jong gebruikte auto?

AGJE UIT

NATIONALE
TULPENDAG

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen.
We staan al 13 jaar voor je klaar!

KO M SN EL EE NS LA NG S!
We hebben alles aangepast
volg
ens corona-richtlijnen.

WIJ WENSEN JE EEN GEWELDIG 2021
en hopen je in onze showroom te mogen ontvangen!

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig
nagekeken voordat ze worden afgeleverd.
Rheastraat 25, Tilburg | 013-57 00 048 | info@autokafoe.nl | www.autokafoe.nl

FILMPJE KIJKEN
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O P Q R S T U
Op zaterdag 16 januari is het alweer
W XNationale
Y Z Tulpentijd voorVde tiende
dag. Deze dag markeert de start van
het (snij)tulpenseizoen. In verband
met corona kan de Nationale
Tulpendag dit jaar helaas niet
gevierd worden met een tulpenpluktuin op de Dam in Amsterdam,
maar desondanks wordt de dag wel
feestelijk ingeluid met als thema:
‘Let’s Connect!’. Hoewel verbinding
tussen mensen nu moeilijk is,
verlangen we meer dan ooit naar
contact. Juist de tulp kan deze
connectie maken, want ze staat
symbool voor hoop en positiviteit.
Dus laten we aan elkaar denken en
tulpen schenken. Ze zijn vanaf
Nationale Tulpendag weer overal te
koop. Kijk voor meer info op
www.tulpentijd.nl.

BINNEN/BUITEN

DE VEROORDELING
Televisiejournalist Bas Haan creëert zijn eigen
monster wanneer hij in zijn onderzoek naar
de Deventer moordzaak steeds meer in het
kamp wordt gezogen van degenen die ‘de
klusjesman’ van moord beschuldigen. Een
mediahetze is het gevolg, waardoor het leven
van ‘de klusjesman’ en zijn vrouw verandert
in een ware nachtmerrie. Onthutst door deze
‘trial by media’ besluit Bas de complotten te
bestrijden met de feiten. Tot zijn frustratie blijkt
de beeldvorming sterker dan de werkelijkheid.
Is er iemand ten onrechte veroordeeld of is
er sprake van een onschuldig slachtoffer?
DE VEROORDELING is vanaf 21 januari te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DE FAMILIE WACHTMAN
De carrière van Philip Wachtman zit in een
dip. Zijn promotieonderzoek over de
anonimiteit van spermadonors is overbodig
geworden en hij dreigt gepasseerd te worden
voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe
anders vergaat het zijn succesvolle vriendin
Freya. Maar er is een groot gemis. Freya is op
haar negenendertigste nog kinderloos. Philip
weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Hij heeft
naar schatting 411 nakomelingen... Door een
uitspraak van de rechter dreigt Philip zijn
geheim prijs te moeten geven. Achtervolgd
door zijn verleden en door een studente die
zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek
naar zichzelf.
DE FAMILIE WACHTMAN van Christiaan
Alberdingk Thijm is vanaf 21 januari verkrijgbaar.
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Artinails & Beauty
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde
behandelingen aan onder één dak. Voor nagelstyling, gelnagels, hand- en voetverzorging,
schimmelnagels, behandelingen voor huidverzorging, anti-aging, deﬁnitief ontharen én
make-up ben je bij Artinails & Beauty aan het
juiste adres.
Wendy van Strien en haar team van schoonheidsspecialistes zijn steeds bezig om meer kennis op te doen
en om de behandelingen nog succesvoller te maken.
Het totale beautyconcept biedt dan ook resultaatgerichte
behandelingen in een ontspannen sfeer, waarbij je kunt
rekenen op persoonlijke aandacht en deskundig advies.

De gediplomeerde specialistes
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK
NAGELBEHANDELING

Goede voornemens?

• Gellak
• Gel/Acryl/Polygel
• Spa-Manicure
• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING
• Hydraderm Youth behandelingen
voor een zichtbaar jongere huid
• Hydraderm Lift behandeling
• Aromatic Visage voor een mooie
en vitale huid

Denk daarbij ook aan je huid. Door de drukke
decembermaand en de weersveranderingen
is het perfect om in januari een Detox Hydra
Glow treatment in te plannen.
Iedere dag wordt je huid blootgesteld aan interne
en externe stressfactoren die je huid kunnen
uitdrogen en haar beschermende barriëre
kunnen beschadigen.

• Lift Summum behandeling verstevigt
en verbetert de gelaatstrekken

Deze treatment ontgift je huid, hydrateert
onmiddellijk en geeft je huid weer een gezonde
glow. Maar het heeft ook een reinigende werking
op je poriën; een korte behandeling met veel
resultaat.

• Hydra Peeling, een effectieve manier
om de huid mooi te houden

Start jij met goede voornemens?
Vergeet je huid dan zeker niet!

• Hydradermie Ooglift of Eye logic
voor minder lijntjes rond de ogen
• Hydra Clean
• Hydra Care, deze behandeling
verzorgt de huid

Detox Hydra
Glow treatment

Nu € 35,ipv € 49,-

PEDICUREBEHANDELING
• Pedicure
• Spa voetbehandeling

Jouw beautyspecialist!

• IBX-behandeling
BREDASEWEG 94A, TILBURG | 013-5439028 | INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY | WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL
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Val jij al in de smaak?

Je bedrijf in 2021 extra onder de aandacht brengen?

Wij helpen jou op smaakvolle wijze!
Wil je
als
iets bijzonders
?
nk
he
sc
ge
relatie
e
ist
ju
de
on
wo
Of ge
we
eu
start van het ni
t dan
jaar. Bestel he
e!
onlin

Wil je me
e
weten ov r
er de
mogelijk
heden?
Bel dan
013 467
1091

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!

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

www.patisseriewaltervanerven.nl
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1. SMOOTH ME NOW ANTI-FRIZZ SHAMPOO van ELEVEN, € 16,99 www.elevenaustralia.nl
2. Kaviar Gauche Highlighter van Catrice, € 5,99 www.catrice.eu
3. Liquid Gold Midnight Reboot Serum van Alpha-H, € 79,95 www.alpha-h.nl
4. Georganic Goat Milk Brightening Cream, € 47,- www.laboratory-K.com 5. Twinkle in time van essie, € 9,99 www.essie.nl
6. Moisturizing & Sanitizing Hand Cream van Mani, € 29,- www.skins.nl
7. Mutiny Lipbalsem van Medik8, € 34,95 www.medik8.nl

In december was alles nog 'glitter and glamour', het jaar 2021
beginnen we met een pure, frisse, witte start. Met producten die
ons door deze koude wintermaand heen helpen.

8. Body Butter van La Mysore, € 23,- www.lamysorecosmetics.com
9. Collagen Intravital Plus Nutritional Supplement van QMS, € 79,- www.qcosmetics.nl
10. Flowerbomb Dew van Viktor & Rolf, vanaf € 71,- www.iciparisxl.nl
11. Pure Blossom Micellar Cleansing Water van Team Dr. Joseph, € 28,- www.carecosmetics.nl
12. Lazy Sunday Morning van Maison Margiela, vanaf € 51,- www.debijenkorf.nl
13. Repairing & Youth Hand Balm van Guerlain, € 52,- www.guerlain.nl
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MAGNOLIA bloemen

We gaan voor een ﬂeurig, liefdevol en
vooral gezond nieuwjaar!
Zorg voor een ﬁjn ‘thuis’
een vertrouwde omgeving.
Kom eens langs in onze sfeervolle,
kleurrijke winkel.
We hebben prachtige bloemen en
luchtzuiverende planten.
Samen maken we er iets moois van!

• VERKOOP • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Tot gauw
Of bestel online
via onze webshop!
IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

Leharstraat 125 Tilburg | 013-4550770 | info@magnoliabloemen.nl | www.magnoliabloemen.nl

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

Ook bij uw
dierenarts

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.

