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‘De magie van
theater is heerlijk’
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Om deze redenen kiest
u voor AniCura
Dierenziekenhuis
Tilburg
Het belang van uw huisdier staat bij ons
altijd voorop, want wij luisteren echt naar de
mensen die in onze kliniek komen, aldus onze
klanten. Met dat vertrouwen gaan we dan
ook heel zorgvuldig om.
Bij ons werken onder andere een tandheelkundig
dierenarts, meerdere dierenartsen met expertise
op het gebied van orthopedie en chirurgie en
echograﬁe. Zo krijgt ieder de elke zorg

De beste zorg
voor uw huisdier
De kwaliteit van onze dierenzorg moet perfect zijn. Hier doen
we geen concessies in. We zijn trots op onze goede reputatie,
investeren ﬂink om onze expertise te blijven uitbreiden en bieden
voor al onze klinieken toegang tot state-of-the-artapparatuur.
Wij willen dat u zich bij ons veilig en vertrouwd voelt met uw huisdier. Daarom
nemen we altijd de tijd om alles goed uit te leggen. Zo weet u als eigenaar altijd
wat er bij uw huisdier gaat gebeuren. Het kan zijn dat we tijdens een operatie
onverwachts iets moeten aanpassen. Mocht dit zo zijn, dan stellen we u altijd zo
snel mogelijk op de hoogte.

die het nodig heeft.

Het kan zijn dat u buiten onze normale openingstijden ineens voor een probleem
komt te staan. Wij werken samen met klinieken uit de buurt, zo zorgen we ervoor
dat u buiten openingstijden bij ons of bij een van onze buurtcollega’s terecht kunt.

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

Onze behandelingen
• vaccinaties
• consulten
Het aller• preventieve zorg
b
e
langrijks
• pup/kitten checks
vinden we te
• seniorenchecks
de
voor uw hu zorg
• sterilisatie/castratie
isdier
én voor u.
• bloedonderzoeken
• (hart)echo’s
• röntgenfoto’s
• ct-scans
• (orthopedische) chirurgie
• tandheelkundige behandelingen
• orthodontie
• specialistische (tandheelkundige) behandelingen

COLUMN/ANICURA
Supervriendelijke
medewerkers met
een groot
inlevingsgevoel.
Theo

Top mensen met
hart voor dieren.
Jos

Ze zijn heel
bekwaam, erg lief
voor dieren en
stellen de baasjes
ook gerust. Weten
heel goed waarover
ze praten, erg
professioneel
Merlin

Echt goede
begeleiding en
verzorging van je
huisdier. Artsen
zijn echt kundig en
meedenkend.
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Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ achter
de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus in
plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich weer
naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

win

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

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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Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

REESHOF
OISTERWIJK

GOIRLE

Inhoud

HILVARENBEEK

23
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TILBURG

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...
Veel leesplezier,

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/BODY&MIND

De vijf grote voordelen
FRISDRANK
VERVANGEN DOOR
WATER SCHEELT
VEEL CALORIEËN

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water
is belangrijk voor onze gezondheid.
Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt.
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil
te houden. Alcoholische dranken worden niet als
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist
vocht aan het lichaam onttrekken.

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hierdoor
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.
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Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken.
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het
drinken van een extra glas water geeft bovendien een
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water,
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer.
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.
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Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee
voor een goede aanvulling van het vocht dat je
verliest door het zweten.
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Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

WAALWIJK

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

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl
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OUTDOOR FURNITURE

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en proﬁteer
van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.
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SHOPPING/NEWS

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste
duurzame hard seltzer in Nederland. De roze
variant met peer, hibiscus en lavendel is een
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde
peren een tweede leven krijgen. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen
honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar
bovenal verrassend in smaak. Een ware
zomertrend! www.drinkstork.com

LEZERSACTIE

HIPPE BUBBELS
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Kroatië als wijnland is hip. Deze
bubbels zijn het Kroatisch antwoord
op prosecco en laten zien (en proeven)
dat er inmiddels een jonge generatie
gepassioneerde wijnmakers aan het
roer staat. Beide bubbels zijn verfrissend als aperitief en uitstekend
geschikt voor zomerse wijncocktails.
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.

Ontwikkel jouw eigen killer
body! In haar boek besteedt
Faya niet alleen aandacht aan
voeding, sport en persoonlijke
verhalen van mensen die haa
r
dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset.

G

L M N

win Daar is de zon!
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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. #KIL
LERBODY naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

VOOR NACHTEN VOL PASSIE

Maak kans op Musk Extreme .
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cive
vanille, rozen en
www.perrismontecarlo.com.

LEKKER SOEPEL

Deze webwinkel is gevuld met heel veel spannende dingen
voor in de slaapkamer. Neem gerust een kijkje, start met de
voorpret en bestel snel voor heerlijk genot tussen de lakens!
www.kissandplay.nl.

HELLO SUNSHINE
Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet
altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende
witte waas. De verfrissende lotion heeft
een lichte textuur die snel intrekt. Ook
verkrijgbaar in factor 15 en 30.
www.hawaiiantropic.com

Wilkinson lanceert de Hi Audrey.
Het Duo-Intense serum zorgt ervoor
dat het mesje soepel over je huid
glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de
vochtbalans tijdens het scheren om
irritaties te voorkomen. Dat maakt
de Intuition Hi Audrey ideaal voor
de gevoelige huid. Voor een
zorgeloze beautytreatment!
www.wilkinsonsword.nl

magazine
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #PERRIS
o.v.
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geg
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r
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Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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DITJES/DATJES

EEN MOMENT
VOOR JEZELF!
Een bezoekje aan de kapper moet aanvoelen als een moment van
ontspanning. Dat is de visie van het enthousiaste en vakkundige
team van kapsalon Bo Hair. “Bij ons moet je je vrij en thuis voelen”,
aldus eigenaresse Annemiek Bogers. “En met een glimlach op je
gezicht en een bij jou passende coupe weer naar huis gaan.”
Man, vrouw, jong en oud… iedereen is welkom bij Bo Hair. “We kunnen
bovendien alle mogelijke stijlen knippen; van klassiek tot de meest moderne
coupes. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en ontwikkelingen
volgen wij namelijk regelmatig trainingen waardoor onze vakkennis altijd up-todate is.” Bij Bo Hair staan ze dus voor kwaliteit. Maar ook voor persoonlijk contact
en een bijzonder ﬁjne sfeer. “Dit alles maakt dat onze klanten elke keer weer blij
zijn als ze bij ons in de kappersstoel plaats kunnen nemen.”

Tweede vestiging

Annemiek Bogers

Van stilstaan is geen sprake bij Bo Hair. Niet alleen blijven ze zich ontwikkelen
door het volgen van trainingen, maar ook door het openen van een tweede zaak.
“Onlangs hebben we de deuren geopend van een tweede vestiging in Bladel.
Daar zijn we natuurlijk supertrots op! En ook daar worden uiteraard alle klanten
vakkundig en enthousiast geholpen, want dat is waar wij voor staan.”

