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kerstsfeer!
Dolf Jansen:
‘Ouder publiek
terugveroveren’

DISCOVERED IN NATURE,
DESIGNED FOR A LIFETIME
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.
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 samenwerking met een vakkundig montagebedrijf
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd
project. Voor de badkamer is gebruik gemaakt van calacatta verde
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in onyx met geïntegreerde
ledverlichting.

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG | 013 - 4564350 | SHOWROOM@LION-STONE.NL | WWW.LION-STONE.NL |
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Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt,
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.
Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

REESHOF
OISTERWIJK

Inhoud

HILVARENBEEK
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Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de
decembermaand. Families en vrienden komen samen om
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed.
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Alvast hele ﬁjne feestdagen,

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/WONEN

Jouw huis in kerstsfeer!
Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding
die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.
Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij
binnenkomst in de decembersfeer kunnen onderdompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur.
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting.
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich
hierdoor meer dan welkom voelen.
De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je
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natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom,
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een
open haard in huis? Steek die dan deze maand
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen.
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak
is: dat ben jij zelf!
Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken,
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit
volle borst mee met Mariah Carey en Wham,
de ander moet hier niet aan denken. Geen
probleem, kies gewoon voor de muziek die
jou het meest in de decembermood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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LEZERSACTIE

DE WIJN SMAAKTEST

Gusteau neemt je mee op
ontdekkingstocht om jouw
favoriete wijn te vinden. Door
middel van een korte
smaaktest met duivelse
dilemma’s helpt de online
wijngids je om je eigen
smaakproﬁel in kaart te brengen.
Zodra de resultaten binnen zijn, zal
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau
heeft een groot assortiment aan boxen, dus
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt
met jouw persoonlijke smaakproﬁel. In de
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een
glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau
te geven aan een ander of aan jezelf. www.drinkgusteau.com

Maak kans op een Men care
set van Misterybox.

Nieuw in Nederland: een box met premium
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief
how-to-use informatie. Als member ontvang je
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95.
Jij maakt met deze actie kans op de
eenmalige introductiebox van
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl

TAG #MISTERY

DE SLIMME REISTAS
VOOR TRENDY VROUWEN

A B
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut
H I
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
Good4fun giftcard

J

K

E

G

L M N

O P Q R

S

V W X

Z

Y

F
T

U

Gemaakt van Spaanse druiven en
winterse kruiden en likeuren en dit
alles in een 'ugly' winterse trui.
Dankzij het artisanale proces proef je
de warmte van Spanje. De handgeselecteerde kruiden als kaneel,
kruidnagel en anijs zorgen voor een
uitgesproken karakter. www.jumbo.com
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Doe
mee en
win

LEZERSACTIE

WIN een armband van Bockx
Bockx armbanden Dutch, design en
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100%
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by
Bockx. www.bockx.nl TAG #BOCKX

december

RUDOLF’S RED
NOSE GLÜHWEIN

BodabagsFashion |
@bodaszilvia
www.bodabagsfashion.myshopify.com

De Manuka Honey Toothpaste
550+ van Manuka New Zealand
is een hoogwaardige tandpasta
gemaakt van 100% natuurlijke
ingrediënten, waaronder rauwe
Manuka honing. Naast de
reinigende factor heeft de
tandpasta ook een frisse
muntsmaak die je de hele dag
door fris laat voelen.
www.manukahoning.nl

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum,
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden,
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en
origineel. www.good4fun.nl TAG #GOOD4FUN

Geniet
Geniet van
van
C D

HONING
TANDPASTA

VERANTWOORD BIER

Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties.
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan.
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant.
www.lowlander-beer.com
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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.

Voorkomen dat u klachten krijgt aan uw gebit!
Voor uw gezondheid
adviseren wij uw gebit
twee keer per jaar te
laten controleren om
te voorkomen dat u
klachten krijgt.

Tot ziens!

We hopen u
binnenkort
te mogen
verwelkomen.

Tijdens deze controle worden uw eigen
tanden en kiezen, maar ook kronen en/
of bruggen en prothese, uw tandvlees
-eigenlijk de gehele omgeving in de
mond- onderzocht op slijtage en
aanstaande ongemakken door plaque.
Ook wordt met u de mondverzorging
doorgenomen, omdat een goed
onderhoud van het gebit een must is
voor uw gezondheid. Een ontsteking in
uw mond, hoe klein ook, kan namelijk
elders in het lichaam voor problemen
zorgen.

Extra behandeling
Mocht tijdens deze controle blijken dat
uw gebit een extra behandeling behoeft,

Jan Steenbergen
tandarts

Gé Steenbergen
tandarts

Teun Dijkstra
tandarts

Marvin van den Berg
tandarts

Floris Bandell
tandarts

Bas van Lierop
tandarts

dan bespreken wij dit eerst met u
alvorens te starten. Wij leggen u ook de
kostenspeciﬁcatie voor.

Besparing
Een kleine behandeling zoals een
gebitsreiniging kan meestal tegelijk
met de periodieke controle worden
uitgevoerd. Tandarts Steenbergen
probeert voor u kosten en tijd te
besparen door zoveel mogelijk
(be)handelingen in één afspraak te
plannen.
Heeft u klachten die u wilt laten
behandelen tijdens de controleafspraak,
geeft u dat dan tijdig aan ons door,
zodat voor u extra tijd kan worden
gereserveerd.

Halfjaarlijkse controle
Tandheelkundige
behandelingen
Onzichtbare beugel
Cosmetische
tandheelkunde
Klikgebit/implantaten
Mondhygiënist
Tandartspraktijk
STEENBERGEN
Locatie Oss

Bent u in Tilburg of Oss op zoek naar een
deskundige tandarts die uw gebit samen
met u gezond houdt en waar u tevens voor
cosmetische behandelingen terechtkunt?

Kom dan naar

Medicijnstraat 120
5342 JT Oss
0412 - 639 722
oss@tandarts-steenbergen.nl

Locatie Tilburg
Kruisvaardersstraat 157
5021 BC Tilburg
013 - 535 25 35
tilburg@tandarts-steenbergen.nl

www.tandarts-steenbergen.nl
tandartssteenbergen

BLOG/FAJAHLOURENS

Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?
Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is
dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen
thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken
en van te genieten.
Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje
chocolademelk bij visite op tafel.
Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen
betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes,
maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter.
Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik
de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.
De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter!