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

Het beste alternatief voor de merkdealer!
Ook voor bedrijfsauto’s
Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl
Auto Blaschke
Laarstraat 61,Tilburg
013 - 468 20 01

Auto Blaschke Ringbaan
Ringbaan Oost 156, Tilburg
013 - 468 50 61
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BRUISENDE/ZAKEN

Al 75 jaar jong en
helemaal van deze tijd!
Hado Textiel zag 75 jaar geleden het levenslicht. Oorspronkelijk als handweverij maar in de
loop der tijd is Hado uitgegroeid tot een winkel waar je alles kunt vinden op het gebied van
wooninrichting. Van (over)gordijnen, raamdecoratie in alle soorten maten en tapijt, vinyl en
pvc vloeren tot keuken-, bad- en bedtextiel, tafelkleden en sierkussens. En natuurlijk
mogen ook borduur-, brei- en haakgaren niet ontbreken voor de liefhebbers!
Borduur-, brei- en haakgaren
Relatief nieuw in het assortiment zijn de
fournituren (van knopen en ritsen tot elastiek,
inclusief allerlei bandjes en lintjes om leuke
cadeaupakketjes te maken) én de borduur-,
brei- en haakgaren. “Nu de mensen vanwege
de coronacrisis meer thuis zitten, zijn ze opeens
massaal aan het breien en haken geslagen. Bij
ons vind je alles wat je nodig hebt, ook pennen,
patronen en boekjes. De wintergarens zijn ook
binnen dus je kunt lekker aan de
slag met truien en vesten.” Houd
vooral de facebook pagina in de
gaten, hier vind je regelmatig de
nieuwste items.

“We zitten nog steeds in hetzelfde fabriekspand”,
vertelt Mascha Robben, die samen met haar
man Alex het familiebedrijf runt. “De persoonlijke
aanpak is als vanouds. We hebben veel trouwe
klanten die hier al jaren komen. In onze ruime
winkel, die volledig is gemoderniseerd, kun je
rondsnuffelen en geven we advies. Alex en zijn
team komen vervolgens alles bij je thuis inmeten
en monteren.”
Eigen atelier
“We hebben een eigen atelier waar we heel
veel op maat maken voor de klant. Denk aan
gordijnen, sierkussens, tafellopers en -kleden en
karpetten maar ook kussens voor loungesets of
voor de caravan. Onze vakkundige medewerkers
gaan geen enkele uitdaging uit de weg.”

‘WE MAKEN HEEL VEEL
OP MAAT VOOR DE KLANT’

Bukkumweg 2-4, Hilvarenbeek | 013-5051568
info@hado-textiel.nl |

www.hadotextiel.nl
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BRUIST/BODY&MIND

Geluk is een gevoel
Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag, maar lukt het niet? En wat is
geluk eigenlijk? Geluk is voor iedereen anders, het is een gevoel, je kunt het niet
aanraken en ook niet vasthouden. Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon beter
door wanneer je gelukkig bent. Je denkt anders en je doet anders.
Samen sta je sterker.

Maar waarom is het soms zo moeilijk voor ons om
gewoonweg gelukkig te zijn? Bruist geeft enkele tips
om het beste uit jouw leven te halen.

Omring jezelf met
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder
hier iets voor terug te verwachten, mensen die jou
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even
niet lekker in je vel zit. Zorg dat je veel bij ze in de
buurt bent. Dit geeft een gevoel van geluk en zij
zullen jouw leven stralender maken. Een blik, een
woord, een stille wenk… elkaar zo kennen is een
geschenk.

Je bent niet perfect en dat hoef je ook niet te
zijn. Stel geen onbereikbare doelen voor jezelf en
raak ook niet in paniek als je een fout maakt. Begin
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen door
elke dag te leren van je fouten. En onthoud: vergelijk
jezelf nooit met anderen. Stop met altijd en overal
perfectie na te streven. Leef in het moment, je kunt
ook blij zijn met wat je niet hebt!

Door je leven te leiden vanuit een positief standpunt,
zal je in staat zijn een goed leven te hebben. Dit
klinkt ongetwijfeld als een zin uit een van die
klassieke zelfhulpboeken, maar het is echt waar.
Het is heel goed mogelijk dat, wanneer je goed om
je heen kijkt en elk aspect van je leven rustig bekijkt,
jij je realiseert dat je eigenlijk een heel goed leven
hebt. Als dit zo is, ga er dan vooral van genieten!

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf
niet gelukkig van wordt. Als je je niet houdt aan je
eigen principes en jezelf laat overschaduwen door de
mensen om je heen, dan zul je nooit gelukkig zijn.
Stel jezelf dus als prioriteit en luister naar jezelf.

Eet gezond, beweeg genoeg en neem ook vaker tijd voor ontspanning.
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je daarbij een handje kunnen helpen.
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Niet alleen voor
occasions
maar ook voor:
APK
ONDERHOUD

•Administratie • Jaarrekening
regelt
alles voor de
ondernemer
•Advies
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
•
Belasting
op administratief
gebied.
particulieren

Vermijd drukte.

AIRCO-SERVICE

••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris

#HOUDVOL

•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110

250
occasions
uit voorraad
leverbaar

1

1

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

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

Opslag

EXPORT DIENSTVERLENING

Occasions

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

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

Archief

Voor raad
www.HuurHal.nl

Blijf thuis.
#HOUDVOL

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

Kom eens langs

Inkoop • Verkoop • Onderhoud • Reparatie • APK

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

Financial lease | Occasions | Auto inkoop | Financieren | Verzekeren
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In onze showroom treft u een
compleet aanbod van geheel
betrouwbare occasions van
alle merken aan. Deze kunt
u rustig bekijken onder het
genot van een kopje kofﬁe.
Denkt u de perfecte auto te
hebben gevonden, vraag een
van onze medewerkers om
een proefrit! Eventueel kunt
u uw oude auto inruilen tegen
een nieuwe occasion.

Alex de Beer

lekker vers aan uw voordeur

BRUISENDE/ZAKEN

Danny’s

Wij bezorgen niet alleen brood en banket!

Schoen & Sleutelservice

U kunt bij ons ook terecht voor: belegde broodjes • zuivel • bedrijfsfruit
Wij houden van vers en werken samen met lokale ondernemers.

Superhandig voor particulieren en bedrijven!
Loon op Zand

Geen bezorgkosten!
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Berkel-Enschot

Udenhout
Biezenmortel

Gun jouw schoenen
een tweede leven!

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

Biest-Houtakker
De Moer
Tilburg

U kunt bij ons terecht voor

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

Zorgeloos, snel en betaalbaar

verhuizen

•
•
•
•
•

diverse schoenreparaties (dames-, heren-, en kinderschoenen)
onderhoudsmiddelen en advies over onderhoud van schoenen
(kleine) semi-orthopedische aanpassingen
sleutels maken (huis- en ﬁetssleutels)
prachtige collectie echt lederen tassen en
dames- en herenriemen van het merk Legend
• strandtassen
• modieuze tassen in allerlei formaten en kleuren
van de merken Enrico Benetti en Beagles

Wij staan
voor u klaar
met veel kennis
en service!

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

ONDERHOUD SCHOENEN

Bel
013-4630

REINIGEN SCHOENEN

SLEUTELS MAKEN

9

en hoor w 20
at we
voor je ku
nnen
betekenen
!

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

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

www.schoenmakertilburg.nl
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LOOKING/GOOD

BLOG/FAJAHLOURENS

Gelukkig zijn is een keuze.
Met de kracht van je
gedachten creëer je jouw
eigen realiteit.

MINDSET
Ik heb vaak gezien dat deelnemers aan het Killerbody Dieet
weer terugvallen. De kilo’s die zij zijn afgevallen zitten er
na een bepaalde periode weer aan. Ze hebben stap voor
stap het dieet gevolgd en een geweldig resultaat behaald.
Toch vallen ze weer terug in hun oude voedingspatronen en
gewoontes. Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam tot de
conclusie dat de onderliggende mindset hiervan de oorzaak
van is. De overtuigingen die mensen hebben over zichzelf
zijn hetzelfde gebleven. Een positieve mindset en het
hebben van de juiste overtuigingen zijn ontzettend belangrijk
voor het behalen van de doelen in je leven, het bereiken van
succes en de mate waarin je je gelukkig kunt voelen.