Diessenseweg 44, Hilvarenbeek
013-5051979
Charel Baelemanshofke 14,
Bladel0497-388448
Maak dus meteen een afspraak bij Bo Hair en geniet van het moment voor jezelf!
16

www.bo-hair.nl

Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
Water dat je in een ﬂes koopt, is soms wel
1.000 keer duurder dan kraanwater.
Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien,
omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel,
maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
toekomst er ineens heel anders uitzien.
De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
in hun appjes als mannen. A B C D E F G
H I J K L M N
Bruisend water reinigt de smaakpapillen.
O P Q R
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FASHION
FOR CURVES

SIZE 42&UP

DAAR WORD
JE BLIJ VAN...

LIFESTYLE
FASHION GIFTS
TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE
013-5913468 | INFO@FFLO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE
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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SCHUIN
AFSNIJDEN
HOEFT
NIET
ZIJDEZACHTE
BLOEMEN

Dit zonnige boeket is gecreëerd door de zijderups in samenwerking met kwaliteitslabel Silk-ka.
Het verwelkt nooit en de kleuren blijven sprankelend! Kies er een passende vaas bij (we hebben
prachtige in huis) om je vrolijke lentegevoel vast
te houden. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

D

Zoek je een nieuwe
of jong gebruikte auto?

AGJE UIT
OVER HET IJ
FESTIVAL

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 coronarichtlijnen.

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig
nagekeken voordat ze worden afgeleverd.
Rheastraat 25, Tilburg | 013-57 00 048 | info@autokafoe.nl | www.autokafoe.nl
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Van 9 tot en met 18 juli vindt
alweer de 29e editie van het Over
het IJ Festival plaats: tien dagen
lang worden zo’n 25 theatershows
opgevoerd door nieuwe en
gevestigde makers op spraakmakende binnen- en buitenlocaties
op de NDSM-werf, aan de oevers
van het IJ en op diverse locaties
dieper in Amsterdam-Noord. Het
Over het IJ Festival laat je de stad
met nieuwe ogen bezien. Inspireer,
verrijk en verwonder jezelf, leer
nieuwe plekken, mensen én hun
verhalen kennen. Voor iedereen die
erin gelooft dat kunst, verbinding
en ontmoeting zorgen voor een
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.overhetij.nl

FILMPJE KIJKEN
TINA
De documentaire Tina is de ultieme ode aan
een superster en een intiem portret over een
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen
om haar carrière, identiteit en nalatenschap
op haar eigen manier vorm te geven. Tina
Turner vertelt in de documentaire haar eigen
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen
en meest persoonlijke momenten deelt. Een
inspirerende documentaire over een van de
grootste iconen van de moderne muziekindustrie. Met nooit eerder vertoonde beelden.
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

BINNEN/BUITEN
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BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten
mening met meer dan vijf miljoen
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller
Bernie die live een spelletje wil spelen.
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s.
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten
uitrukken en het aantal slachtoffers oploopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo
begint een klopjacht op een onzichtbare,
volledig losgeslagen moordenaar, live
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.
23

€2.699,-

€1.999,-

1.799,-

1.399,Mooie en betaalbare ﬁetsen
van het oudste ﬁetsenmerk
van Nederland sinds 1884.
Verkrijgbaar bij Matrabike!

Fongers Livorno Heren 522 Wh
Fongers Supreme

€1.999,-

1.399,-

Fongers Supreme Disc 522 Wh

BESTE
KOOP
R Fietstest 2021

€2.699,-

1.799,Fongers E-Transporter N8 522 Wh

€1.799,-

Fongers Livorno

1.149,-

www.matrabike.nl
0416-342012

Fongers E-Folding N3 324 Wh

ZEER GOED
R Fietstest 2021

Fongers Livorno Dames 522 Wh

Showroom: Gompenstraat 21 Waalwijk

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op leuke
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
26

THEATER.NL

Frits Sissing

‘EEN GROOT
HART VOOR
CULTUUR’

‘Ik heb theater altijd een
spannend medium gevonden’
Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen.
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naarreeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”,
vertelt Frits aan Theater.nl.
De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al
een spannend medium gevonden. De magie van
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit,
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op
toneel word je echt even meegenomen naar een
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit.

Cultuurambassadeur

Extra dimensie

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk.
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

AVROTROS - Fotograaf Ruud Baan

Voor de presentator is een theaterbezoek een echte
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de
auto te stappen, het land door te rijden en de hele
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”

A B C D E
28
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Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek
concert of een museum gaan.”

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs
onderstrepen we graag de veelzijdige
Leolux collectie die u een brede keuze
biedt in designmeubelen. In elke
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds
tot avant-garde design.

Leolux Rego
Design: Gino Carollo, 2020

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

ALLURE EN UITSTRALING

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

Soeterboek & Partners, administratie- en belastingadviseurs, richt zich vooral op bedrijven binnen het
MKB, inclusief de middelgrote B.V.- ondernemingen.
Wij ondersteunen bedrijven op administratief,
ﬁscaal en juridisch gebied.

Zondag 6 okt.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek
naar een gemotiveerde

OPEN

FISCALIST (m/v)

van 12.00-17.00 uur

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

ook TOPmerk

en:

Al vloeren vanaf:

4

99
, p/m²

• Je bent zelfstandig in je werkzaamheden
en hebt ervaring met MKB ondernemingen.
• Je bent een breed georiënteerde persoonlijkheid
die kan traceren en adviseren.
• Je blijft graag up-to-date om je eigen kennis uit
te breiden.
• Analytische vaardigheid, creativiteit, kwaliteits-,
resultaat- en cliënt gerichtheid passen bij jou.
• Daarnaast beschik je over goede contactuele
vaardigheden en kun je goed samenwerken
binnen een team.

Wij zijn op zoek naar:
• Een ﬁscalist die bijdraagt aan de ontwikkeling van
onze organisatie. Niet alleen je vakkennis, maar
ook je positieve karakter stellen wij op prijs.
• Je adviseert ondernemers bij ﬁscale vraagstukken
en je bent aanspreekpunt voor de cliënt.
• Je bent als specialist tevens sparringpartner voor
je collega’s ten aanzien van ﬁscale vraagstukken.
• Je bereidt ﬁscale adviezen voor en werkt deze uit.
• Tevens bespreek je zelfstandig of samen met een
collega/vennoot de uitgevoerde opdrachten.
• Samen met onze jaarwerkspecialisten ben je
verantwoordelijk voor de ﬁscale aangiften van
onze klanten en de eindkwaliteit van onze ﬁscale
dienstverlening.