Liefs, Fajah Lourens
Voor meer informatie, kijk op:

DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door
een schoorsteen vallen. De zak viel in een
schoen die toevallig bij de open haard aan
het drogen was. Op 14 december is het foute
kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman
zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst
bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het
uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu
kennen. In november en december geven
we het meest aan goede doelen.

https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream
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FOOD FOR THE HEART AND MIND

De feestmaand als
gescheiden ouder: 3 tips

Zaten we eerst in bubbels onze tijd uit te zitten,
wat voor menigeen een donkere periode was, nu
zijn de donkere dagen letterlijk aangebroken.
Maar er is altijd een keerzijde. Deze maand
draagt ook lichtpuntjes in zich in de vorm van
cadeautjes uitwisselen en feestelijk samenzijn.
Maar helaas ook weer niet voor iedereen, want
ook dat is een keerzijde.

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

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.

Alhoewel omgeven door het donker, kunnen we
altijd nog een lichtje in onszelf vinden. Laten we
iets daarvan doorgeven aan wie het niet weet te
vinden. Schenk je glimlach kwistig rond en weet
dat je iets goed doet. Zonder dat je het beseft,
kan dit kleine maar liefdevolle gebaar zomaar
iemands leven positief veranderen.
Grote impact met een klein gebaar
krijgt iedereen voor elkaar.
MENTOR AUTHENTIEK PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
VOOR DE VROUWELIJKE ONDERNEMER MET EEN MISSIE

WWW . ESSENTIALCONNECTION . NL

| WWW . EMMYSOPLANTILA . NL | INFO@ ESSENTIALCONNECTION . NL
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MASTER COACH-GECERTIFICEERD EN
VERSCHILMAKER BIJ FEEM MAGAZINE

Heuvelring 41, Tilburg
013 - 207 07 40
info@dlb-advocaten.nl
www.dlb-advocaten.nl

De decembermaand is soms ingewikkeld voor gescheiden ouders.
Drie tips om deze dagen met elkaar goed door te komen.
1 Trek op tijd de agenda’s
De feestdagen goed organiseren kan lastig zijn. Een goede communicatie en
heldere afspraken zijn daarin de sleutels tot succes. Deze afspraken kunnen het
beste gemaakt worden op het moment dat u besluit uit elkaar te gaan en worden
opgenomen in het ouderschapsplan. Mocht dit plan geen uitkomst bieden, dan
moet u samen tot een oplossing komen. Het is dan slim om tijdig te overleggen,
ook omdat het voor de kinderen belangrijk is om te weten hoe deze maand
verloopt.

2 Maak het programma behapbaar
Er zijn genoeg verhalen bekend van kinderen die tijdens de feestdagen van hot
naar her worden gesleept. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de drukte van
het programma van uw kind. Houd rekening met de kinderen en hun verschillende
leeftijden en probeer het feestprogramma voor hen overzichtelijk te houden. Zeker
als er inmiddels nieuwe partners zijn, die vaak zelf ook kinderen hebben, kunnen
de feestdagen - en het plannen daarvan! - een logistiek drama worden. Natuurlijk
wilt uw kinderen graag om zich heen hebben met kerst en Sinterklaas, maar
probeer in het belang van uw zoon of dochter te denken. Ook als dat een negatieve
uitkomst heeft voor uzelf.

3 Gun ook uw ex tijd en ruimte met de kinderen
Denk er aan dat de kinderen ook bij de andere ouder
MEER W
ETEN?
willen zijn. Want hoewel jullie uit elkaar zijn, zijn jullie
Bel 013
207 07
nog steeds allebei ouders van de kinderen. In die rol
40
of mail
moeten jullie samenwerken en elkaar de ruimte geven.
info@dlb
-advocate
Wees dus niet negatief over de wensen van uw ex en
n.nl
probeer voor een werkzame situatie te zorgen. Door
elkaar iets te gunnen, kan veel gedoe rondom de planning
voorkomen worden.
19

Uw woonstijl, uw droomstijl

LUXE LEESFAUTEUIL

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 Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

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.

PURE BALANS
Leolux Pulla
Design: Studio Truly Truly, 2021

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

maar wij verkopen alle merken!

D

AGJE UIT

TWENTE LIGHT

B

C D

H

I

J

K

Q

R

S

V W X

Y

Z

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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"Nog één verhaaltje dan?", vraagt
Sara (9) aan haar opa. "Een heel
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij
begint te vertellen over de
bevrijding van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. Sara is
geraakt door opa's verhaal en
droomt die nacht realistischer dan
ooit. De hele wereld is magisch
verlicht. Ze ziet de militairen waar
opa over vertelde, maar ook
allemaal wilde dieren, bloemen en
wolken. Nog nooit was de wereld zo
mooi. In die wereld neemt Sara je
deze winter mee op Vliegveld
Twente, waar honderden
lichtobjecten van 2 december tot
en met 27 februari het verhaal van
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

BINNEN/BUITEN

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt
prima en de kinderen zijn groot en klaar
om uit te vliegen. Soof houdt als
vanouds alle ballen in de lucht, voor
iedereen. Op het moment dat ze slecht
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt
het huwelijk van haar dochter met twee
handen aan om haar kop in het zand te
steken. Soof moet leren zelf ook eens
hulp toe te laten, dat haar familie van
G en dat ze die hulp waard is.
E haar
F houdt
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in
L de
Mbioscoop.
N

A

O P

EN DAT DOEN WE AL RUIM 14 JAAR

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

T

U

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht
gekregen om een stuk voor een groot orkest
te componeren ter gelegenheid van het
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het
toppunt van haar kunnen en haar artistieke
ambities drijven haar tot misschien wel een
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een
belangrijk componist, maar vrijwel niemand
weet dat ze onder pseudoniem haar geld
verdient met het schrijven van platvloerse
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het
meezeulen van een moeilijke jeugd en een
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.
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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.

Fris het nieuwe jaar in?

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK
NAGELBEHANDELING

Dat kan met Guinot Longue Vie. Voor als je op
zoek bent naar een krachtige well aging crème.
• Verlengt de levensduur van je cellen, geeft je huid nieuwe
levenskracht en levert een stralende jonge teint op
• Diverse biologische werkstoffen worden opgenomen in de
celstructuur
• Ziekenhuizen en brandwondencentra gebruiken deze
werkstoffen voor het herstel van de huid bij brandwonden
• Zowel ‘s morgens als ‘s avonds te gebruiken
• Gebruik Longue Vie Lèvres voor je lippen en Longue Vie Yeux
voor je oogcontour

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.

