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Brigitte Heitzer:
‘Heel herkenbare rol’
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Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of sfeer 
die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd 
project. Voor de badkamer is gebruikgemaakt van Calacatta Verde 
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in Onyx met geïntegreerde 

ledverlichting.

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL



Al vanaf 1932 zijn wij 
een begrip in Tilburg en 

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

van je woning, winkel- of 
bedrijfspand, kantoor- 

of schoolgebouw.

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

beschermd en op je gemak 
voelt. 

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

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

vakmanschap. Bezoek onze 
winkel en laat je verrassen 

door de nieuwste technieken 
en de laatste trends.

Kom langs in onze showroom 
voor een deskundig advies. 

De koffi e staat klaar!

Goirkestraat 53B, Tilburg 
013-5360625

www.vdsandewoninginrichters.nl

Wil jij ook mooie shutters 
met de juiste uitstraling?

Van de Sande Woninginrichters regelt het!

Wil jij ook mooie shutters 
met de juiste uitstraling?
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Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340
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TILBURG

GOIRLE

HILVARENBEEK

REESHOF

OISTERWIJK

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw  

regio? Zo hebben we ook De Reeshof Bruist en Oisterwijk Bruist.Inhoud
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JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!
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BRUIST/WONEN

Wil je je woning een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens onder handen te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of, voor de luxe mensen onder 

ons, koop nieuwe gordijnen. Houd rekening
 met de kleur in de rest van je woning. Pas 

daarom goed op met donkere gordijnen, die 
zijn alleen mooi als er veel licht binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het goed wilt 
wil aanpakken, koop je nieuwe meubels of laat 
je oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
•  Bedenk van tevoren wat je wilt en welke stijl je 

aan wilt houden. Het is zonde van je tijd als je 
er achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is 
wat eigenlijk bij je past.

• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 
Controleer of je saldo voldoende is en bekijk of 
het voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.

8



MEER WETEN? Bel 013 207 07 40 of mail info@dlb-advocaten.nl
Heuvelring 41, Tilburg 

013 - 207 07 40 
 info@dlb-advocaten.nl
www.dlb-advocaten.nl

COLUMN/DLBADVOCATEN

Confl icten 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 confl ictsituatie 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.

Wij staan voor een 
persoonlijke en directe 

aanpak om te komen tot 
een resultaat dat aansluit 
bij waar u echt behoefte 

aan heeft. 

Parenting coördination is een voor Nederland nieuwe vorm van 
confl ictoplossing na (echt)scheiding. Via parenting coördination kunnen 
ouders hun confl icten oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het 
belang van het kind staat bij deze confl ictoplossing voorop.

De parenting coördinator (PC) 
helpt bij uitvoering en naleving van 
het ouderschapsplan, bij (kleine) 
wijzigingen in het ouderschapsplan, 
de zorgregeling of vakantieregeling 
en incidentele gebeurtenissen 
zoals verjaardagen. De PC is 
oplossingsgericht en zoekt samen 
met de ouders naar een oplossing op 
maat zonder procedure bij een rechter. 
Komen de ouders er desondanks samen 
niet uit dan kan de PC aanbevelingen 
doen of een bindend advies geven.

Hoewel deze vorm van 
confl ictoplossing in Nederland nog 
in de kinderschoenen staat, is de 
effectiviteit van de werkwijze van de 
PC in andere landen al bewezen. Het 
scheelt ex-partners veel tijd en kosten 
om zonder tussenkomst van een rechter 
tot een oplossing te komen. De PC heeft 
meer bevoegdheden dan een mediator. 
Komen de ouders er met de PC niet uit, 

Parenting Coördination: 
bindend advies gescheiden ouders

dan kan de PC een aanbeveling of voorstel 
doen of zelfs een bindend advies geven 
als partijen daar vooraf toestemming voor 
hebben gegeven.

Chantal Dekkers heeft de opleiding tot 
parenting coördinator recent succesvol 
afgerond en krijgt in oktober haar 
certifi caat. Meer informatie? Kijk op de 
website van Parenting Coordination 
Nederland (www.parentingcoordination.
nl) of op onze eigen website: www.dlb-
advocaten.nl of bel vrijblijvend met ons 
kantoor.

 
 

 FOOD FOR THE HEART AND MIND 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSPIRATIE SNACKS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
EXPERT INNERLIJK LEIDERSCHAP  

AUTEUR | INSPIRATOR | MOTIVATOR  

MASTER COACH-GECERTIFICEERD   

VERSCHILMAKER BIJ FEEM MAGAZINE 

 
Moeder Natuur is een goede teacher. 
Ze laat je zien dat je van tijd tot tijd 

mag loslaten wat je niet langer dient. 
Maak weer ruimte voor nieuw leven 

en nieuwe ontwikkelingen. 
Groeien is ook (durven) loslaten. 

 
 

 

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

WWW.ESSENTIALCONNECTION.NL | WWW.EMMYSOPLANTILA.NL T: 0640099251 
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VOOR NACHTEN VOL PASSIE
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

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
 www.manukadoctor.nl          

LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-
Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

Kleurrijke
ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

PLUK
DE DAG
EN ZET HEM IN EEN 
MOOIE VAAS

meijswonen.com

win

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
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. 

de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.
 

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

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

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!