Wat jij van ons kunt verwachten:
Een goede, gezellige, professionele werkomgeving
waarin je gestimuleerd wordt om je ﬁscale capaciteiten te benutten en verder te ontwikkelen.
Ook de juiste balans tussen werk en privé is binnen
ons team een belangrijk item. Het gaat om een
vacature voor 20 - 40 uur per week. Uiteraard tegen
een marktconform salaris en voorwaarden.
Heb jij ervaring als ﬁscalist bij een
administratie/belastingadviesbureau?
Schroom dan niet om meteen te reageren en mail
direct je motivatie en CV naar:
r.soeterboek@senp.nl

Waar jouw proﬁel aan moet voldoen:
• Je hebt een universitaire studie Fiscaal Recht/
Fiscale Economie en/of een studie HBO-Fiscale
Economie afgerond en/of beschikt over meerdere
jaren werkervaring.
Soeterboek & Partners administratie- en belastingadviseurs Schotsestraat 19 5171 DT Kaatsheuvel www.senp.nl
33

Hamers@Home
Kastenbouwers heeft naast
de diverse mogelijkheden
voor inloopkasten ook een
groot aanbod in kledingkasten. Deze kasten zijn
verkrijgbaar in alle soorten
en maten waardoor wij altijd
de geschikte kast voor jouw
kamer hebben. Of het nu
gaat om een grote kast met
schuifdeuren of een meer
traditionele kledingkast met
drie deuren en drie laden.
Het resultaat is een kast
waar wij trots op zijn en waar
jij straks jarenlang plezier
van hebt, elke dag weer.

Chris Wiermans
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
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BEAUTY/NEWS
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En dan is het zomer!

Wat hebben we lang moeten wachten op
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!

1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95 www.douglas.nl
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75 www.debijenkorf.nl
3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,- 4. Nagellak van essie, € 9,99 www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,- www.debijenkorf.nl
6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99 www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99 www.zenner.nl

8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,- www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75 www.clarins.nl
10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95 www.douglas.nl
11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,- www.douglas.nl
12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50 www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95 www.skins.nl
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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 op
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.

Alles gecheckt?

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK
NAGELBEHANDELING
• Gellak
• Gel/Acryl/Polygel

Zeker de zonnebrand niet vergeten!
Jouw zomer beauty checklist:
Manicure inclusief gelakte nagels
Pedicure inclusief gelakte nagels
Harsen benen / oksels / bikinilijn
Epileren
Beautybehandeling met
voorbereiding op de zon
Verven wimpers / wenkbrauwen
Waterproof make-up
Verantwoord zonneproduct
Bodyscrub / cellulite-behandeling

Bij aankoop
van een
aftersun
gezicht of
lichaam

20%
korting
op je

Kijk op voor meer info op

zonbescherming
naar keuze.

www.artinails-beauty.nl

• 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
• Lift Summum behandeling verstevigt
en verbetert de gelaatstrekken
• Hydra Peeling, een effectieve manier
om de huid mooi te houden
• Hydradermie Ooglift of Eye logic
voor minder lijntjes rond de ogen
• Hydra Clean
• Hydra Care, deze behandeling
verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING
• Pedicure
• Spa voetbehandeling
• IBX-behandeling

Wendy van Strien

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

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty
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Kevin van den Hoof kreeg
het vak van tegelzetter met
de paplepel ingegoten. Zijn
vader heeft inmiddels al 30
jaar een tegelzettersbedrijf
en leerde hem de ﬁjne
kneepjes van het vak. Kevin
legt keramische wand- en
vloertegels voor allerhande
projecten, groot en klein.

FOOD FOR THE
HEART AND MIND

Hoe je er ook voor staat, accepteer het
als een eigen keuze, dan geef je je
kracht niet weg door jezelf als speelbal
van omstandigheden te zien.

MAAK NU EEN
AFSPRAAK
06-10671567


EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP

AUTEUR INSPIRATOR MOTIVATOR

MASTER COACH-GECERTIFICEERD

Food for the heart and mind | www.essentialconnection.nl

VERSCHILMAKER BIJ FEEM MAGAZINE

VAKMANSCHAP IS
MEESTERSCHAP

Iedere klus
is weer anders
Ook voor particulieren
“Ook particulieren kunnen natuurlijk
een beroep op mij doen. Ik kan de
tegels niet leveren, ik leg ze alleen.
Ik kan je echter eventueel wel doorverwijzen naar leveranciers uit mijn
netwerk. In de toekomst wil ik mijn
eigen showroom openen zodat ik ook
de verkoop voor mijn rekening kan
nemen. Het is voor klanten immers
het fijnst om met één persoon te
maken te hebben.”

Vooraf duidelijkheid
over de kosten
INFO @ ESSENTIALCONNECTION . NL T :

0640099251

Tot die tijd richt Kevin zich op het
leggen. “Meestal ga ik eerst even een

kijkje nemen bij de mensen thuis. Ik
wil graag precies weten hoe de situatie
ter plekke is om verrassingen achteraf
te voorkomen. Ik breng dan ook meteen
een offerte uit. Daarbij ga ik uit van een
meterprijs, daardoor weet je van tevoren
precies wat het je gaat kosten.”

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

K. van den Hoof Tegelwerken | Dolomietenlaan 136, Tilburg | 06-10671567
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Niet alleen voor
occasions
maar ook voor:
APK
ONDERHOUD
AIRCO-SERVICE
EXPORT DIENSTVERLENING

250
occasions
uit voorraad
leverbaar

Occasions

LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar
doe het veilig
Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker.
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon.
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags,
de zon is dan het sterkst.

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf
controleren door de stof tegen het licht te houden.
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek
te voorkomen.

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

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

Kom eens langs

Inkoop • Verkoop • Onderhoud • Reparatie • APK

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

Financial lease | Occasions | Auto inkoop | Financieren | Verzekeren
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Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème.
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere
huid minstens factor 30.

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.

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril
aan te schaffen!

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
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BRUISENDE/VRIJGEZEL
LENGTE
175 CM

LEEFTIJD
66 JAAR

OGEN
BLAUWGRIJS

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

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.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.
“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo
mijn leven en mijn passies met iemand anders te
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies
mijn leven kan verrijken. In mijn eentje
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen,
vermaak ik mij in principe prima, dus
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en Annelies zoekt een man moet echt een aanvulling zijn.
lezen, om maar een paar voorbeelden te
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk,
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden
dus dat verwacht ik ook terug van een
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een
parfumeursassistente gewerkt – heb ik
wat langere man van ongeveer mijn
nog steeds meer dan genoeg om handen.
leeftijd. En laten we humor niet
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik
vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer
andere mensen aan het lachen maak...”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken.
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.
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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!

WEBDESIGN
Websites, webshops
& onderhoud

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

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachineoptimalisatie

WIJ
KE
DEN N MET
JOU MEE!

373

Bel 06-15668

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

Logeeropvang
Van vrijdag 17 uur tot zondag 17 uur bieden wij logeeropvang op een
vakantiepark. Het grootste doel is ontlasten van het gezin. Maar bij ons
hebben ze ook individuele doelen evenals groepsdoelen.
Er is een dagschema maar ook een picto-planning zodat iedereen kan zien wat
we gaan doen.Buiten de coronatijd gingen we op superleuke activiteiten, zodra dit
weer kan pakken we dit op. Nu gaan we op speurtochten, knutselen, hebben we
waterspelen met mooi weer, bord spelen, gaan we naar de speeltuin.
In de logeeropvang hebben wij plaats voor kinderen vanaf 0 jaar tot ca 25 jaar.
Uiteraard zijn deze kinderen/ jongvolwassenen verdeeld in verschillende huisjes.
We maken er een gezellig leerzaam weekend van!
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Saints Poolcenter van Tilburgers
voor Tilburgers

Hoefstraat 175, Tilburg | 06-39480669 | andrea@het-schatkistje.net | www.het-schatkistje.net
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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

BRUIST/MODE

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!
Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen
van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?