Het gebruik van deze crème staat garant
voor de volgende schoonheidsresultaten:
• Revitaliseert en verstevigt je huid
• Herstelt de natuurlijke uitstraling van je huid
• Geeft je huid energie en een jongere oogopslag

Nu € 113,ipv € 175,-

Longue Vie Case – G0500739
• Crème Longue Vie 50ml
• Crème Yeux Longue Vie 15ml GRATIS

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

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

Nu € 82,98,-

Youth Case - G0529224
• Crème Yeux Longue Vie 15ml
• Baume Longue Vie Lèvres 15ml -50%

• Pedicure
• Spa voetbehandeling
• IBX-behandeling

ipv € 103,95

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

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
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 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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Foto: Hanna Snijder

THEATER.NL

Dolf Jansen:

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’
Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten,
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen
zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”
“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de
scholieren en studenten ook zeventigers en
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij,
maar de theaters leven nog steeds in onzekere
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer
te vullen en overeind te houden. En mensen die
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen
komen.”
Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de
arm wordt gezet, dan loop je met meer
empathie en medemenselijkheid naar buiten”,
besluit hij.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we
terugveroveren”, legt hij uit.
Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen,
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd
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Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op
theater.nl voor de speellijst.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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De wondere wereld van zilverklei
werkmaterialen vrij
gebruiken (zilverklei moet
je wel nog aanschaffen).
“In een klein groepje van
maximaal zes personen
ga je aan de slag met je
eigen ontwerp, dus het is
ook gewoon gezellig.”

mijn kennis over te dragen aan andere mensen. Het is
altijd weer een uitdaging om hen een niveautje hoger te
brengen.”

“Zilverklei is een fantastisch product”, vertelt Marianne. “Je kunt
er heel eenvoudig zilveren sieraden mee maken. Het ziet er uit als
gewone klei, maar het bestaat uit zilverpoeder, organisch bindmiddel
en water. Als je het verhit, houd je een sieraad van 99,9 procent zilver
over.” Marianne heeft vele opleidingen gevolgd en verstaat de kunst
van het werken met zilverklei dus als geen ander. “Ik blijf mezelf
ontwikkelen. Het is ontzettend gaaf om de meest bijzondere objecten
te kunnen creëren.”

Inloop-atelier
Ben je al bekend met het werken met zilverklei? Dan kun
je - na aanmelding - aanschuiven tijdens het inloopatelier. De kosten bedragen € 16,- per keer. Je mag alle

Kralen
Herdenkingssieraden

Je kunt ook voor
de uitgebreide
kralencollectie terecht in
het atelier, om je eigen
ketting te maken.

Op haar website www.zilverke.nl staan unieke sieraden die zij zelf heeft
vervaardigd. “In opdracht maak ik ook herdenkingssieraden waar de as van een
dierbare overledene in kan worden verwerkt, als blijvende herinnering. Samen
met de nabestaanden zorg ik voor een persoonlijk ontwerp dat perfect past bij
hoe hun dierbare in het leven stond. Als je dan ziet hoe blij mensen
ermee zijn, daar doe je het voor.”

Je kunt bij ons tevens
een cadeaubon halen.
Leuk voor Sinterklaas of
voor onder de kerstboom!
Dus wie weet tot
binnenkort!

Workshops
Je kunt de volgende workshops volgen bij Atelier ’t Zilverke:
een hanger maken (halve dag) en een ring maken (hele
dag, inclusief heerlijke lunch). Je kunt ook een volwaardige
cursus volgen, bestaande uit zes lessen. “Ik geniet ervan om
Kijk op
www.zilverke.
nl
voor de
mogelijkheden
!

Atelier ’t Zilverke

IK GENIET ERVAN OM
MENSEN EEN STAPJE
VERDER TE BRENGEN
30

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk | 06-22443833 /
013-5220206 | www.zilverke.nl
Bij bezoek aan atelier volg ik de covid-richtlijnen RIVM.
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BET KOLEN BIEDT
GASTVRIJHEID VAN FORMAAT

BRUISENDE/ZAKEN

ONZE DEUR STAAT
VOOR IEDEREEN OPEN

Bet Kolen is een van de oudste cafés in Tilburg en bestaat inmiddels al langer dan 100
jaar. Oorspronkelijk gestart als bruin café, maar dankzij de inzet van Michel en Daisy
Zoontjens is het uitgegroeid tot een modern partycentrum waar je ook terechtkunt voor
grote feesten en partijen. “We zijn jonge ondernemers”, vertelt Daisy enthousiast.
“We zitten niet graag stil en houden van aanpakken. Dat is ook onze kracht.”
Bet Kolen bruist

“Michel is zo’n beetje geboren in Bet Kolen, het
bedrijf was namelijk van zijn ouders”, vervolgt Daisy.
“Hij werkte altijd al mee in het café en heeft de zaak
overgenomen toen zijn vader overleed.
Sinds een jaar of vijf doen we het echt samen,
bijgestaan door een geweldig team van zo’n 30
medewerkers.”

Anno 2021 is er dan ook van alles te beleven bij
Bet Kolen. Lunchen, borrelen, dineren: het kan
allemaal. “Sinds de start van de coronacrisis is ook
afhalen en bezorgen mogelijk. En sinds 2019 zijn
we tevens een ofﬁciële trouwlocatie. We verzorgen je
bruiloft desgewenst van a tot z. Tot januari zitten we
al helemaal vol met feesten en partijen, de mensen
hebben weer zin in een feestje!” En daarvoor zijn ze
bij Bet Kolen aan het juiste adres. “De gezelligheid
van toen is gebleven. Iedereen, van bouwvakker tot
advocaat, is hier welkom.”

Helemaal van deze tijd

De afgelopen vier jaar is er het nodige veranderd.
“We hebben zo ongeveer alles onder handen
genomen. Het oude café is volledig gestript, alleen
de houten vloer en het kacheltje herinneren aan
vervolgen tijden, een stukje nostalgie. Ook de darten biljartruimte is vernieuwd en afgelopen zomer
hebben we de binnentuin onder handen genomen.
Ik zeg altijd: ‘We hebben een prachtig cadeau gehad
van de ouders van Michel, en wij hebben er de
strik omheen gedaan. We hebben nog meer wilde
plannen, maar dat is iets voor de verdere toekomst.’