ZZYYXXWWVV
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NNMMLLKKJJIIHH
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Behandelingen 

Tandheelkunde
Lach je tanden weer bloot om te stralen, 
zonder je te schamen voor jouw gebit. 
Een mooie glimlach draagt bij aan een 
zelfverzekerd gevoel. Met behulp van 
innovatieve technieken, uitmuntende 

materialen en jarenlange ervaring zorgen 
onze tandartsen voor jouw mooiste lach. 

Ooglaseren 
Wil je weer een heldere blik op jouw 
toekomst? Ogen laseren corrigeert de 
oogsterkte nauwkeurig. Zowel bij min-

sterkte, plus-sterkte of cilinderafwijking. 
Welke behandeling bij jou past hangt af 
van jouw oogsterkte, leeftijd en leefstijl. 
Ontdek na een vooronderzoek of een 

ooglaserbehandeling of lensimplantatie 
mogelijk is! 

Cosmetische behandelingen
Een ooglidcorrectie of voorhoofdlift 

behoren tot de mogelijkheden. Of het 
nu een kleine onvolkomenheid is, of iets 
waar je al jaren last van hebt, wij leggen 
alles duidelijk uit, zodat je precies weet 

waar je aan toe bent. 

Haarttransplantatie 
Zoek je naar een natuurlijke 

oplossing voor een vollere haardos? 
Haartransplantatie is een beproefde 

methode om dun behaarde en 
kale plekken te verhelpen. De FUE 
haartransplantatie wordt uitgevoerd 
in één à twee dagen. Het resultaat is 

blijvend en oogt natuurlijk.

IM Medical Travel is opgericht 
door Ilona Benders, nadat ze 
twaalf jaar werkzaam was in 

de medische sector in Turkije. 
Ilona beschikt over veel ervaring 

en expertise op het gebied 
van medische en cosmetische 
behandelingen. Ze spreekt de 

Turkse taal vloeiend.

IM Medical Travel biedt 
medische reizen aan die 

betaalbaar zijn én op kwalitatief 
hoog niveau. Doordat 

arbeidskosten veel lager liggen, 
kunnen behandelingen een stuk 

goedkoper worden uitgevoerd 
zonder in te boeten op kwaliteit.

Middenbeemsterstraat 46, Tilburg
  (+31)85-1307679

info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com  

Ilona Benders

De kliniek beschikt over tandheelkundige topprofessionals die 
behandelingen van het hoogste niveau bieden. Alle disciplines zijn 
in huis en er is een eigen tandtechnisch laboratorium aanwezig. 
Zo garanderen we jou altijd persoonlijk maatwerk van hoge kwaliteit. 
Onze specialisten streven niet alleen naar zowel een gezond als een 
mooi gebit. Tandartsangst? Veel mensen zijn bang en stellen een 
bezoek aan de tandarts steeds uit. Informeer naar een behandeling 
onder sedatie of naar de mogelijkheden voor groepsreizen.

Droom je van een 

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

Maak een 
afspraak voor een kennismakings-gesprek of online 

consult.

“IM Medical Travel ontzorgt 
jou volledig, zodat je een 

gespecialiseerde medische 
behandeling kunt koppelen aan 
een ontspannen minivakantie 

aan de Turkse westkust, terwijl 
je tot 60% bespaart op jouw 

doktersrekening.
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DITJES/DATJES

 Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
   een betere akoestiek.
     Met mooie kussens geef je sfeer 
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal

       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds 
bovendien voor sfeervolle verlichting. 
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een nieuw 

dekbedovertrek geef je de ruimte    
al een complete metamorfose.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

 
Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 

aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

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

Een ambachtelijk bedrijf in een modern jasje.
Wilt u uw interieur vernieuwen of aanpassen aan uw stijl? Dan bent u bij Oomen Interieurs aan het juiste adres. Wij 
luisteren naar uw wensen , denken met u mee en geven u een goed advies. We maken een ontwerp met een uitstraling die 
bij u past met de kleuren en materialen die op elkaar zijn afgestemd. Heeft u al een ontwerp dan bespreken we dit graag 
met u. We maken een vrijblijvende offerte. Bij Oomen interieurs maken we alles in eigen werkplaats, zijn we met uw project 
bezig dan kunt u hier altijd een kijkje komen nemen. We werken met diverse materialen zoals: massief hout, fi neer, hpl, 
mdf,  glas, graniet, ijzer, rvs enz.

De hoofdactiviteiten bestaan uit het maken van keukens, 
kasten, badmeubels, kastwanden maar ook lambrisering 
en inloopkasten worden door ons vakkundig op maat 
gemaakt. Ook voor kantoor- en winkelinrichting kan 
men bij Oomen Interieurs terecht. Balies, toonbanken, 
rekken, displays of zuilen. Kortom alle materialen die 
een winkel of kantoor een eigen uitstraling geven worden 

door ons op wens gemaakt. Laat u inspireren door de door ons 
gemaakte projecten. Ook begeleiding van uw totaal project is 
mogelijk van sloop tot en met oplevering. Of het nu gaat om 
een klein meubel op maat of een groter project, wij staan graag 
voor u klaar. En na de oplevering een goede service en nazorg 
staan hoog in vaandel. Graag komen we met u in contact 
zodat wij samen uw plannen kunnen realiseren.

Een ambachtelijk bedrijf in een modern jasje.