Wat is detoxen?
Heb je weinig energie en kun je wel wat hulp gebruiken bij het verliezen van die eerste
(of juist laatste) kilo’s na al die winterse feestmaaltijden? Dan is een detox de manier om
je ﬁtter en energieker te voelen en je lichaam weer in balans te brengen.
Een detoxkuur is een simpele manier om je lichaam te
ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt je lijf bij het afbreken
van ongewenste stoffen. Wil je leren hoe je je lichaam in een
week kunt zuiveren van opgehoopte gifstoffen?
Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren goed in
te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding wilt, kun je
contact opnemen met een voedingsspecialist om een detox
voedingsprogramma te volgen.
Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te detoxen.
Dit houdt in dat je je voedingspatroon stapsgewijs zo verandert
dat je voornamelijk zuiverende voeding eet en dus stopt met
het toevoegen van gifstoffen.

In mijn nieuwe boek Killerbody Lifestyle werk je in 12 weken
niet alleen aan je lichaam, maar vooral ook aan je mindset
en het doorbreken van patronen. Je leert van jezelf
houden, naar je behoeftes luisteren en negatieve patronen
doorbreken. Zo val je af, behoud je resultaat en het
allerbelangrijkste; voel je je gelukkiger!

Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen. Drink de
hele dag door regelmatig water en vul dit aan met groene thee
en (zuiverende) kruidenthee.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te poetsen’.
Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in groenten en voeg
vezels toe aan je dagelijkse voeding en in je smoothies in de
vorm van lijnzaad en chiazaad.
Heb je begeleiding nodig? Op www.nederlandbruist.nl vind je
vast een voedingsspecialist die jou kan helpen.

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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Vrijgezel Egon stelt zich voor
Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start gegaan
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In januari hebben we speciale aandacht voor: Egon Brakké.

‘STA STERK IN HET LEVEN,
MAAR VERLIES NOOIT HET
KIND IN JEZELF’

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Om te beginnen wil ik tante Lea en ooms Marcel
en Rogier bedanken dat Ik in dit prachtige blad
mag komen. En dat ze mij steunen in de
zoektocht naar de ware liefde.
Dit sluit perfect aan bij wat ik heel belangrijk
vind in het leven, namelijk familie. Gezellig
samen eten, feesten en herinneringen maken.
Maar natuurlijk ook elkaar steunen in
mindere tijden. Ik ben op zoek naar
Egon
een vrouw met een soortgelijke visie.
Ik zoek een dame die spontaan maar
op de juiste momenten ook serieus
is. Samen leuke dingen ondernemen
zoals familiebezoek of lekker samen
thuis voor de buis. Qua uiterlijk heb ik
geen bepaald type voor ogen. Ik hecht namelijk
vooral waarde aan de persoonlijkheid en het
innerlijk.

in mijn winkel. Daar verkoop ik heerlijke
ambachtelijke
stamppotten
én
Indische
maaltijden. Dus je krijgt met mij het beste van
twee werelden. Naast mijn werk ga ik graag
naar de ﬁtness en sta ik achter de draaitafel op
feesten en partijen. Eten en vooral Indisch eten
beschouw ik ook als één van mijn hobby’s.
Maar ja... zoals Ricky Risolles zegt: “Je lichaam
is een tempel, dus je moet veel
offeren.” Men beschrijft mij als
zoekt
een betrouwbare, zorgzame en
spontane jongen die graag op stap
gaat. Hier sluit ik mij volledig bij
aan. Omdat ik graag voor anderen
zorg, sociaal ben en geniet van het
leven.

Kortom: van plaatjes draaien
tot sateetjes draaien.

Wie ben ik?

LENGTE
183 CM

OGEN
BRUIN

LEEFTIJD
28 JAAR

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Ik ben Egon Rionaldo Brakké. Ik ben 28 jaar oud
met een lengte van 183 cm. Ik ben zelfstandig
ondernemer en run een speciaalzaak in groente
en fruit. Behalve verse groente en fruit verkoop
ik ook veel maaltijden en rauwkost-salades. Ik
ben een Indo en deze mengelmoes zie je terug

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar egonbrakke@live.com
www.facebook.com/egon.brakke
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COLUMN/EMMY

2021 HET JAAR VAN INNERLIJK LEIDERSCHAP?
De afgelopen weken heb je waarschijnlijk - net als zovelen - het afgelopen jaar
geëvalueerd en plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Mogelijk ben je ook
gestart met goede voornemens. Ik gooi ‘m er even in: hoe staat het ermee?
Staan ze nog overeind of brokkelt het hier of daar nu al af?
Mag ik een suggestie doen? Onderzoek eens of je werkelijk wilt wat je je hebt
voorgenomen. Diep van binnen. Is het ontstaan vanuit een behoefte om je te
conformeren aan je omgeving, om niet uit de toon te vallen of omdat je aardig
gevonden wilt worden? Omdat je denkt dat het gewoon moet, omdat dat
beter zou zijn? Voor wie trouwens?
Overdenk dit eens: word je er niet moe van? Al die extra energie die het kost
om iets te bereiken wat je niet eens met hart en ziel wilt? Is het niet beter en
gezonder voor jezelf om voortaan alleen keuzes te maken die wél 100% bij jou
passen? Zeg eens eerlijk, voel je dat niet ook? Véél minder stressvol. En je
voert je voornemen ook uit met meer inspiratie en motivatie, waardoor je
kans op succes aanzienlijk groter is.
Je niet langer conformeren aan wat je omgeving vindt wat hoort, je eigen
hoofd gebruiken vanuit het besef dat iedereen uniek is en dat daarom niets
vanzelfsprekend ook het beste voor jou is. Lichaam en geest vormen een
authentiek systeem dat uniek reageert. Gebruik je eigen hoofd, hart en
intuïtie om te bepalen wat werkt voor jou. Pak je innerlijke leiderschap, houd
de regie in eigen handen en je zult minder last hebben van conflicten in jezelf
of met anderen. Ben je (kern)waarden trouw. Maak alleen nog keuzes die in
lijn zijn en je zult je goede voornemens met gemak kunnen realiseren. Sterker
nog, goede voornemens transformeren in daadkrachtige beslissingen. Hoe
gemakkelijk wil je je goede voornemens realiseren?
Wens je een happy, authentiek en inspirerend 2021!
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)

Kan jij zonder?
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 worden. De
meeste reparaties zijn dan ook zo snel
gerepareerd dat u uw koffie 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.

Bij GSM Repair store repareren we snel en vakkundig

HET ADRE
voor de repa S
van je smart ratie
phone
013-203300
2

Met een vakkundig
herstelde mobiel
kan het jaar 2021
niet meer stuk!

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

Brucknerlaan 10 Tilburg | 013-2033002 | www.gsmrepairstore.nl
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In een lijstje...

Wij wensen iedereen
een gezond 2021 toe

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.

Zorg goed voor jezelf tijdens coronatijd door het
immuunsysteem te ondersteunen!
Wat heeft Solidare
Natuurvoeding u
allemaal te bieden?

“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 grafieken, 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.”

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.”

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

Wat bieden jullie?

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

De verscheidenheid
van artikelen is
bijzonder groot.
U kunt hier
uiteraard alle
boodschappen
voor uw dagelijkse
maaltijden vinden.
Biologisch
gecertiﬁceerd en
zoveel mogelijk
geleverd uit eigen
omgeving.

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, Pﬂüger, 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.

Kom voor al
dat
lekkers uit
de
natuur bij on
s
langs!
Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910 | www.solidarenatuurvoeding.nl
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Kerstboom eruit,
kamerplant erin
BEGIN HET
JAAR GROEN
MET EEN
NIEUWE
KAMERPLANT

Daar zit je dan. De kerstboom is de deur uit en in je woonkamer zit je tegen een leeg gat
aan te kijken. Een hele maand - en misschien zelfs langer - was de kamer gevuld
met knipperende lichtjes en de heerlijke geur van dennen. Maar aan alles komt een
eind, dus ook aan kerst. En nu?
Weg dennenboom, hallo kamerboom

Er zijn verschillende manieren om de leegte van je
kerstboom op te vullen. Je kunt er een mand of stoel
neerzetten, maar wat te denken van een mooie,
nieuwe kamerplant? Bovendien kan een nieuwe
plant symbool staan voor een nieuw begin. Het is
tenslotte 2021 en dus tijd voor verandering!