café en partycentrum Bet Kolen | Broekhovenseweg 111, Tilburg | 013-5422860 | info@betkolen.nl | www.betkolen.nl
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Op zoek naar het perfecte plaatje
“Ik was vijftien jaar toen ik voor het eerst in een donkere kamer stond.
Het moment waarop het witte papier in de ontwikkelaar veranderde in een foto vond ik pure
magie. Het was liefde op het eerste gezicht”, aldus Jeannette Grotenhuis.
Haar pad voor de toekomst was duidelijk. Na haar opleiding Fotograﬁe aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelde ze zich tot een allround fotograaf.
In 2011 begon ze onder de naam Studio1974 voor zichzelf in Tilburg.
Jeannette doet o.a. bedrijfsreportages
en maakt portretten voor mode (voor
bijvoorbeeld het bekende Jimmy’s Mode
in Tilburg), maar haar specialisatie is
interieur- en exterieurfotograﬁe. “Daar ligt
mijn hart. Ik kom daarvoor op plekken
waar ik normaal gesproken niet zo snel
zou komen. De ene keer zit ik in een
koelcel van -20° Celsius, de andere keer
bevind ik me op de dertigste verdieping
van een kantoorgebouw. Het is steeds
weer een uitdaging om iets te verzinnen,
zodat ik een zo mooi mogelijke foto kan
maken. Dat vereist soms wat creativiteit,
maar dat maakt het juist zo leuk.”

VOOR BUITENGEWOON
BINNENKIJKEN

Een eigen stijl
“Meestal werk ik voor bedrijven die
bepaalde projecten hebben gerealiseerd
en dat vastgelegd willen hebben, zodat
ze de foto’s kunnen gebruiken op

hun website en social media. Van een
aannemer tot een elektricien: het kan
allemaal.” Wat is kenmerkend voor
haar stijl? “Ik houd zelf van rust, ritme
en symmetrie. Dat zie je ook terug in
de foto’s die ik maak, wat maakt dat ze
tijdloos zijn.”
Een vruchtbare kruisbestuiving
Jeannette verkoopt ook vergrotingen
van vrij werk. “Mijn andere passie
- en tegelijkertijd een belangrijke
inspiratiebron - is reizen. Daarvoor
kom ik op de mooiste plekken. Veel
vrij werk is dan ook tijdens het reizen
gemaakt. Ik vind het zonde om dat voor
mezelf te houden en wil het graag met
andere mensen delen. Ik doe daarbij
geen concessies op de kwaliteit van de
vergrotingen, het is het allermooiste wat
er te krijgen is.”

Studio
Studio 1974
1974 || Metslawierstraat
Metslawierstraat 51,
51, Tilburg
Tilburg || 06-24691924
06-24691924 || info@studio1974.nl
info@studio1974.nl || www.studio1974.nl
www.studio1974.nl
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Wilt u een mooie kerstgroep in huis?
Onze collectie bestaat uit meer dan zeventig verschillende kerstgroepen
en diverse stallen. Begin met de Heilige Familie zodat u naar wens
verder kunt uitbereiden tot een groep van meer dan zestig ﬁguren. Van
veel groepen zijn de beelden los verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar in
hout, kunsthars, porselein, steen, brons enzovoort.

- 70 verschillende groepen
- 20 verschillende stallen
- Los verkrijgbaar
- Uit Italië, Duistland, België, Engeland en Amerika
- Grote collectie engelen
- Grote collectie kerstmannen
- Sfeerlichtje van glas, porselein en tin
Merken Willowtree - Anri - Butzon & Bercker
Heartwood Creek - Jim Shore - Hummel Goebel - Cox

BEZOEK ONS
EN BEKIJK DE

PRACHT
COLLECTIE!

Kunsthandel Lijstenmakerij van Erp-Broekhans
Het Heikespoor 6, Heukelom | Tel: 013-5424736 | www.erp-broekhans.nl
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Tips voor een
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LOOKING/GOOD

stralend kerstkapsel
De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outﬁts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?
Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.
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Grote krullen en sexy golven
Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

Ballerina knot
Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze ﬂair.
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Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outﬁt onmiddellijk
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.
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MAGNOLIA bloemen
Al meer dan veertig jaar zitten wij, Magnolia bloemen, in Tilburg-Noord aan de
Leharstraat 125. Wauw, dat is een hele tijd toch?! En nog steeds zijn bloemen de
hoofdzaak. Uit alle windstreken, steeds meebewegend met het seizoen.
Tja, we zijn wel van de kleuren, het kan niet kleurrijk genoeg zijn.
Maar de klant is koning. Wil iemand een wit boeket, geen probleem!

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

receptie of vergadertafel, of we verzorgen bloemen voor de jubilarissen, een zieke medewerker
of bij verjaardagen.
Wij zijn zes dagen per week geopend, dus kom gerust eens langs.
Dan kun je gelijk kennismaken
met onze gezellige huisvogeltjes
Theo en Willem. Tot gauw…

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

NET EVEN ANDERS EN
PERSOONLIJKER, DAT IS
MAGNOLIA BLOEMEN!

Tip: neem een thuis abonnement, dan
komen we volgens afspraak wekelijks
een mooi boeket bij je thuis bezorgen.

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

www.magnoliabloemen.nl
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BRUIST/BODY&MIND

NEEM JE TIJD
EN GENIET!

Relaxed
de feestdagen in!
Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een knallende
jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een overheerlijk kerstdiner
voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij
de feestdagen in te gaan. Bruist zet daarom een aantal tips voor je op een rijtje.
Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand alvast
een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu doet, hoef je
straks niet meer te doen.

Durf nee te zeggen. Als je schoonouders je uitnodigen om
de jaarwisseling met hen door te brengen en je hebt daar
eigenlijk helemaal geen zin in, is het niet erg je eigen plan
te trekken. Het gaat er niet om wát je zegt, maar hóé je
het zegt.

Bespreek je gedachten en ideeën met de mensen waar
je de feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij
jou. Dat voelt een stuk fijner.

Zoek een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, zonder
dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf. De verantwoordelijkheid om anderen fijne feestdagen te bezorgen ligt
niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de sfeer en niet
zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. Dat is het
prettige van samenzijn.

Een goede manier om te ontspannen is veel sporten.
Door te sporten komt er veel zuurstof in je hersenen. Dit
zorgt ervoor dat je je vrolijk en opgeruimd voelt.
En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek
een weekendje weg en zeg dat je er niet bent. Geen
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en geen
andere verplichtingen.

Laat je niet leiden door alle verplichtingen. Als je geen
zin hebt om een kerstboom neer te zetten, doe je dat niet.
Volg je eigen plan.

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
42
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Logeeropvang

Ladies Night bij het
poolcafé van Tilburg

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 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.