U bent bij ons aan het juiste adres.
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MEIJSWONEN.COM

THE BOLT 
& THE 
BEAUTIFUL
EEN TIKKELTJE 
GEDURFD, FUNCTIONEEL 
EN NO-NONSENSE.

MEIJSWONEN.COM

THE BOLT 
& THE 
BEAUTIFUL
EEN TIKKELTJE 
GEDURFD, FUNCTIONEEL 
EN NO-NONSENSE.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst, die 
volgens de eeuwenoude mythe in de regio 
vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Hoe de nacht er precies uit gaat 
zien, weten we nu nog niet, maar 
een ding is zeker: Museumnacht 
Maastricht gaat door op vrijdag 22 
oktober 2021! Museumnacht 
Maastricht is niet bang om buiten 
de lijntjes te kleuren, comfortzones 
te doorbreken, te experimenteren 
en tradities los te laten. In plaats 
van zich blind te staren op dat wat 
(niet) mogelijk, haalbaar, wenselijk 
of normaal is, omarmt 
Museumnacht Maastricht het 
onbekende en geeft zich volledig 
bloot. Dit jaar gaat Museumnacht 
Maastricht back to basic om het 
culturele speelveld alle 
ondersteuning, vrijheid en ruimte te 
geven om samen de deuren 
wagenwijd open te zetten. 
Meer info op 
www.museumnachtmaastricht.nl

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
MAASTRICHT

The Last Duel is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en ontrafelt de oude 
speculaties over het duel tussen Jean de 
Carrouges en Jacques Le Gris, twee 
vrienden die elkaars grootste rivalen 
werden. Als Carrouges’ vrouw, Marguerite, 
wreed wordt aangevallen door Le Gris, 
weigert zij hierover te zwijgen. Le Gris 
ontkent de misdaad, maar Marguerite 
beschuldigt hem openlijk. Een daad van 
moed en opstandigheid die haar leven 
mogelijk in gevaar brengt. De daarop-
volgende strijd legt het lot van de drie in 
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf 
14 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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Het is hard werken 
maar wij verkopen alle merken!

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

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

OP 1 OKTOBER BESTAAN WE 14 JAAR
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

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

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.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
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. 
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'HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN'
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’ en ‘hoe ga je op haar lijken?’ Maar dat 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar, zo vertelt Brigitte aan Theater.nl.

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele 
herkenbare rol'

hebben we kunnen loslaten”, vertelt Brigitte die 
haar rol deelt met collega Marlijn Weerdenburg. 
“We hebben wel een pruik op natuurlijk, dus je 
ziet wel Lady Di. Maar we moeten haar niet 
nadoen en laten vooral onze eigen interpretatie 
als moeder op de rol los. De regisseur liet ons 
zoeken naar onze eigen invulling van Diana, dat 
is fantastisch”, besluit Brigitte opgewekt. 
Hierdoor zouden mensen de voorstelling 
tweemaal kunnen bezoeken om twee keer een 
andere invulling van Diana te zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.
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Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft samen met ons terras op het water. 

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd. 
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van 
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte, waar u 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

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

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

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

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

Mijn naam is José 
Appels, geboren en 

getogen in Tilburg, erkend 
NalatenschapsAfwikkelaar 

& Mediator in de regio 
Tilburg. Mijn oorspronkelijke 

werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en 

leidinggevende in veranderende 
organisaties in de fi nanciële 

dienstverlening. 

Als de Nalatenschaps-
Afwikkelaar bied ik u mijn 

diensten aan om uw wensen 
omtrent uw nalatenschap in 

kaart te brengen.

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

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
mediator@joseappels.nl

www.joseappels.nl

COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Zorgen om later? 
Niet nodig. Gewoon regelen!

 En dan is er natuurlijk ook nog het ‘natraject’, het afhandelen van 
nalatenschappen voor de nabestaanden. “Van de verkoop van de woning tot het 
beheer van de administratie inclusief aangifte (erf)belasting, het behoort 
allemaal tot mijn takenpakket. Daarnaast help ik ook nog eens bij de diverse 
vormen van het aanvaarden van een nalatenschap. Bij dit alles kan ik u maximaal 
ontzorgen. Als lid van NOVEX (de Nederlandse Organisatie voor Executeurs) en 
erkend mediator (ADR) houd ik mij daarbij uiteraard altijd aan de wettelijke 
regels.”

Herkent u deze situatie? Ik kan u hierbij helpen. 

IK KAN U MAXIMAAL 
ONTZORGEN

“Als NalatenschapsAfwikkelaar neem ik de tijd om samen met u uw (levens)
testament op te stellen. Vaak een intensief traject waarbij u mij aan kunt wijzen als 
uw (levens)executeur. In die rol zorg ik ervoor dat uw dossier bij de notaris van uw 
keuze komt te liggen en begeleid ik u bij het passeren van de akten.”
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Leolux Flint
Design: Beck Design, 2019 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. 

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

FUNCTIONEEL MOOI
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Specialist in exclusieve occasions
Kwaliteit, exclusiviteit, klantgericht en vakkundig, dat zijn 

de kernwaarden van Autobedrijf Brit. “Door 32 jaar ervaring, 
passie en alle opgedane kennis hebben we een prachtige 

showroom aan de Goirkekanaaldijk 2B te Tilburg opgebouwd”, 
aldus eigenaar Francis Landmeter. 