MET EEN
ZONNEBRIL
VERMINDER JE
DE KANS OP
KRAAIENPOOTJES

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede
bescherming kan uv-straling namelijk permanente
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen,
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen
opmeten. Daarna kan de opticien bepalen of je

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en
grijze glazen verminderen de felheid van het licht.
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel
buiten bent. Ze zijn kleurneutraal en voorkomen
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outﬁt!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes.
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje
met uv-ﬁlter.

Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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DRIVE TOGETHER

EEN MOOI MOMENT VOOR

D E M A Z D A M X- 3 0

. 100% elektrische crossover
. Imposant van buiten en royaal van binnen
. Zeer rijke standaarduitrusting
Mazda
Mazda MX-30
MX-30 vanaf
vanaf €
€ 33.140.
33.140. Gemiddeld
Gemiddeld stroomverbruik
stroomverbruik Mazda
Mazda MX-30
MX-30 19
19 kWh
kWh per
per 100
100 km
km // CO2-uitstoot
CO2-uitstoot van
van 00 g/km.
g/km. De
De vermelde
vermelde WLTP
WLTP waarden
waarden voor
voor het
het gecombineerde
gecombineerde stroomverbruik
stroomverbruik en
en de
de
CO2-uitstoot
CO2-uitstoot zijn
zijn gemeten
gemeten volgens
volgens de
de nieuwe
nieuwe WLTP-testmethodiek.
WLTP-testmethodiek. Prijzen
Prijzen incl.
incl. BTW
BTW en
en kosten
kosten rijklaar
rijklaar maken,
maken, excl.
excl. mica/metallic
mica/metallic (3-tone)
(3-tone) lak
lak en
en opties.
opties. Actie
Actie geldig
geldig bij
bij particuliere/zakelijke
particuliere/zakelijke aanschaf
aanschaf
met
met uiterlijke
uiterlijke off
offertedatum
ertedatum 31
31 juli
juli 2021
2021 en
en uiterlijke
uiterlijke registratiedatum
registratiedatum 30
30 oktober
oktober 2021.
2021. Mazda
Mazda Leasing
Leasing isis gerechtigd
gerechtigd de
de overeenkomst
overeenkomst eenzijdig
eenzijdig te
te beëindigen
beëindigen indien
indien hier
hier niet
niet aan
aan voldaan
voldaan kan
kan worden.
worden. Het
Het
vanaftarief
vanaftarief isis gebaseerd
gebaseerd op
op een
een looptijd
looptijd van
van 60
60 maanden
maanden en
en 10.000
10.000 km/jaar
km/jaar incl.
incl. rente,
rente, afschrijving,
afschrijving, reparaties,
reparaties, onderhoud,
onderhoud, banden,
banden, wegenbelasting,
wegenbelasting, verzekering
verzekering o.b.v.
o.b.v. 66 schadevrije
schadevrije jaren,
jaren, pechhulp
pechhulp en
en
BTW.
BTW. Meerprijs
Meerprijs kilometers
kilometers maximaal
maximaal €
€ 0,1576
0,1576 en
en minderprijs
minderprijs kilometers
kilometers minimaal
minimaal €
€ 0,0315.
0,0315. De
De maandbedragen
maandbedragen zijn
zijn exclusief
exclusief stroom
stroom en
en eventuele
eventuele opties.
opties. Overige
Overige consumentenacties
consumentenacties zijn
zijn niet
niet mogelijk
mogelijk
i.c.m.
i.c.m. het
het Private
Private Lease
Lease aanbod.
aanbod. Afgebeeld
Afgebeeld model
model kan
kan afwijken
afwijken van
van de
de daadwerkelijke
daadwerkelijke specifi
specificaties.
caties. Prijswijzigingen
Prijswijzigingen voorbehouden.
voorbehouden. Zie
Zie voor
voor kosten
kosten en
en voorwaarden:
voorwaarden: www.mazda.nl.
www.mazda.nl.
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PR I VATE L E A SE NU
€ 299 PER M A A ND
LOUWMAN MAZDA
Charles Petitweg 41 | 4827 HJ Breda | 076 - 5218962
Vaalserbergweg 2 | 5628 CJ Eindhoven | 040-2911800
Kraaivenstraat 10 | 5048 AB Tilburg | 013-5959190
www.louwman.nl/mazda |
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MAGNOLIA bloemen
Bloemen... met de paplepel ingegoten,
passie voor bloemen, vakidioot,
meester in de bloemsierkunst…
Ach ja, zo heeft ieder zijn ‘ding’.
En bij mij zijn dat bloemen en alles
daaromheen! Neem eens een kijkje
op onze site. Zoek je iets speciaals,
neem contact op of kom naar onze
kleurrijke winkel!
Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

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

Oogzorg
voor jou

Bescherm je
je ogen
ogen
Bescherm
tegen de
de zon.
zon.
tegen

Komnaar
naaréén
één van
van onze
onze winkels
winkels
Kom
enontdek
ontdek onze
onze uitgebreide
uitgebreide
en
collectie zonnebrillen.
collectie zonnebrillen.

DIESSENSEWEG 25 | HILVARENBEEK
013 591 4276 | LOFTHILVARENBEEK.NL

Tuinstraat 34, Tilburg · 013 - 5441051 · www.oogwereld.nl
Tuinstraat 34, Tilburg · 013 - 5441051 · www.oogwereld.nl
Wagnerplein 60, Tilburg · 013 - 4561585 · www.oogwereld.nl
Wagnerplein 60, Tilburg · 013 - 4561585 · www.oogwereld.nl

COLUMN/DLBADVOCATEN

Op 1 juni 2021 gestart

dlb advocaten & mediators
is geopend!

• VERKOOP • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)
Conﬂicten zijn lastig, maar bieden
ook een uitdaging. Elke scheiding,
familierechtelijk geschil of
nalatenschapskwestie is anders en
vraagt om een eigen benadering.
Onze drijfveer is om mensen in
een conﬂictsituatie te begeleiden
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.

Het beste alternatief voor de merkdealer!
Ook voor bedrijfsauto’s

Wij staan voor een
persoonlijke en directe
aanpak om te komen tot
een resultaat dat aansluit
bij waar u echt behoefte
aan heeft.