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

Zorgeloos, snel en betaalbaar

verhuizen!
Bel
920
013-4630

Brocken regelt het voor je!

at we
en hoor w
nnen
voor je ku
!
betekenen

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

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

Saints Poolcenter van Tilburgers
voor Tilburgers

Heuvelring 222, Tilburg
013-5367711
www.poolenintilburg.nl
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SPECIAAL VOOR JOU

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

GEWOO
N
WEER O
PEN

!
KO M S N
EL L ANG
S
EN GEN
IET!

Nieuwsgierig?

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

casablancotilburg

Tijd voor
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2021 is bijna voorbij. Maar wat er in
de wereld gebeurt, is nog lang niet
voorbij. Waar staan we nu en waar
gaan we naartoe?

MICHAEL PILARCZYK

Verwen je huisdier
eens extra in de winter!

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

Vragen om over na te denken. Wat staat er
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.
Het leven is een avontuur om te ondergaan,
een mysterie om te ontdekken, een kans om
te benutten, een uitdaging die we moeten
aangaan. Het leven is zowel de reis als de
bestemming. Het leven is zo mooi.
Ontwaak, leef.
Om het nieuwe jaar te beginnen met
positieve kracht en inspiratie, begin ik in
januari met het Leef Je Mooiste Leven
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op
mijn website.
Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.
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DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Gasthuisring 36-38, Tilburg | 013-5424921 | www.animodierenspeciaalzaak.nl
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Wij helpen
je graag
ze te
verwennen!
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Magneet Interieurs Waalwijk
levert woonoplossingen op maat
“Wij verkopen eigenlijk geen producten om je huis mee in te richten, we leveren passende
woonoplossingen” en “Een bank moet niet alleen mooi zijn, je moet er ook goed op kunnen
zitten.” In twee zinnen geeft eigenaar Camiel Klerx de bedrijfsﬁlosoﬁe van Magneet Interieurs in
Waalwijk bondig weer.
onvoldoende steun in de rug is in de ogen van
Camiel de verkeerde keuze. “Klanten moeten erop
kunnen vertrouwen dat zij een eerlijk advies krijgen
om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. Zij
moeten er ook van op aan kunnen dat wij gemaakte
afspraken stipt nakomen. Dat is voor ons geen
vrijblijvend verkooppraatje, anders hadden wij vorig
jaar niet ons eeuwfeest kunnen vieren. Persoonlijk
advies en vertrouwen, daar draait het allemaal om.”
De oorspronkelijke textielwinkel is in 100 jaar dan
ook uitgegroeid tot een gerenommeerde en
veelzijdige woonwinkel. Aan de Grotestraat 331 in
Waalwijk is een grote showroom van maar liefst
3000 m² gerealiseerd.

De wens van de klant vormt het uitgangspunt bij elk
contact in de ruime toonzaal of thuis. Wat sluit het
beste aan bij die wens en iemands persoonlijke
situatie? Maatwerk dus op het gebied van wonen
en slapen, inclusief raamdecoratie en vloeren.

Persoonlijk advies
In de woonbranche geldt dat het oog ook wat wil.
Maar een mooi vormgegeven bed met het verkeerde
matras of een schitterende designbank met

Zorg voor slaapkwaliteit
De nieuwste aanwinst in de onlangs vernieuwde
showroom is de Auping Shop waar de complete lijn
van deze Nederlandse beddenfabrikant is te
bewonderen. Daarnaast voert Magneet Interieurs
kwaliteitsmerken als M-line, Avek, Caresse en
Beka. Op de slaapafdeling vind je een ruime keuze
aan bedbodems, dekbedden, kussens, toppers,
kledingkasten en niet te vergeten bedtextiel. Een
goed matras vormt altijd het startpunt bij de
50

AL RUIM 100 JAAR
EEN VEELZIJDIGE
WOONWINKEL
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aanschaf van een nieuw bed. “Onze slaapadviseurs
hebben alle kennis in huis voor een op ieders
lichaam en slaapgewoonten afgestemd advies. De
klant kiest vervolgens zelf voor een bepaald merk”,
benadrukt Camiel.

flexibel meegedacht met de klant. Bestaand
meubilair wordt ter plekke afgebroken, verplaatst
of tijdelijk opgeslagen. De klant hoeft zelf niet te
sjouwen. Ook voor het afvoeren van afgedankte
spullen kan op verzoek worden gezorgd. Camiel
durft de stelling wel aan dat het complete team
van Magneet Interieurs – van verkoopadviseur,
stoffeerder tot ateliermedewerker – het begrip
‘ontzorgen’ in zijn DNA heeft zitten.

Van woonwens naar realisatie
De sfeervolle showroom bevat ook een
aantrekkelijke presentatie van de Topform - design
for living-collectie. Stoelen, banken, kasten en
eetkamer-, salon- en bijzettafels van dit
Nederlandse meubelmerk kenmerken zich door
een tijdloze moderne uitstraling, kwaliteit en - niet
onbelangrijk - betaalbaarheid. Magneet Interieurs
biedt klanten ook een ruim assortiment eigentijdse
relaxfauteuils. “Daarnaast zijn we dealer van nog
een aantal andere bekende meubelmerken zodat
we bijna elke woonwens kunnen vervullen”, zegt
Camiel. “Klanten zijn elke keer weer aangenaam
verrast door ons grote en diverse aanbod.”

Kijk op de site van Magneet Interieurs voor
het volledige woonaanbod of maak
vrijblijvend een adviesafspraak.

Ontzorgen
Na aankoop in de winkel moet er natuurlijk nog
een en ander gebeuren. Ook hierbij wordt er

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17
www.magneetinterieurs.nl
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BO HAIR/HAARTIPS

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.”

Annemiek Bogers

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
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.”

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.
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.

Diessenseweg 44, Hilvarenbeek
013-5051979
Charel Baelemanshofke 14, Bladel
0497-388448

www.bo-hair.nl

STRESS & HAARUITVAL

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

Eye Wish Opticiens zoekt jou!

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.

Met ruim 260 winkels in Nederland zijn we
altijd dichtbij. Hier doen onze opticiens uitgebreide oogmetingen om jou en je ogen
van scherp zicht te voorzien. We hebben
een uitgebreid assortiment aan brillen,
zonnebrillen en contactlenzen. Zo zorgen
we met bijna duizend professionals dat je
optimaal zicht hebt en er stralend uitziet.

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.

Optiekspecialisten

Als professioneel opticien en/of
contactlensspecialist kijk jij naar
het totaalplaatje. Van de beste
kijkoplossing tot een montuur dat
perfect aansluit op de levensstijl
van de klant. Met een professionele
oogmeting en advies op maat geef
jij iedere klant de aandacht die hij of
zij verdient.