Was je heel erg gehecht aan je kerstboom, probeer
dan eens een kamerboom. Het voordeel is dat je
meteen heel veel groen in huis haalt. Bijvoorbeeld
met de polyscias, een struikachtige boom die net als
de kerstpiek recht omhoog groeit. De beaucarnea
doet het binnen iets minder goed dan buiten, maar is
dankzij zijn grote zwarte knol - van waaruit krullende
bladeren groeien - wel een mooie blikvanger in je
kamer. Nog zo’n imposante plant is de alocasia, deze
valt vooral op dankzij de grote bladeren die vanuit
het midden van de plant groeien. Elk nieuw blad is
hoger dan het vorige.

Stressremmers
Er zijn heel wat kamerplanten die een geschikte
vervanger zijn voor de kerstboom. Omdat ze bijvoorbeeld een stressverlagende werking hebben, wat niet
verkeerd is na de drukke decembermaand. Neem de
aglaonema, deze kamerplant is een veel gebruikte
plant in de feng shui, omdat hij positieve energie
en rust brengt. Of de yucca, deze van oorsprong
Mexicaanse plant is wel wat droogte gewend, dus
mocht je hem een keer vergeten water te geven, is
dat niet meteen een ramp. De luchtzuiverende
monstera brengt niet alleen volop groen in jouw
kamer, maar verbetert ook het leefklimaat in huis.

Topper
En dan heb je natuurlijk nog de ﬁcus. Deze plant is
populair door de vele soorten en maten die er zijn en
doet het uitstekend in onze huiskamers. Ideaal voor
iemand die de leegte wil opvullen, maar geen groene
vingers heeft.

Vind jij het ook hoog tijd om het jaar groen te beginnen? Op www.nederlandbruist.nl vind je
heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Unieke eyecatcher in huis
Op zoek naar een echte eyecatcher voor je woning? Wat dacht je van een met leer beklede
trap of wand? Warm, sfeervol, luxe en nog onderhoudsvriendelijk ook, aldus Jorik van Boxtel,
eigenaar van Het Lederhuys.
Het idee voor zijn onderneming startte zo’n
twee jaar geleden toen Jorik net een nieuwe
woning had gekocht. “Ik had ergens een met
leer beklede trap gezien en wilde dat zelf
eigenlijk ook wel heel graag in mijn woning.”
Een zoektocht naar een aanbieder daarvan
leverde echter een teleurstelling op. “Er waren
wel aanbieders, maar die rekenden echt
schrikbarend hoge bedragen voor dit werk. Dat
moest anders kunnen!” Vanuit zijn achtergrond
als meubelmaker verdiepte Jorik zich in het met
leer bekleden van trappen en besloot vervolgens
om het in zijn eigen huis zelf te gaan proberen.
En met succes. “Niet alleen ikzelf was bijzonder
tevreden over het resultaat, ook anderen waren
meteen enthousiast. Van daaruit is het balletje
gaan rollen…”

Kwaliteit tegen scherpe prijs
Met Het Lederhuys bewijst Jorik dat het ook
anders kan. “Ik bekleed trappen en wanden

naadloos met hoogwaardig runderleer, ga altijd voor
kwaliteit, maar dan tegen een superscherpe prijs.” En
met zijn werk haal je volgens Jorik gegarandeerd een ware
eyecatcher in huis. “Zo’n met leer beklede trap
of wand oogt heel warm en sfeervol en ademt
luxe uit. Ze zijn bovendien toepasbaar in alle
mogelijke interieurstijlen.” Bang voor slijtage
hoef je ook niet te zijn. “Het lopen op de
trap zorgt er hooguit voor dat het leer nog
meer karakter krijgt. Slijten zal het niet snel
doordat ik uitsluitend werk met hoogwaardig
anilineleer, leer in de puurste vorm dat speciaal
is behandeld en afgewerkt met een wax.
Je kunt het gewoon schoonmaken met
de stofzuiger en een vochtig doekje
en het is nog hypoallergeen ook.
Ben jij dus ook op zoek naar een
bijzondere eyecatcher voor jouw
woning? Neem dan zeker contact
met me op om de mogelijkheden
te bespreken.”

Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding

Eigenaar: Jorik van Boxtel | Stellendamerf 53, Tilburg | 06-24379399 | info@lederhuys.nl | www.lederhuys.nl
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Goed scheiden vraagt om maatwerk
Als je gaat scheiden
of uit elkaar gaat,
verandert er veel en
krijg je te maken met
veel onzekerheden; op
emotioneel, relationeel en
ﬁnancieel gebied. Chantal
Dekkers heeft al meer
dan 20 jaar ervaring als
advocaat en mediator
en begeleidt mensen in
een scheidingssituatie
naar een passende
oplossing met respect
voor ieders belangen
én, in het bijzonder, ook
die van de kinderen:
“Een gezamenlijk
gedragen oplossing is een
duurzame oplossing.”

“Ik sta voor een persoonlijke en directe aanpak. Een scheiding is een heftige
periode in iemands leven, maar je kunt er ook veel uithalen als je er voor
openstaat. Iedere verandering, dus ook een scheiding, biedt de mogelijkheid
tot persoonlijke groei.”

Totaalaanpak
“Bij een scheiding moet er veel geregeld worden, praktisch en financieel.
Maar het is essentieel dat ook de emoties rondom de scheiding aandacht
krijgen binnen het proces. Zeker wanneer er kinderen zijn, is het belangrijk
om de partnerrelatie goed af te sluiten en te focussen op het herstel van het
vertrouwen en de communicatie, zodat de ouderrelatie na de scheiding goed
blijft of soms zelfs beter wordt. Want ook al ben je geen partners meer, je bent
en blijft wel samen ouders!”

Welke mogelijkheden zijn er?
“Als advocaat zie ik dat procedures een enorme impact hebben op
alle betrokkenen. Ook geeft een rechterlijke uitspraak zeker niet in alle
gevallen een echte oplossing. Daarom bied ik graag alternatieven om
samen te werken naar een gezamenlijke en duurzame oplossing. Dat
kan zijn mediation, co-mediation (samen met een pedagoog of coach),
scheidingsmediation 2.0 (een combinatie met individuele coaching) of de
overlegscheiding (scheiden in teamverband). Ieder mens en ieder gezin
is anders. Er moet dus goed gekeken worden waar behoefte aan is in een

scheidingssituatie. Welke methode biedt de beste
aansluiting om het scheidingsproces zo soepel mogelijk
te laten verlopen om iedereen een goede nieuwe start
te geven na de scheiding. Mijn advies aan iedereen
die te maken krijgt met een scheiding is dan ook om je
goed voor te laten lichten over de verschillen tussen de
diverse mogelijkheden. Kies voor maatwerk. Er bestaat
meer dan alleen maar mediation of procederen!”

Voorkomen is beter dan genezen
De meeste mensen die een relatie met elkaar
aangaan staan niet stil bij de juridische en financiële
consequenties daarvan. Samenwonen, trouwen, een
huis kopen, een kind krijgen; al deze beslissingen
hebben juridische en vermogensrechtelijke gevolgen.
Wanneer er dan onverhoopt toch een scheiding
komt worden deze gevolgen zichtbaar en kunnen
daarover flinke discussies ontstaan. Met behulp van
voorhuwelijkse mediation (premarital mediation)
worden partners al bij aanvang van hun relatie begeleid
en geadviseerd. Op die manier worden weloverwogen
keuzes gemaakt, die worden benoemd in een passende
samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden.
Er wordt vooraf duidelijkheid gecreëerd zodat partners
bij een scheiding niet voor onaangename verrassingen
komen te staan. Dus ook hier geldt:
kies voor maatwerk.