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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dlb advocaten & mediators is opgericht door Chantal Dekkers
(voorheen Dekkers Familierecht), Nicole Lindhout (voorheen Lindhout
Advocatuur & Mediation) en Nelleke Boelhouwer (voorheen werkzaam
bij Westpoint Advocaten).
dlb advocaten & mediators is een
gespecialiseerd kantoor dat zich
uitsluitend bezig houdt met het
personen- en familierecht en het
erfrecht, in alle mogelijke facetten.
Wij doen waar we goed in zijn en
wat we leuk vinden. Ieder van ons
is gespecialiseerd advocaat en
mediator. Daarnaast heeft ieder van
ons eigen verdere specialisaties en
aandachtsgebieden. Samen bieden
wij u alle methoden en werkwijzen
aan die er op het gebied van het
personen- en familierecht en erfrecht
te vinden zijn en zoeken wij met u
naar de oplossing die het beste bij uw
situatie past. Ook dat is onze kracht.

Heuvelring 41, Tilburg
013 - 207 07 40
info@dlb-advocaten.nl
www.dlb-advocaten.nl
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Wij zoeken zo nodig graag de samenwerking
met andere professionals. Dit kan gaan om
advocaten die werkzaam zijn op een ander
rechtsgebied, maar bijvoorbeeld ook om
accountants, notarissen, (kinder)psychologen
en therapeuten. Zo kan iedere professional
doen waar hij goed in is, en kan voor de
cliënt maatwerk worden geleverd.
dlb advocaten & mediators is bewust een
kleinschalig kantoor, dat staat voor een hoge
kwaliteit en professionele dienstverlening,
tegen een betaalbaar tarief.

MEER W
E

TEN?
Bel 013
207 07
40
of mail
info@dlb
-advocate
n.nl

HOROSCOOP

Maak je niet teveel zorgen in juli

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.

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

Kreeft
Je zult deze
maand
uitblinken in
je werk.

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Juli wordt voor de Ram een van de meest
positieve maanden dit jaar. Je zult het
goed doen in alles wat je aanpakt.

In juli zal alles kalm en vlot verlopen en
je zult het gevoel hebben dat je alles goed
begrijpt.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

De Stier zal in staat zijn om zijn doelen
en ambities te bereiken. Dit vertrouwen
zul je ook overdragen op het gebied van
de liefde.

Hoe zit het met het nadenken over het
project dat al een tijdje door je hoofd
speelt? Weet dat met genoeg wil alles
mogelijk is.

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Houd je ogen goed open in juli, want je
kunt de liefde van je leven ontmoeten. Een
gebeurtenis die je leven op zijn kop zet.

Heb je nagedacht over het veranderen
van baan? Juli is een ideaal moment om
op zoek te gaan naar een betere positie.

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Je zult uitblinken in je werk. Je collega's
zullen jouw energie voelen. Vergeet echter
ook niet om voor je gezondheid te zorgen.

Steenbok moet rusten en tot andere
gedachten komen. Juli zal dan een maand
vol vreugde en nieuwe ervaringen worden.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Je zult dankbaar gebruikmaken van de
capaciteit om nieuwe relaties aan te
knopen om zo interessante mensen te
leren kennen.

Jammer genoeg zul je nog impulsiever en
rustelozer zijn dan anders, wat dan weer
tot vele conﬂicten leidt met anderen die je
niet altijd kunnen volgen.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

Deze periode zal vrij vredig zijn en Maagd
zal aandacht kunnen besteden aan
praktische zaken. Je zult veel plezier
beleven en vriendschappen versterken.

Pas op voor depressie en angst. Als je
wilt kalmeren, raden we kruidenthee aan,
maar ook meditatie of ademhalingsoefeningen zullen je tot rust brengen.
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BRUISENDE/ZAKEN
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.

Danny’s
Schoen & Sleutelservice

Gun jouw schoenen
een tweede leven!
U kunt bij ons terecht voor
•
•
•
•
•

Wij staan
voor u klaar
met veel kennis
en service!

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

ONDERHOUD SCHOENEN

REINIGEN SCHOENEN

SLEUTELS MAKEN

Wagnerplein 65, Tilburg | 06 51931834 | schoenmakertilburg@gmail.com | www.schoenmakertilburg.nl
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Wassen/ Knippen/ Drogen

Dame €18,50

Wassen/ Knippen

Heer €17,50
Knippen

Kind t/m 10 jaar

€10,00

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

Wilt u uw keuken vernieuwen
of aanpassen aan uw stijl?

U bent bij ons aan het juiste adres.

Belsebaan 1, Alphen | 013 - 508 28 39 | info@oomeninterieurs.nl | www.oomeninterieurs.nl
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DÉ OPLOSSING VOOR AL JE
VIRUSPROBLEMEN

Voel je wee
r
VEILIG EN
ZEKER
in je badka
mer!

WIJ LOSSEN ZE VOOR JE OP!

Bukkumweg 36, Hilvarenbeek | 013-7610076

www.king-computers.nl

Opslag

Voorkom uitglijders
in je douche met BeterGrip
Dat kan nu met de veilige, duurzame en mooie uitstraling van Xenz AntiSlip.

Archief

Voor raad

Administratie • Jaarrekening
helpt••Advies
u graag bij uw
steeds lastig
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
•
Belasting
wordende administratie.
particulieren
••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris
•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110
1

1

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

www.HuurHal.nl

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

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

De nagenoeg onzichtbare antislip wordt toepast
in de douche, in bad of op de geglazuurde tegels.
Daardoor worden deze ruimten weer permanent veilig.
De aangebrachte AntiSlip coatings zijn hygiënisch
en voorzien van een ofﬁcieel certiﬁcaat voor AntiSlip
Klasse C. Dit volgens DIN 51097.
Goodﬂooring® is een handelsmerk van Haagh Protection BV, Rijen

Xenz is verkrijgbaar bij:

INDUSTRIAL

veilige bedrijfsvloeren

Neem voor een offerte gerust contact op
met ons of check ons complete assortiment
antislip op: www.goodﬂooring.nl

www.goodﬂooring.nl
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veilige bedrijfsvloeren

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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We zijn een kleinschalig en
professioneel kinderdagverblijf
voor de opvang van kinderen van
0 tot 4 jaar.

Peuters zijn heel ondernemend. Ze zijn vaak de hele dag bezig,
het ene kind nog meer dan het andere.
Oorzaken van druk gedrag bij peuters
Vind jij dat je peuter zich te druk gedraagt? Als je kind geen minuut stil kan
zitten en van het een naar het ander springt, kan dat komen doordat het zich
verveelt. Misschien heeft je peuter niet genoeg om mee te spelen of is je kind
eigenlijk juist heel moe. Meestal merk je wel wat er aan de hand is en kun je
daarop inspelen, bijvoorbeeld door even samen te spelen.
Ruimte in huis
Sommige kinderen hebben een rustige woonsituatie nodig, met bijvoorbeeld
weinig geluid en rommel. Misschien helpt dit ook bij jouw kind. Er zijn ook
kinderen die juist veel uitdaging nodig hebben. Voor deze kinderen is het
belangrijk dat ze veel kunnen spelen in de woonkamer en op hun eigen
slaapkamer.
Duidelijkheid
Je kunt je kind al vanaf een jaar of 2 enkele duidelijke regels gaan leren. Houd er
ook rekening mee dat peuters de regels nog snel vergeten.Verwacht dus niet te
veel van je kind. Tien minuten rustig kleuren is voor een peuter al veel.
Tips om druk gedrag te voorkomen
• Bied je kind de gelegenheid om een beetje uit te razen.
• Vooral heel actieve kinderen zijn gebaat bij veel buiten
zijn.
• Rust en regelmaat zijn belangrijk.
• Neem vaak een moment rust, bijvoorbeeld
door met je kind een boekje te lezen.