Verkoopadviseurs

In de rol van verkoopadviseur
adviseer je over onze producten en
denk je mee over wat past bij de
levensstijl van de klant. Als iemand
dankzij jouw advies met een nieuwe
look en een goed gevoel de winkel
uitgaat, dan ben jij in je element.

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

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid

Wel interesse, maar...

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.

Niet de juiste papieren? Eye Wish biedt ook
opleidingen en trainingen op vaktechnisch
gebied, dus wees welkom! Stuur je gegevens naar
recruitment@grandvisionbenelux.com en laat ons
weten in welke vacature je interesse hebt. Een van
onze recruiters neemt dan zo snel mogelijk contact
met je op om de mogelijkheden te bespreken.

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

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

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

de QR-codes
voor meer info
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De beste
beste oogzorg
De
met hd-zicht
hd-zicht
met

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

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.

Tijdelijk tot maar liefst
Tijdelijk tot maar liefst
€150,- korting op
€150,- korting op
onze topkwaliteit glazen.*
onze topkwaliteit glazen.*

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

Als je écht vakwerk aflevert, is er maar weinig concurrentie!

Kom naar één van onze winkels
Komen
naar
één van
winkels
ontdek
onzeonze
uitgebreide
en ontdekcollectie
onze uitgebreide
monturen.
collectie monturen.

Voor

Na

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK,
OOK VOOR PARTICULIEREN

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

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

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

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

curvy fashion
Ongeacht je kledingmaat moet het voor iedereen mogelijk zijn om een hippe outﬁt te
shoppen. Vanuit die overtuiging begon Monique de Bruijn zes jaar geleden met haar
fashionstore: F.F.L.O.
“F.F.L.O. is in 2015 geboren uit noodzaak en uit
idealen”, begint Monique haar enthousiaste verhaal.
“In Goirle en omgeving was destijds geen enkele
trendy kledingwinkel te vinden voor maat 42 en
hoger. En dat terwijl ik juist vind dat iedereen zich hip
moet kunnen kleden, ongeacht welke maat je hebt.
Vandaar dat ik mijn eigen fashionstore heb geopend
met trendy damesmode vanaf maat 42 tot ongeveer
maat 56 - van de merken Only Carmakoma, Vero
moda curve, junarose, Zizzi, Tom Tailor MyTrueMe,
Adia, Zhenzi, Fox Factor, Zoey, Studio, BF jeans,
Exxcellent, MAT, Cette en Plusbasics, zodat echt
iedereen er mooi uit kan zien.”

Klanten blij maken
En haar zaak was vanaf dag één al een groot succes.
“Hoe mooi is dat?! Inmiddels hebben we de winkel
zelfs al uitgebreid en ik ben nog elke dag ontzettend
blij dat ik deze stap heb gezet. Ik word vrolijk van

FRESH

mijn werk en wil ook al mijn klanten blij maken
met mooie kleding die ze fantastisch zit. Als ik dit
tot mijn pensioen mag blijven doen, ben ik een
supergelukkig mens!”

FASHION

Perfect zittende outﬁt

READY FOR

Bij F.F.L.O. slaag je voor de meest uiteenlopende
outﬁts. “Ikzelf draag altijd dingen waar ik gelukkig
van word en die boodschap wil ik ook overdragen
op mijn klanten. Laat je niet weerhouden door
je maat, maar draag kleding waar jij je goed en
mooi in voelt, dan straal je dat ook uit! Iedereen
is meer dan welkom om gewoon lekker te komen
snuffelen, maar ook voor goed en eerlijk advies
ben je bij ons aan het juiste adres. Wij smeren je
niets aan, maar kiezen samen met jou de perfect
zittende, trendy outﬁt uit, zodat ook jij met een
grote glimlach op je gezicht de deur weer uitloopt.”

Tilburgseweg 53 - Goirle | 013-5913468 | info@fﬂo.nl |

FFLOGOIRLE | www.fﬂo.nl

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

SIZE 42&UP
NEW SEASON

Kom eens
langs!

Er zit altijd iets
voor je bij!

ONZE KLANTEN
VERDIENEN HET
ALLERBESTE!

BRUISENDE/ZAKEN

Al 75 jaar jong en
helemaal van deze tijd!
Hado Textiel zag 75 jaar geleden het levenslicht. Oorspronkelijk als handweverij maar in de
loop der tijd is Hado uitgegroeid tot een winkel waar je alles kunt vinden op het gebied van
wooninrichting. Van (over)gordijnen, raamdecoratie in alle soorten maten en tapijt, vinyl en
pvc vloeren tot keuken-, bad- en bedtextiel, tafelkleden en sierkussens. En natuurlijk
mogen ook borduur-, brei- en haakgaren niet ontbreken voor de liefhebbers!
“We zitten nog steeds in hetzelfde fabriekspand”, vertelt
Mascha Robben, die samen met haar man Alex het
familiebedrijf runt. “De persoonlijke aanpak is als vanouds.
We hebben veel trouwe klanten die hier al jaren komen.
In onze ruime winkel, die volledig is gemoderniseerd, kun
je rondsnuffelen en geven we advies. Alex en zijn team
komen vervolgens alles bij je thuis inmeten en monteren.”

en lintjes om leuke cadeaupakketjes te maken) én de
borduur-, brei- en haakgaren. “Nu de mensen vanwege
de coronacrisis meer thuis zitten, zijn ze opeens massaal
aan het breien en haken geslagen. Bij ons vind je alles
wat je nodig hebt, ook pennen, patronen en boekjes. De
wintergarens zijn ook binnen dus je kunt lekker aan de
slag met truien en vesten.” Houd vooral de Facebook
pagina in de gaten, hier vind je regelmatig de nieuwste
items.

Eigen atelier
“We hebben een eigen atelier waar we heel veel op maat
maken voor de klant. Denk aan gordijnen, sierkussens,
tafellopers en -kleden en karpetten maar ook kussens
voor loungesets of voor de caravan. Onze vakkundige
medewerkers gaan geen enkele uitdaging uit de weg.”

HAAK AAN AVONDEN
2 KEER PER MAAND
Mensen kunnen vrijblijvend
komen deze avond voor de
gezelligheid maar ook
voor goed advies.

Borduur-, brei- en haakgaren
Relatief nieuw in het assortiment zijn de fournituren (van
knopen en ritsen tot elastiek, inclusief allerlei bandjes

‘WE MAKEN HEEL VEEL
OP MAAT VOOR DE KLANT’

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

T’LL YOU DROP!