Autobedrijf Brit is in 1989 kleinschalig begonnen in 
de Groeseindstraat en inmiddels uitgegroeid tot een 
showroom die gespecialiseerd is in hogere segment 
occasions. “Door onze focus op exclusiviteit en 
kwaliteit zijn we ons gaan specialiseren in exclusieve 
auto’s. Hier staan er gemiddeld 25 occasions van op 
voorraad” aldus Francis.

Bij Autobedrijf Brit kunt u terecht voor de in- en 
verkoop van uw auto. “Wanneer uw droomauto op 
dat moment niet aanwezig is, gaan we voor u op 
zoek. Daarnaast zijn we altijd geïnteresseerd om 
uw auto in te ruilen of te (ver)kopen. Alle auto’s 
worden afgeleverd met een afl everingsbeurt, zijn 
dan professioneel gepoetst en in overleg kan 
er een nieuwe apk-keuring worden uitgevoerd. 
Garantievoorwaarden en eventuele fi nancieringen 
zijn bij ons te allen tijde bespreekbaar. We zijn 
bovendien aangesloten bij Autotrust en het VWE-
garantieplan.” Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om uw auto op te halen, dan bezorgt Autobedrijf Brit 
deze gratis bij u thuis. Ook is er dan de mogelijkheid 
uw inruilauto aan ons mee te geven. 
“Naast dit alles hebben we regelmatig een aanbod 
van Fiat 500, Abarth, Peugeot, Mini, Toyota en 
Volkswagen op voorraad. Deze auto’s zijn schadevrij 
en hebben weinig kilometers gelopen.”

“Al 32 jaar vind ik dat ik een prachtig beroep heb. 
Ik zie dagelijks mooie occasions, bezichtig andere 

Eigenaar: Francis Landmeter | Goirkekanaaldijk 2b, Tilburg, | 06-53955595 |  www.autobedrijfbrit.nl

Specialist in exclusieve occasions

showrooms en neem deel aan beurzen in heel 
Nederland. We maken onze klanten graag blij 
met een nieuwe occasion”, aldus Francis. 
“Graag verwelkomen wij u dan ook in de 
showroom aan de Goirkekanaaldijk 2B. Om 
teleurstelling te voorkomen gelieve te bellen 
voor een afspraak. Zo kunnen we alle tijd voor 
u nemen om samen op zoek te gaan naar een 
geschikte occasion.

Hartelijke groet, 

’WE GAAN OP ZOEK VOOR 
U NAAR UW DROOMAUTO’

BRUISENDE/ZAKEN



 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-to-
date is.” Bij Bo Hair staan ze dus voor kwaliteit. Maar ook voor persoonlijk contact 
en een bijzonder fi jne sfeer. “Dit alles maakt dat onze klanten elke keer weer blij 
zijn als ze bij ons in de kappersstoel plaats kunnen nemen.” 

 Tweede vestiging 
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.”

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.”

Maak dus meteen een afspraak bij Bo Hair en geniet van het moment voor jezelf!

 Diessenseweg 44, Hilvarenbeek 
013-5051979

Charel Baelemanshofke 14, Bladel 
0497-388448  

www.bo-hair.nl

 Annemiek Bogers

Stress en emotionele buien zorgen voor schommelingen 
in je gewicht en ook je huid lijdt er ernstig onder. Maar 
ook haarverlies is een mogelijk gevolg van overdreven 
veel stress in je leven.

STRESS & HAARUITVAL 

Gelukkig is haarverlies door stress in 
bijna alle gevallen slechts van tijdelijke 
duur (niet langer dan een jaar). De kans 
dat stress je gehele hoofdhuid aantast is 
gelukkig ook bijzonder klein.

Krijg je met dit soort haarverlies te 
maken, zorg dan zeker voor voldoende 
ontspanning. Een goede nachtrust is 
daarbij noodzakelijk. Slaap iedere nacht 
minstens acht uur zodat je hoofdhuid 
de kans krijgt om te herstellen. Was je 
gezicht bijvoorbeeld een paar keer per 
dag met koud water en trakteer jezelf 
daarbij op een gezichtsmassage. 

De doorbloeding verbetert zienderogen 
waardoor je haarvaten zich sneller 
openen.

BO HAIR/HAARTIPS

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK VIA 

WWW.BOHAIR.NL

34



Mobiel stuk?Mobiel stuk?Mobiel stuk?
Wij repareren snel en vakkundig met een goede service

Brucknerlaan 10 Tilburg   |   013-2033002   |   www.gsmrepairstore.nl

HET ADRES voor de reparatie van je smartphone
Bel 013-2033002

Kom nu langs ook 
zonder afspraak! 

Na een onstuimige periode heb ik (Leora) besloten om een 

nieuwe weg in te slaan. Zolang als ik me kan herinneren heb 

ik bewondering gehad voor kunstnagels en alle nailart. Na een 

aantal tegenslagen heb ik besloten om mezelf uit te dagen. 

Het beginnen van een eigen nagelsalon. ‘LeoNails.’ Door 

veel oefenen, leren en trainen heb ik mijn opleiding kunnen 

afronden en ben ik gekomen tot waar ik nu ben. Vanaf nu wil ik 

u met alle plezier bij mij ontvangen in de salon. 

Het streven is u te laten vertrekken met een ontspannen 

gevoel en natuurlijk mooie verzorgde nagels!

Denekampstraat 21, Tilburg  |  Info@leonails.nl  

06-39240618  |  www.leonails.nl

Door een uitgebreid assortiment is er 

een ruime keuze met voor elk wat wils. 