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.

Mobiel stuk?

Wij repareren snel en vakkundig met een goede service

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.

HET ADRE
voor de repa S
van je smart ratie
phone
Bel 013-203
3002

Kom nu langs ook
zonder afspraak!
Boomstraat 81, Tilburg
06-27516568
www.kdvdekleineboom.nl

Brucknerlaan 10 Tilburg | 013-2033002 | www.gsmrepairstore.nl
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BRUIST/SPORT

Eindelijk! Wij hebben zin
in de sportzomer!
Nadat vorig jaar bijna alles werd afgelast, kunnen we nu eindelijk weer genieten.
Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen in Tokio vormen
de hoofdmoot van een heerlijke sportzomer.
Dit jaar dus nieuwe ronde, nieuwe kansen! De
sportzomer van 2021 is veelbelovend en kan weleens
de boeken in gaan als de grootste ooit!
Het Europees Kampioenschap voetbal duurt nog tot
en met 11 juli. Het speciale aan deze editie is dat er
geen gastland is waar het toernooi wordt gespeeld.
Het toernooi wordt in twaalf stadions en in even
zoveel landen gespeeld. Nog nooit waren er zoveel
landen gastheer. De openingswedstrijd is gespeeld
in Rome, de ﬁnale zal plaatsvinden in Londen.

ZIT JIJ AL
KLAAR VOOR DE
SPORTZOMER
VAN 2021?

Tour de France
Op 26 juni startte de 108e editie van de Tour de
France in de Franse kustplaats Brest om ruim drie
weken later op de Champs-Elysées in de hoofdstad
Parijs te ﬁnishen. Binnen dit tijdsbestek zal er een
prachtig parcours afgelegd worden met klauterwerk
in het Centraal Massief, de Pyreneeën, de Provence,
de Jura en de Alpen.

Olympische Spelen sluiten deze
sportzomer af
Het IOC denkt vooralsnog dat de Spelen met tal van
veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier
gehouden kunnen worden. Door het coronavirus is
er deze keer geen Holland Heineken House in Tokio
waar medaillewinnaars worden gehuldigd. Als een
Nederlander een medaille wint, vliegt hij of zij zelfs
meteen naar huis. Iedereen die de Olympische
Spelen van Tokio optimaal wil beleven vanuit eigen
land, kan terecht bij het ‘Olympic Festival’ op het
strand van Scheveningen. Bezoekers kunnen hier
een Olympische experience beleven en allerlei
sporten beoefenen. Waarschijnlijk komen hier ook
alle medaillewinnaars op bezoek.
De televisiekijker kan zich wederom verheugen op
een sportzomer met voor- en nabeschouwingen en
gezellige avondprogramma’s. Wij wensen alle oranje
supporters een veilige en bruisende sportzomer toe.

Wil je de sportzomer volgen op een nieuwe en extra grote televisie? Op www.nederlandbruist.nl
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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18 prachtige
appartementen

DE IDEALE KANS
VOOR SENIOREN!

AAN DE WIJNRUITSTRAAT

Wonen in
Bloemenoord
Op het terrein van de voormalige Burgermeester Moonenschool in
Waalwijk is een prachtig plan gemaakt door de bekende Waalwijkse
architect, Jurre Jan van Reeven.
Het plan bevat 18 energiezuinige koopappartementen zogenaamde
’NOM’ woningen. “Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een
woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie
verbruikt als er lokaal op een dure manier wordt opgewekt’’.
Dus u heeft nog maar een energierekening van misschien een
paar tientjes per jaar, of zelfs een rekening van 0 euro.
Het betreft driekamerappartementen van 81m2 t/m 86 m2,
exclusief balkon van ca. 8 m2. Het complex is gelegen tussen de
Wijnruitstraat en de Klaproosstraat. Aan de oost-west en zuidzijde
grenst het complex aan het groen, met aan de zuidzijde een
waterpartij. De balkons zijn gesitueerd op het zuiden/zuidwesten.
Alle appartementen hebben een parkeerplaats op eigen terrein en
een eigen berging.
Van de Zande Makelaardij Waalwijk is ingeschakeld om de
verkoop te begeleiden. ‘’Dit wordt 100% mooi wonen, dicht bij
alle noodzakelijke voorzieningen met onder andere Albert Heijn
‘Bloemenoord’ op loopafstand, maar vooral ook door de unieke
ligging aan groen en water, aldus Joris Elbersen van Van de Zande
Makelaardij.’’ Start verkoop begin juli 2021

Kijk op
www.wijnruitstraat.nl
voor meer info!

Schrijf je
nu in!
scan de
qr-code

Van de Zande Makelaardij Waalwijk | Grotestraat 344, Waalwijk
+31416333059 | nieuwbouw@zande.nl
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Wij hebben heel wat te bieden!

Vakantie!

Als Het Schatkistje is een opvang voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die extra
zorg en begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden
aan kinderen met een (verstandelijke) beperking, stoornis of gedragsproblematiek.
Er wordt voornamelijk dagopvang of naschoolse opvang
geboden, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid tot
logeerweekenden, zaterdagopvang en ambulante begeleiding.
Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden
die Het Schatkistje te bieden heeft? Neem dan
contact op met ons en misschien verwelkomen
wij uw kind binnenkort wel bij Het Schatkistje!
Valèrie Bond
Psycholoog en Persoonlijk Begeleider ‘Het Schatkistje’

Hoefstraat 175, Tilburg | 06-39480669 | andrea@het-schatkistje.net | www.het-schatkistje.net

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
U als eigenaar maakt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren,
ondanks dat uw dierenarts een samenwerking heeft bij een ander crematorium.
U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven nadat u afscheid
van uw geliefde huisdier heeft genomen.

Ook bij uw
dierenarts

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

Snelle service voor al je
kappersbenodigdheden!
Onze winkels
Julianastraat 2, Uden
0413-288779
Kruisstraat 46A, Oss
0412-484092
Aabeestraat 11-13, Tilburg
013-8811276
Waterstraat 48, Tiel

SEFA’S/CADEAUTIPS

Koffers pakken!!! Maar wat nemen we mee? Natuurlijk onze
favoriete kleding, zonnebrandproducten voor huid en haar,
maar ook een föhn en eventueel krul- of stijltang.
Ik hoor je al zeggen; ‘Dat neemt veel te veel ruimte in.’ Maar wist je dat de
merken MAXPRO en BABYLISS-föhns, stijltangen en krultangen hebben in
reisformaat? Dezelfde kracht, dezelfde kwaliteit, maar dan in een formaat dat
in elke koffer of zelfs handtas een plekje kan vinden.
De BaByliss
5344E – Reisföhn
kan zelfs worden
opgevouwen, hoe
handig is dat!