*Prijs voor de lezers van Bruist

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl
en kijk voor alle borstels online!

(30% korting met code DENMANBRUIST)

D4 LARGE STYLING
BORSTEL 9 RIJEN

D3 MEDIUM
STYLINGBORSTEL
7 RIJEN

Niet
gebruiken
met föhn

D90L TANGLE
TAMER ULTRA
PADDLE BRUSH – RAINBOW

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de
borstel niet vast te zitten in het haar. Het
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel
voor maximale grip en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 16,75
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER
PADDLE BRUSH
- ROOD/ZWART/
WIT
De Power Paddle borstels van Denman
zijn een combinatie van de Klassieke
styling borstels met de bekende Paddle
Borstels. De wereldberoemde perfect
gladde plastic borstelharen met
afgeronde punt zijn soepeler dan de
iconische borstels.
Adviesverkoopprijs € 29,95
Bruistprijs* € 20,97

Niet
gebruiken
met föhn

De D6 borstels van Denman voor ontwarren van
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
voor het verdelen van stylings- en verzorgingsproducten in het haar. De D6 borstels van
Denman hebben drie functies; je kunt hem
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar
waardoor je goed kunt ontwarren.
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip
en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben
zachte en ﬂexibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81

THERMO CERAMIC D62 MEDIUM 33 MM
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en
hygiënisch blijft.
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07

Iconische styling!
D84 PADDLE
BRUSH HANDTAS

D83 PADDLE
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multifunctionele borstels, geschikt voor het
ontwarren, föhnen, shapen en stylen
van alle haartypes en lengtes.
De plastic borstelharen met baleinde
voorkomen schade aan de hoofdhuid
en zorgen voor een zachte verzorging.
Adviesverkoopprijs € 23,55
Bruistprijs* € 16,49

De D83 Paddle brush van Denman
zijn borstels voor het snel en zacht
stylen van alle haarlengtes en
-types. De D83 Paddle Brush is een
multifunctionele borstel die zeer
geschikt is voor het ontwarren,
föhnen, stylen en shapen van alle
haarlengtes en -types.
Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87
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D6 BEBOP MASSAGE
BORSTEL - ZWART

D90 TANGLE TAMER
ULTRA ZACHT – ZWART

HANDTASSTYLINGBORSTEL 5 RIJEN

De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en
droog haar. De borstels uit de D90 serie van
Denman hebben zachte en ﬂexibele nylon
borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten
en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 19,35
Bruistprijs* € 13,55

Door de wereldberoemde perfect gladde
plastic borstelharen met afgeronde punt
komt de borstel niet vast te zitten in het
haar. Het verspringende borstelharenpatroon zorgt voor maximale grip en
controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 12,95
Bruistprijs* € 9,07

Niet
gebruiken
met föhn
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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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Zondag 6 okt.

OPEN

Al vloeren vanaf:

Opslag
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van 12.00-17.00 uur

Archief

Voor raad
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M

crielaard-bouwgroep.nl
06 54717559 | www.crielaard-bouwgroep.nl |

Direct uit voorraad:

BETER
GEREGELD,
BETER
BETEGELD!

www.HuurHal.nl

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!

6,

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

Mooi aan tafel
De maand december staat in het teken van eten, heel veel eten. Heerlijke gerechten,
mooie wijnen en een goede sfeer zijn de juiste ingrediënten voor een perfecte avond
met familie, vrienden of zakenrelaties. Hoe hoort eigenlijk de tafel gedekt te zijn?
Bestek

rechts, het laatst te gebruiken het meest links. Weer
links van dit rijtje staat eventueel een waterglas. Als
je het helemaal correct wilt doen, haal dan bij het
serveren van de tweede wijn, de glazen van de eerste
wijn weg. Rechts onder, naast het mes en de lepels,
staat het koffie- of theekopje, dat pas wordt neergezet
tijdens het dessert.

Voor het neerleggen van het couvert zijn
er een aantal gouden regels. 1. Werk van buiten
naar binnen en leg messen en lepels rechts, vorken
links en het dessertbestek boven het bord. 2. Leg,
om ongelukken te voorkomen, messen altijd met de
snijkant naar het bord en vorken en lepels met de
holle kant naar boven. 3. Let er ook op dat het
bestek goed schoon en gepoetst is.

Servet

Serveer je soep, dan ligt het servet links
naast de vorken. Anders kan het servet op het bord
worden gelegd. Het servet kun je mooi vouwen of in
een servetring rollen.

Borden

In het midden staan de borden van groot
naar klein opgestapeld, op twee vingers van de rand
van de tafel. Het kleinste bord dient voor de salade.
Het hoofdgerecht kan op een voorverwarmd bord
apart worden geserveerd. Mooi is een groot
onderbord in de stijl van de tafel. Links boven staat
een klein bordje voor het (stok)brood vooraf, met een
botermesje.

Tip: gebruik bij een stijlvol diner geen placemats,
maar een schoon en gestreken (stoffen) tafellaken.

Glazen

De glazen staan rechts boven. Het aantal
moet gelijk zijn aan de verschillende te serveren
dranken. Het eerst te gebruiken glas het meest

Wil jij ook graag een mooi gedekte tafel vol met lekkers?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg adressen bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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HET TEAM VAN WALTER VAN ERVEN WENST U

FIJNEEFEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

OLIEBOLLENNNNNNNNNNNNNGRATIS
10 +1
GELDIG OP 30 & 31 DECEMBER IN ONZE WINKEL

1
+
0
1
S
I
T
GRA
BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG
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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.

Kom langs en
neem een kijk
je
in onze
showroom

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 interieur
Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

PVC VLOEREN

Passie voor
duurzame
energie

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

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.”

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

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 microomvormers 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

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

info@micazon.nl | 06-21107721 WWW.MICAZON.NL
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In een professioneel en mooi
ingerichte praktijk bied ik u
de service die u mag
verwachten.

Diabetische voet
MET GEZONDE VOETEN
DOOR HET LEVEN

Mijn naam is Sharon Bekkers.
Als gediplomeerd Medisch Pedicure ben ik
gespecialiseerd in de diabetische, reumatische
en overige risicovoeten. Ook ben ik lid van
branchevereniging Provoet en sta ik
geregistreerd bij Procert, kwaliteitsregistratie
voor de pedicure.

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische
ziekten in ons land en wordt ook wel suikerziekte
genoemd. Door diabetes kunnen bloedvaatjes en zenuwen
beschadigd raken (neuropathie).