Maak nu een afspraak 

om je nagels te laten verzorgen
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Voor een mooie glimlach
Jan Steenbergen begon 40 jaar geleden een eigen tandartspraktijk in Tilburg. In de loop 
der tijd is daar een vestiging in Oss bij gekomen. Beiden zijn uitgegroeid tot bloeiende 

praktijken, met een gedreven en professioneel team van in totaal 52 medewerkers, 
waaronder zoon Gé. Samen bieden zij een compleet aanbod van tandheelkundige 

behandelingen aan.

Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”, aldus 
praktijkmanager Miranda Janssen. “Bijna alles kunnen 
we zelf doen. Alleen voor operatieve ingrepen moeten 
onze patiënten naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld de 
kaakchirurg.”

Van heinde en verre
Tandarts Steenbergen heeft een goede naam als het 
gaat om de esthetische tandheelkunde. “Mensen komen 
hiervoor van heinde en verre naar onze praktijk. Vroeger 
was dit alleen weggelegd voor rijke mensen maar dat is 
allang niet meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen 
we een gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium
In Tilburg zijn er 7 behandelkamers, in Oss 10. Beide 
vestigingen beschikken over een eigen laboratorium. 
“Dit heeft als groot voordeel dat we niets op hoeven te 
sturen. Alle kronen, bruggen en protheses worden in 
huis gemaakt. Ook kunnen wij klikprothese’s maken en 
implanteren. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de technicus 
aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso wordt er 
gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. moderne 
röntgenapparaten met 3D scanner) om kwalitatief 
hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein
“We zijn een grote praktijk maar je hebt in principe

altijd dezelfde tandarts. Het contact met onze patiënten 
is dan ook heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo 
veel mogelijk te ontzorgen. Na toestemming vragen we 
alle relevante informatie op bij verschillende partijen. 
Met een softwareprogramma kunnen we bovendien 
inzichtelijk maken hoe mensen verzekerd zijn en 
hoeveel geld ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe heb je binnen 2 
weken een afspraak. Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We besteden volop 
aandacht en tijd aan onze patiënten.”

Voor een mooie glimlach

“We willen onze patiënten 
zoveel mogelijk ontzorgen”

BRUISENDE/ZAKEN

 Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem dan eens contact op of kijk op onze website 
voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl 
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Bukkumweg 2-4  Hilvarenbeek |  013-505 15 68   |  www.hadotextiel.nl

VOOR DE JUISTE SFEER IN HUIS...
...voel je je bij Hado Textiel thuis!

Bukkumweg 2-4  Hilvarenbeek |  013-505 15 68   |  www.hadotextiel.nl

VOOR DE JUISTE SFEER IN HUIS...
...voel je je bij Hado Textiel thuis!

BEZOEK OOK ONZE 
NIEUWE WEBSITE!

MEER DAN 80 JAAR 
ERVARING EN 
PERSOONLIJKE 
SERVICE

RUIME KEUZE IN:

• GORDIJNEN

• RAAMDECORATIE

• TAPIJT

• VINYL

• PVC VLOEREN
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LEEFTIJD 
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 CM

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 Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

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 oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

Wiljo zoekt
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BEKIJK DE TALLOZE MOGELIJKHEDEN OP ONZE WEBSITE OF BESTEL ONS GRATIS MAGAZINE!

KEUKENHAL TILBURG  Ringbaan-Zuid 380, Tilburg  |  013 – 206 2444  |  www.keukenhal.nl 

BEKIJK DE TALLOZE MOGELIJKHEDEN OP ONZE WEBSITE OF BESTEL ONS GRATIS MAGAZINE!

KeukenHal
KeukenHal heeft vier vestigingen en is inmiddels een begrip geworden in Brabant en 
Limburg. Bij ons zie je direct wat een keuken kost. Onze keukens zijn geprijsd zoals 
afgebeeld, inclusief apparatuur. Op deze manier kom je bij KeukenHal niet voor 
verrassingen te staan. KeukenHal is CBW-erkend.

Wij bieden een brede keukencollectie, met daarin alle stijlen, kleuren en afmetingen. Met 
een persoonlijk ontwerp zorgen wij ervoor dat de keuken altijd past in de keukenruimte. 
Kom eens langs voor keukeninspiratie of plan een adviesgesprek in met een van onze 
adviseurs. 

ONZE NETTOPRIJS IS HET BEWIJS BIJ

KEUKENHAL TILBURG  Ringbaan-Zuid 380, Tilburg  |  013 – 206 2444  |  www.keukenhal.nl 
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DE ENE VOELT ZICH 
THUIS, VOOR DE 

ANDER EEN DRAMA

BRUIST/BODY&MIND

Oktober is weer begonnen, de maand waarin de herfst zich van zijn beste kant laat zien. 
De kleurrijke bladeren vallen van de boom, de spinnen weven hun web en de regen valt in 

stormachtige buien naar beneden. Voor de één het seizoen waarin die zich thuis voelt, 
voor de ander juist een drama. 

vaste tijden een ontbijt, lunch en diner met veel 
vitaminen. Daarnaast helpt het zeker als je overdag 
veel naar buiten gaat – ook al is het bewolkt – en als 
je veel beweegt. Door te bewegen, stroomt er meer 
zuurstof naar je hersenen, waardoor je fi tter wordt. 