Heeft u hulp
nodig? Bel dan voor
meer info!
013-2070740
Stationsstraat 19, Tilburg | 013-2070740 | chantal@dekkers-familierecht.nl | www.dekkers-familierecht.nl
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HOROSCOOP

Januari geeft je de ruimte
Ram 21-03/20-04
Dankzij je ambitieuze en strijdlustige karakter
zal je de grootste moeilijkheden overwinnen
en er vele kostbare ervaringen bij krijgen.

Stier 21-04/20-05

Steenbok
Wees niet
onverschillig
en help
mensen in
nood.

Je hebt sterk de behoefte om je huis op te
knappen. Begin niet halsoverkop, maar
bereid je goed voor. Zo voorkom je dat je
straks dingen twee keer kunt doen.

Tweelingen 21-05/20-06
De Tweeling kan aan het begin van dit jaar
direct een erg rustige maand verwachten.
Januari zal een geschikte maand zijn om
belangrijke beslissingen te nemen.

Kreeft 21-06/22-07
Het gezin geniet van rust en harmonie. Maak
hier gebruik van en wees niet bang voor het
aansnijden van serieuze onderwerpen.
Leeuw 23-07/22-08
Januari zal hectisch beginnen. Voor wat
betreft je carrière zul je dit jaar wel succesvol
zijn dankzij jouw ambitieuze natuur.

Maagd 23-08/22-09
Aan het begin van dit jaar zal je geduld
moeten hebben. Het lijkt nu bijna onmogelijk
om je wensen te bereiken. Je praktische aard
helpt je om de problemen te overwinnen.

Weegschaal 23-09/22-10
Door je hoge werktempo heb je geen tijd voor
je liefste en het is dus geen wonder dat je met
een gebrek aan vertrouwen te maken gaat krijgen.
Alles kan echter rustig worden opgelost.

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

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt veel ambitie en dat is goed, maar
vertoon geen obsessief gedrag. Je mag de lat
hoog leggen, maar probeer wel rekening te
houden met de beschikbare tijd.
Boogschutter 23-11/21-12
Er zijn enkele interessante nieuwe
opdrachten op het werk, maar jij bent
natuurlijk niet de enige die daarop aast.
Maak snel, maar bedacht, je keuze.

Steenbok 22-12/20-01
Wees niet onverschillig en help mensen in
nood. Wanneer je je down voelt, zullen ze je
zeker terugbetalen.

Heerlijk eten!

Waterman 21-01/19-02
Op het werk ontstaat een onverwachte situatie
waar je geen invloed op hebt. Jouw kwaliteiten
zorgen voor een passende oplossing.

Vissen 20-02/20-03

Kom
genieten!

Alleen jij kent je conditie het beste. Laat
niemand je dwingen. Je hoeft niet alles te
controleren. Geef anderen ook de ruimte.
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Wagnerplein 118, Tilburg
013-7200868
wagnerplein@kwalitaria.nl
www.kwalitaria.nl

Direct uit voorraad:
Zondag 6 okt.

OPEN

van 12.00-17.00 uur

FASHION
FOR CURVES

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

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

ook TOPmerk

en:

SIZE 42&UP

NEW YEAR
NEW FASHION

LIFESTYLE
FASHION GIFTS
TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE
013-5913468 | INFO@FFLO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE

Al vloeren vanaf:

4

99
, p/m²

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Laatste zondag van de maand open
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MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Een betere beveiliging voor minder geld!
De focus ligt bij Mijland Security op een viertal disciplines: Inbraakbeveiliging, toegangscontrole, brandbeveiliging en camerabeveiliging.
Door jarenlange ervaring in dit vakgebied kan ik mijn klanten perfect adviseren over een installatie
op maat. Vaak worden we ingeschakeld om bestaande beveiligingsplannen en -maatregelen tegen
het licht te houden en te checken of deze goed en doelmatig zijn. Dikwijls blijkt het dan mogelijk
om met relatief simpele aanpassingen en beperkte investeringen de doelmatigheid van de
beveiliging te verhogen en de
exploitatiekosten in de hand te houden.
Oftewel: Just to be safe...

SEFA’S/CADEAUTIPS

Al meer dan twintig jaar
ervaring als groothandel in
professionele haarproducten,
waarbij service voor de klant
centraal staat!

Snelle service voor al uw
kappersbenodigheden!
Onze winkels
Julianastraat 2, Uden
0413-288779
Kruisstraat 46A, Oss
0412-484092
Aabeestraat 11-13, Tilburg
013-8811276
14 januari 2021 Opening Tiel
Waterstraat 48, Tiel

VERZORGENDE
HAARMASKERS
Mooi en gezond haar vraagt aandacht, daarom is een haarmasker
een must. Alle bekende merken hebben haarmaskers.
WELK MASKER VOOR WELKE
HAARCONDITIE?
Droog en pluizend haar: Vocht inbrengend,
meestal staat er Moister of Hydraterend in
de omschrijving. Bijvoorbeeld MOISTERKICK
TREATMENT van SCHWARTZKOPF of
ARGAN MASK van TOTEX
Beschadigd haar: geblondeerd of gehighlight
haar? Dan is een masker met proteïne
of keratine perfect. Bijvoorbeeld TOTEX
KERATINE MASK of RICH REPAIR van
GOLDWELL
Gekleurd haar: Elk merk heeft ook voor
gekleurd haar maskers, zodat de kleur lang
houdbaar en stralend blijft.

Bekijk onze webshop op
SEFASHAIRCOMPANY.NL

info@sefashaircompany.nl

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

www.sefashaircompany.nl
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HOE GEBRUIKEN JE EEN MASKER?
1. Met shampoo wassen en handdoek
droog maken.
2. Een royale hoeveelheid masker
over het haar verdelen en in het
haar masseren. Bij een vette
hoofdhuid zo min mogelijk de
hoofdhuid raken, bij een droge
hoofdhuid mag ook de hoofdhuid
worden gemasseerd.
4. 10-15 minuten inwerken
5. Hierna GRONDIG UITSPOELEN,
anders wordt het haar slap.

Bij ons vind je
de juiste producten

BRUISENDE/ZAKEN

‘Iedereen is welkom!’
Irma van Beurden heeft een passie voor haar. Na tien jaar in loondienst te
hebben gewerkt, opende ze in 2014 de deuren van haar eigen kapsalon in
Oisterwijk. In 2018 kwam er een tweede vestiging bij in Tilburg en sinds
kort is er ook een salon in Loon op Zand. iBeau is booming!

KNIPPEN,
KLEUREN
EN MEER

Kwaliteitsproducten
iBeau werkt in de salon met de milieuvriendelijke
producten van Milk_shake. “Deze bevatten
natuurlijke ingrediënten zoals melk- en yoghurt
proteïnen en zijn zo veel mogelijk sulfaat-, parabeenen zoutvrij. De verpakkingen zijn zelfs recyclebaar.
Verder zijn we bezig om ons te specialiseren in
hoofdhuidproblemen. Met de speciale producten
van La Biosthetique kun je op dat gebied heel veel
bereiken.”

Het is niet zo dat Irma perse wil groeien met
haar bedrijf. Ze grijpt simpelweg de kansen die
op haar pad komen. “Inmiddels huren nog vier
andere kapsters een stoel bij mij”, vertelt Irma
enthousiast. “We werken echt samen als team
en nemen klanten van elkaar over als iemand er
een keer niet is. Daardoor tref je hier altijd een
bekend gezicht.”
Jong en oud
“Mannen, vrouwen, kinderen; iedereen
komt hier binnen. Juist die interactie is
erg waardevol. Knippen, kleuren, het kan
allemaal. Ook permanent en watergolf
doen we nog steeds, daar zijn vooral onze
oudere klanten erg blij mee. Een keratine
behandeling is eveneens mogelijk. Nieuw
is bovendien onze 9 minuten kleuring,
perfect voor drukbezette mensen.”

Wees vooral jezelf
“Wat me zo aantrekt in het kappersvak? Sowieso vind
ik het heerlijk om creatief bezig te zijn. Het is mooi
om daar andere mensen blij mee te kunnen maken.
Daarnaast is het contact met de klanten, die van
heinde en verre komen, super leuk. Kenmerkend
voor iBeau is de gezelligheid en de relaxte sfeer. Wie
je ook bent, bij ons kun je gewoon lekker jezelf zijn.”