Met de MaxPro reisstijltang
zit ook op vakantie je haar
perfect. Dezelfde kwaliteit
als het grote formaat met
titanium platen.

Dit zijn slechts twee producten uit het assortiment van Sefa’s
Haircompany. We hebben nog veel meer handige producten
die jouw vakantie onvergetelijk zullen maken. Natuurlijk
adviseren wij je graag bij de aankoop.

FIJNE ZOMER!!!!

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

EIGEN
OPHAALDIENST

Bekijk onze webshop op
SEFASHAIRCOMPANY.NL

info@sefashaircompany.nl

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

www.sefashaircompany.nl

Bestellen op onze
website kan snel
en gemakkelijk
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www.sefashaircompany.nl

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!
DE MOOISTE
HEBBEDINGETJES
VIND JE BIJ
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Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
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Fabriekstraat 55, Tilburg | 013 590 4459 |

Casa Blanco |
75

casablancotilburg

badkamers en tegels
Ruim 5.000 m²
keuze, beleving
en aandacht
Bezoek onze megashowroom
in Roosendaal of shop op maxaro.nl
Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

Bekijk de actuele openingstijden en

aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

bereikbaarheid op onze website.
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In een lijstje...

De uitdeukspecialist
in Tilburg en Etten-Leur!

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.

Professioneel en perfect is de deuk verdwenen!

Wat bieden jullie?

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.”

KLANTVRIENDELIJK
EN VAKKUNDIG

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

“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.”

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

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
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SPANdesign: specialist in het creëren
van flexibele en akoestische oplossingen
SPANdesign spanplafonds en gespannen
wanden zijn mooi, functioneel én hebben
een goede akoestiek!

INFORME
ER
NAAR DE
MOGELIJ
KHEDEN

De mogelijkheden zijn talrijk en bieden de architect, interieurontwerper en opdrachtgever alle creatieve vrijheid. Naast
dat het er mooi en strak uitziet, zijn er nog tal van voordelen
om te kiezen voor een gespannen plafond, wand of object,
waaronder een verbetering van de akoestiek!
Verantwoorde keuze
Duurzaamheid en circulariteit zijn voor SPANdesign belangrijk.
Het vinden van de juiste balans tussen het creëren van een
product en het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van
het milieu hebben de aandacht. De producten van SPANdesign
zijn onderhoudsvrij en honderd procent recyclebaar.
Benieuwd naar wat we kunnen doen?
Graag laten wij u kennismaken met onze producten en de
talrijke mogelijkheden. Natuurlijk vraagt elk interieurconcept om
een advies op maat. Wij denken graag met u mee bij het vinden
van de beste oplossing.

Ringbaan Oost 94, Tilburg | 013 52 11 087
info@spandesign.nl | www.spandesign.nl
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Goedkoop je kleding
laten bedrukken?
Dan ben je bij We.Flexx aan het juiste adres.

BEL NU
06-53252001
VOOR DE
MOGELIJKHEDEN

Naast scherpe prijzen
staan wij bekend om
de uitstekende kwaliteit
van onze producten en
bedrukkingen, snelle
levertijden en goede
service.
Bij We.Flexx personaliseren
we diverse items. Dit is al
mogelijk vanaf één stuk!

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant
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Gelegen net onder de rook van Breda en
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons
gezellige en bourgondische familierestaurant
met als specialiteit ambachtelijke, biologische
pannenkoeken, nog ouderwets
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden
Kinderfeestjes en andere
arrangementen
Gezellig terras
Speeltuin, water en zand
Prachtig ﬁets- en wandelgebied

TEXTIEL BEDRUKKING
BELETTERING
VLAGGEN & BANIEREN
STICKERS

In onze prachtige regio worden mooie en
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we
aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

Hopelijk zien wij u weer snel
in ons restaurant. Tot binnenkort!

jouw partner in signing!

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

Bredaseweg 72, Chaam | 0161-491275 | www.huistenboschchaam.nl

Galini is verhuisd!
In 1996 opende Ingrid Kolen de deuren van haar eigen schoonheidssalon en
nagelstudio in Tilburg: Galini. Na vierentwintig jaar op dezelfde locatie te hebben
gezeten, is de zaak onlangs verhuisd naar een sfeervol pand aan de Moerstraat,
gelegen in een prachtige landelijke omgeving. In amper drie maanden tijd is
een oude varkensstal omgetoverd tot een moderne salon die voorzien is van alle
gemakken. De kroon op het vijfentwintigjarig jubileum!

“Toen de kans zich voordeed, dacht ik ‘ik
gooi de boel nog één keer op z’n kop’”, vertelt
Ingrid. De nieuwe salon beschikt over een
grote ontvangstruimte, drie nageltafels, twee
behandelkamers én een zonnestudio annex
afslankstudio. Gratis parkeren voor de deur.
“Alles is splinternieuw. De salon heeft een luxe
en tegelijkertijd warme uitstraling. Het laatste
is mede te danken aan de landelijke inrichting
én de oude stalelementen - waaronder de oude
staldeuren - die we hebben weten te behouden.
We hebben ons best gedaan om de gezellige,
gemoedelijke sfeer van Galini vast te houden en
dat is gezien de complimenten die we krijgen
gelukt.”

BRUISENDE/ZAKEN

‘LESS IS MORE’

jaren is de aandacht verschoven naar de
schoonheidsbehandelingen. De verhuizing heb
ik aangegrepen om de salon om te vormen tot
een volwaardig welness centrum waar je je van
top tot teen in de watten kunt laten leggen.”

Behandeling op maat
Van nagelstyling en wimperextensions tot
diverse gezichtsbehandelingen en botox: het
kan allemaal. “Met microdermobrasie en
mesotherapie gaan we de strijd aan tegen
huidveroudering. Nieuw is lightfusion, een
lichtbehandeling waarmee je je huid een ﬂinke
oppepper kunt geven. Met de smartskin analyser
doen we altijd eerst een huidanalyse zodat we
de behandeling volledig kunnen afstemmen op
jouw huid. Waar je ook voor komt, we maken er
echt een verwenmomentje van.”

Welness centrum
Ingrid begon ooit in haar uppie maar inmiddels
heeft ze een team van drie enthousiaste dames
om zich heen verzameld. “In de beginperiode
was nagelstyling helemaal hot maar de afgelopen

Moerstraat 42, Tilburg
013-5362204

Tip: Galini verkoopt ook cadeaubonnen,
altijd leuk om iemand mee te verrassen.
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www.galinitilburg.nl
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Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

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

Kringloopwinkel Voor elk wat wils

2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

De Wolmuis is
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Alles te koop voor
€ 1,- per stuk

Ma. 13-17.30 uur | Di. t/m vrij. 10-17.30 uur | Za. 10-16.00 uur

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

Wij vragen veel van onszelf in de huidige tijd, dit kan leiden tot
klachten zoals stress, spierpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke
klachten. Een massage helpt je lichaam te ontspannen, te
ontladen en nieuwe energie op te doen. Klachten zullen verminderen en je zult merken dat je meer energie hebt.