Herfstachtige activiteiten
Herfst is een uitgesproken periode om je te 
concentreren op inspirerende activiteiten, zoals 
leuke uitstapjes of winkelend de najaarsmode 
ontdekken. Een nieuwe lijn van kleuren, modellen en 
accessoires zijn namelijk in aantocht. Van de 
herfstkleuren zijn stijlvolle combinaties te maken die 
je omgeving laat glimlachen. Als je hunkert naar een 
complimentje als ‘wat zie je er mooi uit’, moet je 
zeker gaan winkelen. En niet alleen de winkels 
afstruinen is een inspirerende herfstactiviteit. Wat 
dacht je van uitwaaien tijdens een strandwandeling, 
een dagje dierentuin of met je kinderen een grote 
speeltuin bezoeken? De herfst biedt zoveel 
mogelijkheden, dat najaarsmoeheid geen kans hoeft 
te krijgen. 

Herfst stormachtig, 
maar mooi 

Creativiteit op scholen
Dat herfst een inspiratieloze periode kan zijn, is op 
scholen niet te merken. Vooral in de kleuterklas is 
herfst juist een populair thema: er worden 
knutselwerkjes van dennenappels en kastanjes 
gemaakt, bladeren van het schoolplein geveegd en 
met de hele klas boswandelingen gemaakt. Kun jij 
het je nog herinneren? Het hele klaslokaal werd 
volgehangen met herfsttekeningen en zelfgemaakte 
spinnenwebben. Regelmatig zien we kinderen twee 
aan twee de docent op straat achterna lopen. Wellicht 
wandelen ze de volgende keer wel naar het bos, waar 
ze eikels en paddenstoelen zoeken. 

Last van korte dagen?
De dagen worden korter en men zegt dat hoe ouder 
je wordt, hoe meer last je krijgt van de kortere dagen. 
Er zijn mensen die er goed tegen kunnen, maar 
helaas heeft het merendeel van de bevolking veel 
last van deze turbulente tijd. Een goede manier om 
de zogenaamde najaarsmoeheid te bestrijden, is het 
aanhouden van een regelmatig eetpatroon. Eet op 

Ook moeite met veranderingen? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou 
in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Heuvelring 222, Tilburg  
013-5367711

www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet? 

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

tijdens een gezellig potje poolen? 
Hierin denken wij iedere woensdag 

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het 
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis. 
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

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

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

voor jullie klaar.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers

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

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.

Logeeropvang

Er is een dagschema maar ook een picto-planning zodat iedereen kan zien wat 
we gaan doen.Buiten de coronatijd ondernamen we superleuke activiteiten, zodra het 
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 circa 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.
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Bij Bourgonje geen fi neer, maar écht hout. Karakteristiek, tijdloos en passend in 

uiteenlopende interieurs. Door het gebruik van ‘levendig’ hout en een unieke 

behandeling krijgt jouw keuken de natuurlijke uitstraling die je zoekt. In onze 

showroom kunt je zelf zien en voelen hoe de kleur, textuur en afwerking is. En 

mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, dan kun je altijd bellen 

voor een afspraak in de avonduren. 

Een écht houten Bourgonje 
is er voor elke smaak:

Een échte
houten Bourgonje!

van massief eiken, tot
expressief donker notenhout.

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-310644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   2-3 22-01-20 / 4   11:3522-01-20 / 4   11:35
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“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

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

Bob Vekemans

De man die 
welvaart uitstraalde
Ik ben sinds mijn 18e ondernemer en vanaf dat moment ben ik 
altijd nieuwsgierig geweest naar wat succesvol maakt. Op een 
dag kwam ik een man tegen die welvaart uitstraalde. Dat kwam 
niet door zijn kleren of iets materieels, maar door de rust die hij 
uitstraalde. Een soort van ‘untouchable’ gloed had hij om zich 
heen. Geweldig om te ervaren.

Investeer in jezelf en volg de 3-daagse training:

Leer beleggen in vastgoed

Zo nieuwsgierig als ik ben vroeg ik wat hij deed. “Ik zit in de 
stenen” kreeg ik als reactie. Met wat doorvragen vertelde hij 
me heel schuw en voorzichtig dat hij investeert in vastgoed en 
daarmee geld verdient. Ik weet niet precies waarom maar vanaf 
dat moment ben ik geïntrigeerd geraakt door vastgoed. Het 
kreeg iets magisch, een soort van levenstroef.   Lees verder op:   
www.leerbeleggeninvastgoed.nl  > Vastgoed en financiële tips

Meld je nu aan op www.leerbeleggeninvastgoed.nl 
Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

Discus Animo: Alles op het gebied van kleine huisdieren!
Bij ons slaag je eigenlijk altijd!”  Erik Tukker, eigenaar Discus AnimoErik Tukker, eigenaar Discus Animo

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

DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Maak nu gebruik van onze bezorgdienst!

Wij helpen 

je graag met 
de juiste 
keuze!

Al             jaar staan we voor u klaar!
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

DE MOOISTE 
HEBBEDINGETJES 

VIND JE BIJ

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

GEWOON WEER OPEN!KOM SNEL LANGSEN GENIET!
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De beste oogzorg
met hd-zicht

Tijdelijk tot maar liefst
€150,- korting op

onze topkwaliteit glazen.*

Kom naar één van onze winkels
en ontdek onze uitgebreide

collectie monturen.