Oisterwijk Kerkstraat 6 | Tilburg Kreverplein | Loon op Zand De Venloene 1
U kunt telefonisch (06 - 24 60 02 76) of per e-mail (info@ibeau.nu) een afspraak maken

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

Een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren)
waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen?
Dan bent u bij kinderdagverblijf De kleine boom aan het juiste adres. Het
kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een veilige en uitdagende
omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd
door ze enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht
thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle
ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

In de opvang van kinderen vinden
we een huiselijke omgeving
en betrokkenheid van onze
begeleiders van groot belang.
Ontwikkeling van kinderen komt
het best tot zijn recht als de
omgeving hen in staat stelt om
te onderzoeken en te ontdekken.
Onze pedagogische medewerkers
zijn hierin begeleidend. Een kind
leert van de dingen die het zelf
onderneemt en ondervindt, onze
pedagogisch medewerkers dragen
er zorg voor dat een kind voldoende
uitgedaagd wordt.
Om kinderen duidelijkheid en
structuur te geven, waar ze
behoefte aan hebben, werken
we met een vaste dagindeling.
We hechten veel waarde aan
een goede communicatie en
afstemming met thuis. Zo vinden
we het bijvoorbeeld belangrijk dat
een kind zoveel mogelijk de slaapen eetritmes kan aanhouden die
het thuis ook heeft.

Blijf er niet mee doorlopen,
maar kom langs
Voeten werken hard. Ze
brengen jong en oud overal
naartoe, maar krijgen bijna
nooit de verzorging die zij
verdienen.
Wij helpen je voeten graag,
maak nu een afspraak!

MEDISCHE PEDICURE
VOETMASSAGE
LASEREN

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.
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, Nagelreparatie,
Orthesiologie, Laseren en Funghi-check.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

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

www.mppt.nl
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Geef je bedrijfskleding
jouw eigen stijl!
BEL 06-53252001 VOOR DE MOGELIJKHEDEN

COLUMN/JOSÉ APPELS

We maken maatwerk
en zorgen voor een
unieke gepersonaliseerde
uitstraling.

Erfenis afhandelen?

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

jouw partner in signing!

Je hebt elkaar nodig.
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 ﬁnanciële
dienstverlening.
Als de NalatenschapsAfwikkelaar bied ik u mijn
diensten aan om uw wensen
omtrent uw nalatenschap in
kaart te brengen.

Na een eerste gesprek met de zoon besluit ik om contact te zoeken met de zus
die openstaat voor een gesprek met haar broer. Over en weer worden zaken
uitgesproken en onbegrip verandert in begrip. Ik krijg een toezegging dat alle
stukken aangeleverd worden zodat de hoogte van de nalatenschap kan worden
bepaald.
Een paar dagen later volgt een telefoontje van de zus. Ze heeft goed nagedacht
en beseft dat ze elkaar nodig hebben om de nalatenschap goed af te handelen.
Samen gaan ze om tafel en alles wordt in openheid overlegd. Herstel van het
contact is gestart en de afhandeling kan beginnen.
Herkent u deze situatie? Ik kan u hierbij helpen.

Het werken met mensen is voor
mij het mooiste wat er is!
U kunt rekenen op mijn
oprechte belangstelling.

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

Ik word gebeld: vader is overleden en de zoon heeft de laatste acht jaar geen
contact met hem gehad. Is hij erfgenaam? Zijn zus is bezig met de boedel en
het contact verloopt op zijn zachtst gezegd moeizaam.

06-11168152
mediator@joseappels.nl

Bel

voor een gratis
kennismakingsgesprek
06 - 11 16 81 52

www.joseappels.nl
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ONBEGRIP
VERANDERT
IN BEGRIP

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

COLUMN/CARLOS WILLEMS

Waar ben je
voor?

Vinden of gevonden
worden …op de arbeidsmarkt!
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Een paar jaar geleden zat ik, tijdens een korte vakantie in New
York, aan de oever van de brede East River. Aan de overkant lag
Manhattan, achter mijn rug lag Brooklyn. Manhattan en Brooklyn
worden al bijna 150 jaar verbonden door de prachtige en imposante
Brooklyn Bridge.

Er gebeurt veel in de wereld en ik denk
dat we van veel zaken die zich werkelijk
afspelen niet eens een idee hebben. En
als we het al zouden hebben, dan zouden
we het wellicht niet geloven. We weten het
niet. En die onwetendheid leidt tot onrust
en onzekerheid.
Het zijn bijzondere tijden, maar ook bijzondere tijden
gaan voorbij. Want in de afgelopen paar duizend jaar is
niets langdurig hetzelfde gebleven. Alles gaat voorbij.
Deze dag, de vorige eeuw en het jaar 2020 gingen voorbij
en op een dag is dit leven voor jou en mij ook voorbij.
Daarom kijk ik vooral naar wat er wel is en minder
naar wat ontbreekt. Ik begrijp dat er op dit moment
veel ontbreekt en dat er reden is tot opgetrokken
wenkbrauwen en zelfs irritatie of boosheid.
Toch wil ik je een vraag stellen. Waar ben je dankbaar
voor? Denk daar eens in stilte over na. Richt je
aandacht elke dag heel bewust een paar minuten op
datgene waar je dankbaar voor bent.
Dank je wel. Drie kleine woordjes met een grote
betekenis. Ik wens je geluk, gezondheid en wijsheid.

YouriClaessensPhotography
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Kijkend naar zo’n brug moet ik vaak denken aan de brug als metafoor
voor wat een arbeidsbemiddelaar op de arbeidsmarkt kan doen.
Bij Vooruitzenden weten we, met de ervaring die we in de loop der jaren
hebben opgebouwd, wat het belang is van het aanbrengen van een
goede verbinding tussen groepen die elkaar anders nooit zouden vinden.
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat zo’n intermediair minder hard
nodig is als de werkgelegenheid toeneemt. Dat is nu juist niet waar.
Met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zie je dat die
‘oeververbinding’ alleen maar belangrijker gaat worden.
Aan beide kanten zitten werkgevers die op hun eigen ‘eiland’ niet de
juiste mensen vinden. Aan de andere kant vragen sommige mensen zich
af waarom ze, ondanks de toename van werk, maar niet aan werk komen.

Bel de
Joblijn en
ga Vooruit!
013-7852685

Juist nu is die brug dus nodig die mensen en bedrijven
van hun eigen eiland op dat andere eiland brengt.
Durf het aan de overkant te zoeken en ga deze
week nog naar die brug: Vooruitzenden!
Juist zó is vinden of gevonden worden
slechts een kwestie van tijd. Carlos Willems

Ringbaan-Noord 54, Tilburg | 013-7852685 | contact@vooruitzenden.nl | www.vooruitzenden.nl

BRUIST/FINANCIËN

Scheiden? Zo regel
je het financieel

Scheiden is nooit leuk. Je hebt er immers ooit bewust voor gekozen om met elkaar door het
leven te gaan. En als dat dan niet blijkt te lukken, kan dat zwaar vallen. Niet alleen op
emotioneel vlak, maar zeker ook op ﬁnancieel vlak. Misschien niet het leukste om mee aan de
slag te moeten in deze toch al zware periode, maar zeker wel belangrijk voor je toekomst.
De knoop is doorgehakt... jullie gaan scheiden. Maar
waar moet je qua ﬁnanciën dan allemaal rekening
mee houden? In de eerste plaats de scheiding zelf,
het ontbinden van je huwelijk is namelijk niet gratis.
Alleen het inschakelen van een notaris en advocaat
of mediator is al een kostenpost, net als de uitspraak
van de rechtbank. Mocht je hier overigens geen
ﬁnanciële middelen voor hebben, dan kun je
eventueel aanspraak maken op gesubsidieerde
rechtsbijstand. Informeer dus zeker eens naar de
mogelijkheden...