Een massage is
een cadeautje voor je lichaam

Wist je dat ieder persoon behoefte heeft aan aanraking en
een rustmoment nodig heeft voor zichzelf? Neem deze tijd
voor jezelf, het is belangrijk!
Een kleine greep van de mogelijkheden:
THERAPEUTISCHE MASSAGES:
• Sportmassage
• Hoofdpijnmassage
• Cuppingmassage (bindweefsel)
WELLNESS MASSAGES:
• Ontspanningsmassage
• Spa ontspanningsmassage
• Hotstonemassage
• Kruidenstempelmassage
• Balinesemassage

MAAK N
U EEN
AFSPRA
AK!
06 2846
9707

RUST EN ONTSPANNING

KINDERMASSAGES:
Rust in het hoofdmassage,
speciaal voor hoog sensitieve kinderen.

Salon Valetudo

Schoolstraat 18, Moergestel | Groenewoudstraat 13, Tilburg | 06-28469707 | info@salonvaletudo.nl | www.salonvaletudo.nl
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Hier presenteren
we de (nieuwste)
kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een highrestistance kleurenprogramma, ook geschikt voor
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven!

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

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

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

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

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

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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laat deze zomer
je nagels weer zien
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!

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 acht weken kunt
u al het eerste resultaat zien van een mooie, heldere en gezonde
nagel. Drie behandelingen zijn over het algemeen voldoende.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat heb jij dit jaar met je tijd
gedaan? Het is niet dat je te weinig
tijd hebt, maar misschien weet je er
niet goed mee om te gaan. Kun je
geen prioriteiten stellen, kun je niet
de juiste keuzes maken, durf je geen
‘nee’ te zeggen?

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

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?
Neem eens een paar minuten de tijd om er met
aandacht over na te denken. Wat heb jij het
afgelopen jaar gedaan met je tijd?
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd.
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment.

M i c h a e l Pi l a r c z

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl
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GRATIS PENNING

De energetische tuin?

BIJ DE EERSTE AANKOPEN
VOOR UW PUPPY
VANAF 75,- EURO

Uw tuin in
harmonie en balans

[ UITGEZONDERD HONDENVOER ]

Omdat
we gek op puppy’s zijn!

Gespecialiseerd in
energetische tuinaanleg.
Een ontwerp en aanleg vol
energie voor de ‘beheerders’
van hun tuin.

Prinsenhoeven 7, Tilburg
013 590 2668
dierendagtilburg
De zin :
De hele maand juli
Mag je verwijderen

Wij zijn gespecialiseerd::
ADVIES

BRUIST

BRUIST

ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
BEDRIJVEN

De rest is prima!!!

De zon

Heb jij ook
zo’n behoefte aan
vitamine zee?

op je snoet, maakt
heel veel goed!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62
theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Natuurlijk groen maakt gelukkig, een opmerking die je steeds vaker
hoort. In de loop der jaren heeft men ontdekt dat de tuin een rustpunt
kan zijn. Het is een verlengstuk van de woning. En daarom wil men ook
in de tuin leven, zitten en rusten. Vaak ervaart men dat het werken in de
tuin geen energie ontneemt, maar juist energie geeft!
Hoe ontstaat een energetische tuin en wat is het doel?
Het uitgangspunt is dat alles energie is. Energieën komen voor in positieve en negatieve vormen. Alle aanwezige energieën worden in kaart gebracht. Vanwege hun
negatieve energie dienen aanwezige aardstralen vermeden of geneutraliseerd te worden.

Het doel: Het realiseren van een zo optimaal mogelijke
leefomgeving voor mineralen, planten, dieren en mensen.
Bij het ontwerpen van een energetische tuin gaan
we uit van de elementen. Dit zijn stoffen of krachten
waartoe volgens oude filosofische concepten alles op
aarde te herleiden is. De vier elementen, water, aarde,
vuur en lucht zijn de oerprincipes waaruit alles is
opgebouwd. Mensen hebben de vier elementen in zich
en zij zijn nodig om te overleven. Ze vervullen de
basisbehoeftes van ieder levend wezen.
Het ontwerpen van een energetische tuin is vooral
een gevoelskwestie. Daarom is het erg belangrijk
Wilt u meer
weten?
om een open en eerlijk contact te hebben met de
k dan op onze
Kij
beheerders van de tuin. Alleen dan is het mogelijk
website!
een tuin te ontwerpen en aan te leggen die qua
energie optimaal aansluit bij de beheerders.
Dit alles zorgt ervoor dat u een gezonde leefomgeving heeft waarin u automatisch
ontspant en energie opdoet door simpelweg in uw eigen tuin te zijn!
93

BIJ DE GROOTHANDEL is specialist in de
inkoop en verkoop van partijgoederen.
Met een assortiment van meer dan 1000
alledaagse producten voor schoonmaak,
huishouden, verzorging, speelgoed,
decoratie, tuin, klussen en ga zo maar
door, biedt BDG de oplossing voor iedereen
die zichzelf of anderen graag betaalbaar
verwent met veel fijne spullen.

Merkbaar beter, steeds voordelig
ALTIJD

LRAIJGZEEN

Als snelgroeiende discounter staat BDG
bekend om de lage prijzen en het grote
aanbod. Daarnaast hecht BDG enorm veel
waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Met
voornamelijk A-merken of vergelijkbare
kwaliteit streven ze ernaar de klanten zoveel
mogelijk waar voor hun geld te geven.

P

Op werkdagen vóór 16:00 uur
besteld, dezelfde dag verzonden
• Gratis verzending vanaf €50,• Niet goed, geld terug
• Achteraf betalen mogelijk
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WWW.BIJDEGROOTHANDEL.COM
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BRUIST/RECEPT

Couscoussalade
met gerookte zalm

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme
zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken.

4 PERSONEN - 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
30 ml boter
250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon
60 ml peterselie
1 eetlepel dille
60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie
zout en peper
1 kleine rode ui
500 ml rucola
100 gr fetakaas
1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de
parelcouscous in 1 minuut bruin.
Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook.
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is
opgenomen.
Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de
peterselie en de dille en meng deze samen met het
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak
zout en peper toe.
Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous,
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

pakket

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij
weer lekker kunt puzzelen. Op je
balkon, in de tuin of heerlijk op je
ligbedje aan het strand.
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Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q
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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
T
Yzomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.
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bloesem
zacht
perzik
zeep

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

99

d
h
k
z
r
u
l
g
u
a

v
n
n
i
k
e
o
c
h
h

v
p
e
e
z
g
e
r
c
c

h
y
s
k
a
r
s
x
s
i

q
f
s
e
c
x
e
w
i
l

g
o
a
e
h
a
m
p
l
b

schuim
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lichaam
aroma
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 augustus
de oplossing in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
ﬁjne product van O’right.

NEW JEEP
WRANGLER

4XE PLUG-IN HYBRID

Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