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

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

*Actie is geldig van 25 september t/m 6 november 2021.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De beste oogzorg
met hd-zicht

Tijdelijk tot maar liefst
€150,- korting op

onze topkwaliteit glazen.*

Kom naar één van onze winkels
en ontdek onze uitgebreide

collectie monturen.

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

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

*Actie is geldig van 25 september t/m 6 november 2021.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De beste oogzorg
met hd-zicht

Tijdelijk tot maar liefst
€150,- korting op

onze topkwaliteit glazen.*

Kom naar één van onze winkels
en ontdek onze uitgebreide

collectie monturen.

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

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

*Actie is geldig van 25 september t/m 6 november 2021.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

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!

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. 

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

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!

Blijf er niet mee doorlopen,
maar kom langs
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. 



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

Zet koers naar 
‘t Schipperke!
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Centaurusweg 146 D, Tilburg  |  013-5442926  |  post@deglascentrale.nl  

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

GLASZETTER GEZOCHT?
Per direct! (40 UUR PER WEEK)

Kom jij ons team versterken? 

Stagiaires gezocht
Voor de afdelingen Customer Care 
en Sales zijn we op zoek naar 
de volgende stagiares:

• Junior sales accountmanager
• Medewerker Customer Care

Meer informatie vind je op
www.nederlandbruist.nl/vacatures

Met ruim 37 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België en Spanje. Onze doelstelling is om in zo veel 
mogelijk steden een glossy stadsmagazine uit te geven. Wil je daaraan 
een steentje bijdragen? Meld je dan als stagiaire voor de afdelingen 
Customer Care en Sales. Liefst voor de duur van 6 maanden. 

Stuur een korte motivatiebrief en volledig CV met pasfoto 
t.a.v. Lea Bossers naar vacature@nederlandbruist.nl.

Ben jij op zoek naar een

Bruisende stageplek?
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• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u graag bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

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

Paletplein 11, Tilburg 
013 - 467 37 07

www.afhaalcentrumwelkom.nl

LIKE ONS OP
FACEBOOK 

 AFHAALCENTRUM 
WELKOM

Welkom

WIJ STAAN AL 40 JAAR 
VOOR U KLAAR MET DE 
LEKKERSTE CHINESE EN 
INDISCHE GERECHTEN.

Wij zijn open voor afhalen en bezorgen. 
Voorkeur online bestellen en via iDeal betalen
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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!

6362



Het Lederhuys
lederen trap & wand bekleding
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Luxe  
     hoeft niet duur te zijn

ONTDEK DE EINDELOZE 

MOGELIJKHEDEN VAN 

LEER!

Stellendamerf 53, Tilburg  |  +31(0)624379399  |  info@lederhuys.nl  |  www.lederhuys.nl 

OOK EENEYECATCHERIN HUIS?
MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!

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

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.

Logeeropvang

Er is een dagschema maar ook een picto-planning zodat iedereen kan zien wat 
we gaan doen.Buiten de coronatijd ondernamen we superleuke activiteiten, zodra het 
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 circa 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.

1

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met een ander crematorium.

U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven, nadat u afscheid 
van uw geliefde huisdier heeft genomen. 

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



Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Roosendaal of shop op maxaro.nl



1 OP DE 7 
VROUWEN KRIJGT 
BORSTKANKER

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

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

In 2020 waren er in Nederland 13.200 borstkankerdiagnoses. De overlevingskansen zijn 
goed, maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van 
borstkanker. Het hele jaar door wordt er geld ingezameld waarmee onderzoek naar 

borstkanker gefi nancierd wordt. Het is inmiddels traditie dat we in oktober met z’n allen 
extra stilstaan bij borstkanker, zodat deze ziekte hopelijk ooit voor eens en voor altijd 

bestreden kan worden. Doe jij ook mee?

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

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

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

PINK/RIBBON

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

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

De VachtWacht

Trimsalon

Trimsalon de Vachtwacht 
 Hét adres voor vachtverzorging en natuurlijke producten van Kivo Petfood.
Een eerlijke voeding die het dichtst bij de natuur staat.

- Vers Vlees maaltijden  Voor volwassen honden en puppies.
 Vrij van granen, gluten, e-nummers, synthetische vitaminen, geur-,

kleur- en smaakstoffen. De vitaminen en mineralen worden gewonnen
 uit natuurlijke bronnen.
- Natuurlijke verzorgingslijn  Shampoo en spray, maar ook natuurlijke 
 producten voor de afweer van vlooien en teken.
- Natuurlijke Snacks  Graan- en glutenvrij
- Koud geperste brokjes  Voor volwassen honden en puppies.
 Ook graan- en glutenvrije varianten.
- Supplementen Voor honden die extra ondersteuning 
    nodig hebben.

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN

Voor

Na

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

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

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:



info@micazon.nl  |  06-21107721 WWW.MICAZON.NL

Interesse 
(op)gewekt?
Vraag naar de 

voorwaarden via 
info@Micazon.nl of 

06-21107721

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

Passie voor 
duurzame 
energie

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

Micazon laat de zon 
in huis stralen! Geen 
poespas en de juiste 
oplossing en service 
voor je vraag! Snel en 

goed vakmanschap door 
eerlijke lui met een lach!