DE FINANCIËN ZIJN
MISSCHIEN NIET HET
EERSTE WAAR JE AAN
DENKT, MAAR WEL ZO
BELANGRIJK

Alleen met de verkoop zijn natuurlijk al kosten
gemoeid, maar daarnaast moet je er ook rekening
mee houden dat het huis niet meer als aftrekpost
opgegeven kan worden voor de belasting. Ook weer
zoiets waar je misschien niet meteen aan denkt.

Financiën op orde
En zo zijn er nog tal van zaken te noemen die na een
echtscheiding kunnen veranderen in je ﬁnanciële
situatie. Wat dacht je bijvoorbeeld van het wegvallen
van dat (tweede) inkomen waar je zo aan gewend
was? Of (partner)alimentatie, belasting, toeslagen,
partnerpensioen en ga zo maar door. Heel veel dus
wat op je afkomt. Verstandig om dit duidelijk in kaart
te brengen, eventueel met behulp van een mediator
of (ﬁnancieel) adviseur, zodat je ﬁnanciële zaken in
ieder geval goed geregeld zijn. Zo hoef jij je alleen
nog maar te richten op je eventuele emoties...

Het huis
Een tweede obstakel waar jullie wellicht tegenaan
lopen, is de gezamenlijke woning. Is dit een koophuis, dan zal ofwel één van de twee de ander uit
moeten kopen en de volledige hypotheek op zich
moeten nemen, of het huis moet verkocht worden.

Benieuwd wat een scheiding voor invloed kan hebben op jouw ﬁnanciële situatie? Op www.nederlandbruist.nl
zijn verschillende ondernemers te vinden die je hier meer over kunnen vertellen.
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BRUISENDE/ZAKEN

DESKUNDIGEN METINGEN
EXCLUSIEVE MONTUREN
ZEER RUIME KEUZE
100% SERVICE EN KWALITEIT
PRACHTIGE ZONNEBRILLEN

VAN DEN BERSSELAAR OPTICIEN
Deskundig advies en vakmanschap
In het winkelcentrum Wagnerplein vindt u al meer dan 30 jaar onze optiekzaak. Van
den Bersselaar Opticien staat voor deskundig advies en uitstekende service. Kom
geheel vrijblijvend binnen en ervaar het zelf.
Ton van den Bersselaar werkt al jaren met plezier
in zijn zaak. Zijn klanten, en vervolgens service
en kwaliteit, hebben prioriteit! Huub de Loos
is al jaren het vaste gezicht in de winkel. Zijn
werkzaamheden bestaan uit oogmetingen, glas
en montuuradvies, maar vooral maakt hij uw
bril met veel plezier en vakmanschap. Tevens
verzorgen wij screening van diabetespatiënten en
overleggen we met de huis-artsen over patiënten
met oogproblematiek. Ook werken we nauw
samen met het ETZ.

Ook kunt u bij ons terecht voor oogkeuringen
voor het CBR. Deze worden gedaan door een
gecertiﬁceerde oogarts. Een uitgebreide collectie
monturen van klassiek tot modern vergemakkelijkt
uw keuze. Dit geldt tevens voor ons assortiment
zonnebrillen. Graag vermelden wij ook dat wij
gespecialiseerd zijn in contactlenzen: met de
nieuwste technologie is het voor bijna iedereen
mogelijk lenzen te dragen. Kom naar onze winkel
voor deskundig advies.

Wagnerplein 60, Tilburg | 013 - 456 15 85 | info@vandenbersselaaropticien.nl
www.vandenbersselaaropticien.nl
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Is jouw website al 2021-proof?
In deze tijd is het van belang dat jij door kunt gaan met datgene
waar je zo graag mee bezig bent? Ondernemen!
Omdat veel mensen thuis zitten en niet naar jou toe kunnen, is het goed
dat jij jouw service en/of product naar de klant brengt. Met een goed
werkende website voorkom je dat je jouw vaste klantenkring verliest!
DROWEB helpt je hier graag bij!
Neem contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden!

COLUMN/ELS BARNHOORN
WEBDESIGN
Websites, webshops
& onderhoud

373

Een ambachtelijk bedrijf in
een modern jasje.

Spreken tijdens de uitvaart vonden ze moeilijk, de dochters van de
dame die we gingen begraven. Toch hadden ze behoefte aan het
uiten van hun emotie, wilden ze ‘iets’ doen voor hun moeder, om
hun dankbaarheid en respect te tonen.

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

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachineoptimalisatie

WIJ
DENKEN MET
JOU MEE!
Bel 06-15668

ZEG HET MET BLOEMEN!

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

Wilt u uw badmeubel vernieuwen
of aanpassen aan uw stijl?

Badmeubels in allerlei
uitvoeringen. met corian, hout
of mdf gespoten.
Vraag naar de mogelijkheden,
wij adviseren u graag.
Wij zijn gevestigd in Alphen
bij Tilburg.

U bent bij ons aan het juiste adres.

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

Ik informeerde voorzichtig bij hen of ze ervoor voelden om iets heel anders te
doen om hun gevoel uitdrukking te geven rondom de uitvaart. Er zijn immers
zoveel meer mogelijkheden dan alleen ‘spreken’ tijdens de uitvaart.
Al pratende kwamen we tot de ontdekking dat de dochters, toen ze klein
waren, graag bloemen plukten voor hun moeder; ze was er altijd zo dankbaar
voor. Moeder hield zo van bloemen, de meisjes vonden het daarom als kind zo
fijn om met een eigen geplukt boeket thuis te komen.
Daarom stelde ik de twee zussen voor daar iets mee te doen. Ik bracht hen in
contact met een speciale bloemiste, die hier op zo’n bijzondere wijze invulling
aan geeft. Eerst heeft zij met de dochters gesproken. Alleen al dat moment
was zo waardevol. Al pratende werden de dochters door de bloemiste
geïnspireerd in hun bloemkeuze, en wat ze wilden maken als eerbetoon aan
hun lieve moeder. Waar hield moeder van, wat paste bij haar. De bloemiste
luisterde geïnteresseerd en inspireerde de dochters met haar voorstellen
vanuit haar rijke ervaring.
Het eindresultaat was dat de dochters uiteindelijk samen met deze betrokken
bloemiste een aantal uur hebben gewerkt aan een prachtig bloemstuk, dat
tijdens de uitvaart op de kist van moeder werd gelegd. En het ging nog verder.
Het thema van de bloemen die op de kist lagen, werd doorgevoerd in de
bloemstukken die het altaar sierden, en die later bij de condoleance op de
diverse tafels stonden.
Zo mooi, zo troostend én verbindend voor de zussen om hiermee bezig te zijn.
Zo ervaarden beide dochters het. Het voelde goed om hun dankbaarheid en
respect op hun eigen wijze te uiten aan hun moeder. Het gaf iedereen een
prettig gevoel en de zussen kregen volop complimenten over hun prachtige
bloemstukken.

Belsebaan 1, Alphen | 013 - 508 28 39 | info@oomeninterieurs.nl | www.oomeninterieurs.nl
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Passie voor auto’s
is mijn drijfveer!
LAKBESCHERMING

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

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT

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

VELGEN BEHANDELING

OP HET WATER

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd.
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte waar u terecht kunt voor
onder andere heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en
wijnen en verscheidene borrelhapjes.
Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers.
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013

CHECK
DEZE
HOTSPOT!

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

Aresstraat 13-01, Tilburg | 06-29498672 | www.topend.nl | Facebook: TopEnd cardetailing
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Bij Boot013 kun je terecht voor
lunch, diner of borrel voor een
avondvullende totaalbeleving.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenziekte. De symptomen lijken een combinatie van
Alzheimer, Parkinson en ALS. Een kind van een
ouder met de ziekte van Huntington heeft 50%
kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte
een grote impact op het hele gezin.
Wat Mijzo bijzonder maakt
De Kloosterhoeve, een locatie van zorgorganisatie Mijzo, biedt een unieke woonzorgcombinatie voor mensen met de ziekte van
Huntington. In onze visie zijn en blijven mensen
met deze vreselijke ziekte op de eerste plaats
mens. Zij staan centraal, niet de ziekte. We
bieden persoonsgerichte zorg en behandeling
en stimuleren de eigen regie en zelfstandigheid.
Silvert 3D
Beweging is ontzettend belangrijk voor mensen
met de ziekte van Huntington. Om dit te
stimuleren willen we graag een SilverFit 3D
aanschaffen. Deze zorgtechnologie draagt bij
aan de beweging en ontspanning van cliënten.
Helaas is hiervoor geen geld beschikbaar.