Daan & Daan info@micazon.nl  |  06-21107721 WWW.MICAZON.NL

Snel en vakkundig

22 mei 2021
Na de afspraak / intake met gelijk een offerte zijn 
in no time gisteren mijn zonnepanelen geplaatst. 
Wat een professional, Nicky werkt snel en 
vakkundig met zijn collega’s, heeft ook tijd voor 
een praatje en legt alles netjes uit. Vakwerk van 
de bovenste plank. Dank je wel, Nicky & crew. 
Warme groet, Ariadne

Prima werk

1 september 2021
Goede communicatie en veel deskundigheid 
wordt bij dit bedrijf gekoppeld aan het echt 
meedenken met de klant. Ik kan niet anders dan 
zeer tevreden zijn.
Arold Roestenburg

Top bedrijf goede service

26 augustus 2021
Fijn bedrijf na intake meteen een prijsopgave. 
Houdt zich goed aan de afspraak. Werkt netjes 
is eerlijk zegt waar het op staat. Fijne vakmensen 
om over de vloer te hebben. Panelen draaien nu 
ruim half jaar en voldoen aan onze verwachting 
en zoals Nicky ze aanbevolen had kortom wij zijn 
tevreden
Lizet en Ben de Ruijter
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Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

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

Een prachtige basis voor elk interieurEen prachtige basis voor elk interieur

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

PVC VLOEREN
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
Fu Chen is sinds 2015 eigenaar 
van Yutakana in Waalwijk. Dat 
was toen nog een wokrestaurant, 
maar in 2017 ging het roer om 
en werd de formule aangepast. 
Sindsdien is Yukatana een All You 
Can Eat sushi & grill restaurant. 
Vanaf dag één zijn de reacties 
lovend. “We krijgen veel goede 
feedback en mooie recensies. 
We doen er dan ook alles aan 
om het onze gasten naar de zin 
te maken door het leveren van 
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

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

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel honderdvijftig verschillende gerechten op 
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

Culinaire ervaring
“Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met 
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

Genieten
Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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Wil jij een carrièreswitch maken? Of ben je net klaar met je opleiding? Wil jij 
als junior via begeleiding en trainingen jezelf verder ontplooien en zo aan je 
eerste baan beginnen? Dan is de Sales Academy binnen Bruist iets voor jou.

BRUIST SALES ACADEMY  
In 2021 heeft Bruist een eigen Sales Academy 
opgericht. Middels een interne opleiding 
word je klaargestoomd om uiteindelijk in
de buitendienst succesvol te presteren. 
Via training en coaching gaan we ervoor 
zorgen dat je alles gaat leren over sales.

We zoeken in diverse regio’s in Brabant 
commerciële mensen, die het vak sales 
willen leren en dromen van een baan in 
de buitendienst, waar je een goed salaris
verdiend en een gave provisieregeling hebt. 
Daarbij behoort in het begin een basissalaris 
met een VW Up en mobiel. Let op dat je ook 
bij een carrière switch rekening moet houden 
met dit basissalaris waarbij je kunt groeien 
in functie en salaris.

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

Met ruim 37 uitgaven per maand is uitgeverij 
Nederland BRUIST een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, België en Spanje. 
De magazines die maandelijks verschijnen onder 
het kwaliteitslabel Bruist hebben zich ontwikkeld 
tot een volwassen medium waarin de lokale 
ondernemer centraal staat.

Ondernemers komen in onze magazines en op 
onze website op een unieke manier aan het woord 
en in beeld. Het staat boordevol tips, trends, 
evenementen en advertenties. Door het unieke 
formaat, een hoog leesbereik en een groot aantal 
combinatiemogelijkheden qua adverteren, zijn 
de magazines van Bruist een uitstekend medium, 
zowel voor lokale en regionale als voor landelijke 
adverteerders.

BRUIST SALES ACADEMY  

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
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WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

MERKBAAR BETER, 
STEEDS VOORDELIG!

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelij k
*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-
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eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.
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Van Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nlVan Kemenade Bestratingen Bavel  |  Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  Van Kemenade Bestratingen Son  |  Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45  |  07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)  |  www.vankemenadebest.nl

Inire 
no?

Kom  en n!
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

scheutje olijfolie
2 el pesto

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

peper
zout

chilipeper
geraspte kaas

 mozzarella

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij de spaghettipompoen 
doormidden. Om makkelijk door te kunnen snijden doe je de pompoen 
eerst een minuut in de magnetron. Net als met alle soorten pompoen 
kun je het beste met een vork de pompoen inprikken daar waar je ‘m wil 
snijden en dan een minuut in de magnetron doen. Dan kun je relatief 
makkelijk de pompoen door midden snijden. 

Haal de pitten weg, smeer in met een beetje olie en bak dan 40 minuten 
met de opengesneden kant naar beneden in de oven.

Haal de pompoen uit de oven en trek met een vork de draadjes los. Voeg 
een eetlepel pesto en een theelepel crême fraiche per halve pompoen 
toe en meng. Voeg nu ook de spekjes toe. Breng op smaak met peper, 
zout en chilipeper. 

Strooi geraspte kaas en mozzarella over de pompoen en zet nog even 
terug in de oven totdat de bovenkant mooi goudbruin is.
Dien direct op.

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

4 PERSONEN - 60 MIN.

Spaghettipompoen 
gevuld met pesto
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl
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Nu te bestellen. Meer informatie op www.vanmossel.nl/skoda

NEW
ŠKODA FABIA
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