Helpt u ons mee?
Uw donatie kunt u storten
op rekeningnummer
NL09 RABO 0301 5371 00 onder
vermelding van De Kloosterhoeve
ten bate van de Silvert.
Meer weten?
Op 7 januari 2020 zond RTL4
de indrukwekkende aevering
uit van Five Days Inside, waarin
Natasja Froger vijf dagen verbleef
bij zorglocatie De Kloosterhoeve
in Raamsdonksveer. U kunt
de aevering terugkijken op
Videoland.

Saints Poolcenter van Tilburgers
voor Tilburgers
Wat
bijzonder maakt

www.mijzo.nl
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Of je nu zin hebt om te poolen of
liever gewoon gezellig een drankje
drinkt met leuk gezelschap, bij
Saints Poolcenter in Tilburg is
iedereen meer dan welkom. “We
zijn niet alleen het oudste, maar
zeker ook het gezelligste poolcafé
van Tilburg”, vertelt eigenaar
Clemens Bosveld trots.
Eigenaar: Clemens Bosveld
Heuvelring 222, Tilburg
013-5367711
www.poolenintilburg.nl

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

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

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

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

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

unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!

Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor

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

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

VLOEREN VAN DUURZAAM
HOUT IN JOUW
PERSOONLIJKE STIJL! Michel

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

Goede voornemens?

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

Realiseer ze met Personal Training bij WorkOutDoor!

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

De Wolmuis is
epunt
k
oo een servic
en
S
van DHL, UP
D.
DP
en
Homerr

Kringloopwinkel Voor elk wat wils

2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

GROEPSTRAINING
PERSONAL TRAINING

Alles te koop voor
€ 1,- per stuk

CLINCS

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

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

Geniet

Wil jij werken aan je conditie en kracht? Word uitgedaagd op je eigen niveau en
verleg je fysieke en mentale grenzen samen met WorkOutDoor! Onze Personal
Trainingen zijn geschikt voor iedereen en zijn gericht op het bereiken van doelen die
je zelf stelt, altijd met behulp van de persoonlijke aandacht van onze kwaliﬁceerde
en enthousiaste instructeurs. Train je hele lichaam, maak je hoofd leeg van de
alledaagse zorgen en overwin die mentale obstakels!

SPORTMASSAGE
Meer informatie?
Kijk op workoutdoor.nl of stuur een e-mail naar info@workoutdoor.nl.
WorkOutDoor is een sportbedrijf voor outdoor fitness, waarbij de totale training
van het lichaam op de juiste manier centraal staat. Dit doen we altijd in de
buitenlucht, omdat dit meer zuurstof en energie oplevert. Ook kan er op deze
manier gewerkt worden aan de opbouw van een goede weerstand. Naast
Personal Training biedt WorkOutDoor ook groepslessen in Tilburg, BerkelEnschot en Goirle aan.

Proef het
zelf, bestel
en haal!

Enkele reacties

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

Huub Jacobs | 06 11385006
info@workoutdoor.nl
workoutdoornederland

www.workoutdoor.nl

Arco Engelen: “De trainers van WorkOutDoor
zijn, als één van de weinige, in staat om
je tegelijkertijd fysiek, conditioneel en
mentaal te trainen.”
Peter Croes: “Wat ik erg knap vind is dat
WorkOutDoor de juiste mix tussen mentaal
en fysiek in de Personal Trainingen weet
te brengen. Het is echt training op maat
en daarmee van grote waarde geweest als
onderdeel van mijn herstel.”

Autosleutels nodig?

In onze winkel vindt u een ruim assortiment aan autosleutels,
ook voor oldtimers het is tevens ook hét adres voor:
• Transpondersleutels ( zonder afstandsbediening )
• Transpondersleutels mét afstandsbediening
• Reparaties aan kapotte knopjes op de printplaat
• Vervanging en reparatie van kapotte behuizingen
• Vervanging van batterijen
Voor het programmeren van een afstandsbediening of
transpondersleutel hebben wij in bijna alle gevallen uw auto
hierbij nodig, breng die dus altijd mee. Maak telefonisch
of via de mail een afspraak zodat we u snel kunnen helpen.

Bel ons
voor informatie:
013-5430579

HET JUISTE
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certiﬁcaatsleutels
• Transpondersleutels
BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen
KLUISOPENINGEN

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

Uw tuin (laten) aanleggen?
Uw tuin in
harmonie en balans
Gespecialiseerd in
Energetische tuinaanleg.
Een ontwerp en aanleg vol
energie voor de ‘beheerders’
van hun tuin.
Wij zijn gespecialiseerd:
ADVIES
ONTWERP

Stop met twijfelen over je baan of studie en

ga aan de slag met IVY career!

AANLEG
ONDERHOUD
BEDRIJVEN

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

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

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62
theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Bent u op zoek naar een betrouwbaar en deskundig hoveniersbedrijf?
Hoveniersbedrijf van Amelsfoort, met name Theo van Amelsfoort,
realiseert graag de aanleg van uw tuin.
De aanleg van uw droomtuin
Voordat wij kunnen beginnen met de aanleg hebben er al
verschillende gesprekken plaats gevonden. Wij zijn in eerste
instantie bij u aan huis geweest om uw ideeën en wensen
te bespreken, de maten van uw tuin op te meten en om een
algehele indruk van de omgeving te vormen. Daarna zijn
wij bij u teruggekomen met een globaal ontwerp, een werk
omvattende beschrijving, genaamd offerte.
Deze documenten zijn met u doorgesproken, eventueel
gecorrigeerd en -mede door ons beider enthousiasme- heeft
u uw goedkeuring uitgesproken over het plan, de werkwijze
en de prijsopgave. Nu zijn we samen zo ver, tijd om aan
de werkelijke aanleg te beginnen. De besproken offerte,
inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden, wordt door
middel van uw handtekening omgezet in een definitieve
opdracht. Zo weten we beiden wat de gemaakte afspraken zijn.
Af en toe waarschuwen we de klant voor de ‘sloopwerkzaamheden’. Het
kan namelijk wel eens een moeilijk moment zijn als de tuin, waar u zich al
jaren in heeft verdiept, ‘ineens’ wordt afgebroken. Gelukkig is tijdig met
u besproken welke planten of herinneringen bewaard of teruggeplaatst
moeten worden in de tuin, zodat u zich niet vertwijfeld
af hoeft te vragen of het allemaal wel goed komt.
Wilt u meer
Daarvoor is juist het overleg vooraf zó belangrijk.
n?
wete

ze

Kijk dan op on
website!
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Ga op street art tour
en ontdek de
verhalen van Breda.

Het WOW effect

Meer informatie op:

www.blindwalls.gallery
Advertentie mede mogelijk gemaakt
door Holland Casino Breda
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boek
van Lisa

Januari is de maand waarin
we rustig thuis genieten van
de fijne dingen in het leven.
Van elkaar, van een goed
boek en van dit bruisende
magazine. Nestel jezelf
lekker op de bank en blader
(online) door deze editie
van Bruist en puzzel mee
voor mooie prijzen.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-6.

SodaStream

bruiswater
toestel

Staal

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je
in een ruk uit! 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!

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Zoek de zes letters in BRUIST!

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ynieuwjaar. T
De oplossing van vorige maand was cadeau.
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bubbels
bruist
water
duurzaam

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari de oplossing
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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koolzuur
smaakje
gemak
gas
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 februari
de oplossing in op onze site: www.tilburgbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

Maak kans op dit

#2 BETROUWBAAR
Al meer dan 70 jaar

#De 7 zekerheden bij Van Mossel
Bekijk ze allemaal op www.vanmossel.nl/moc

Van Mossel Mega Occasion Centrum Tilburg Kraaivenstraat 6 | T: 013 539 500 | www.vanmossel.nl/moc