Daardoor stroomt het bloed minder goed door je benen en voeten. Ook voel je
dan minder in je voeten en je merkt het niet als je een wondje hebt. Het wondje
kan gaan ontsteken en een zweer worden. Wondjes genezen minder snel en
dat maakt de behandeling van wondjes en zweren extra moeilijk wat soms
zelfs kan leiden naar amputatie. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk.
(www.diabetesfonds.nl)

Kan je wel wat hulp of advies gebruiken?
Laten we even bellen; 06-24562006

Ongetwijfeld loop je tegen
vervelende problemen
aan: pijnlijke voeten,
ongemak tijdens
dagelijkse beweging
en sport of andere
voetproblemen. Pedicure
Robe helpt je graag!

Pedicure Robe
meest voorkomende
behandelingen
• Likdoorn verzorging
• Eelt behandeling
• Klauwtenen
• Blaren
• Schimmelnagel

De laatste jaren is er veel veranderd in de voetzorg bij diabetici en ik merk dat
veel patiënten eigenlijk niet weten waar ze terecht moeten om voor vergoeding
in aanmerking te komen. In de meeste gevallen komt u voor uw controles bij de
internist of bij de huisarts. Zij verwijzen u door naar een podotherapeut waar
u minimaal 1x per jaar een voetscreening krijgt. De podotherapeut bepaalt
vervolgens uw zorgprofiel met daarbij horend behandelplan voor de Medisch
Pedicure. Meestal heeft u recht op 6 of 8 behandelingen per jaar.
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor vragen
over uw vergoedingen.
Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

Transvaalplein 20, Tilburg
06-24562006
info@pedicurepraktijkrobe.nl
Marisca van Gent
www.pedicurepraktijkrobe.nl

VOOR MEER INFO
OF VRAGEN
KUNT U BELLEN NAAR

06-24562006

Sharon Bekkers
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Hespa bestaat al sinds 1977
en staat bekend om zijn goede
service en kwaliteit. Of uw
interieur nu klassiek of modern
is, bij ons vindt u altijd een
passende interieurstijl.

GORDIJNEN
ZONWERING
VLOEREN
BEHANG
STOFFERING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING
ALTIJD GRATIS INMETEN
�

UITSTEKENDE SERVICE
�

KWALITEIT GEGARANDEERD
�

2e kerstdag ge
opend
10:00 - 18:0
0
met een hapje
en een
drankje

45 JAAR ERVARING
�

We kunnen dus samen met u en
ons creatief oog een assortiment
voor u samenstellen dat geheel
bij u past.
Als speciaalzaak in raamdecoratie
bieden wij producten aan voor
ieder interieur.
Wij staan voor u klaar om u te
adviseren in de winkel of bij u
thuis, dus komt u gerust eens
vrijblijvend langs!

Besterdplein 9, Tilburg | 013 - 542 38 41 | info@hespa.nl | www.hespa.nl
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Je piano laten stemmen?

Boter, kaas en eieren…

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

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

Dat doe je bij Simons Piano!

Wat heeft Solidare
Natuurvoeding u
allemaal te bieden?
Stemtarieven
vanaf € 90,-

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

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

Uiteraard de echte boter: heerlijke roomboter van Biologisch-Dynamische
kwaliteit. Het kan natuurlijk op uw boterham maar is ook lekker in de pan.
Natuurlijk is er ook een ﬂinke keuze aan plantaardige botervervangers verrijkt met
bijvoorbeeld olijven of soja of een vegan bak- en braadversie.
Kaas: lekker op de boterham of tosti of gewoon uit het vuistje…
Bij de Bio-winkel Solidare is een ruime keuze te vinden van geitenkaas
en schapenkaas en uiteraard kaas van koemelk. Heerlijke
kaas van Bastiaansen-Lingelaar-klompenhoeve en nog meer
bekende merken. Er is ook vegan kaas in het assortiment.
Dan nog de (h)eerlijke Eieren van Demeter kwaliteit.
Deze eieren komen van kippen die gewoon hun snavels
mogen houden en die zelf mogen kiezen of ze binnen of
buiten hun eieren willen leggen. Koop eens een doosje
en geniet van de heerlijke smaak van deze eieren.
Deze kippen hebben uitsluitend Biologische voeding
gegeten. Dat is de keuze van de Demeter boer: een
gemengd bedrijf met dieren en akkerbouw.
Proef het ei met de smaak van vroeger.
Smakelijk eten!
Heel graag tot ziens..!!
Els en team.
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Proef
de volle
smaak
van de
natuur

Kom voor al
dat
lekkers uit
de
natuur bij on
s
langs!
Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910 | www.solidarenatuurvoeding.nl
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Skin Care

Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een
kostbaar bezit. De huid
beschermt ons tegen
schadelijke invloeden
zoals virussen,
bacteriën, warmte,
kou en uitdrogen.
Bovendien laat de huid
zien hoe het met
ons gaat.

WELKOM

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.

Een warm welkom voor nieuwe klanten!
We bieden een complete behandeling aan,
om alle stress los te laten en jouw huid in
goede conditie te brengen.

Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus,
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.

Kom genieten van deze heerlijke
verwenbehandeling om jouw huid klaar te
maken voor de winter.

Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen: je huid als visitekaartje.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen
Door de huid in goede conditie te brengen lossen we problemen op en vertragen
we de gevolgen van het ouder worden.
Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we je huid
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen

Behandelingen

• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

• Complete huidverzorgingsserie
• Huidverbeterende peelings
• Laser huidtherapie
• Deesse LED huidtherapie
• Ultrasoon huidbehandelingen
• Injectables
• Permanente make-up

Bloemenoordplein 1, Waalwijk | 0416 – 314 946 | info@jonishi.nl | www. jonishi.nl
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Kennismakingsbehandeling voor een
sterk gereduceerd tarief
Normaal € 79,Nu

€ 49,-

Behandelingen:
• Huidanalyse & persoonlijk huidadvies
• Reiniging
• Peeling / lysing
• Verwijdering onzuiverheden
• Epileren wenkbrauwen
• Massage gelaat
• Masker / verzorging
• Afsluiting met dag / nachtverzorging
Alle producten worden afgestemd
op jouw persoonlijke huidtype.

Skin Care

Injectables

Bel voor een
afspraak, onze
specialiste neem
t
graag de tijd
voor je.

Permanente make-up
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Tattoo verwijderen

Spray tan

Altijd iets
!
bijzonders
Bekijk ons
line!
aanbod on

Dé specialist in
exclusieve occasions

“Kwaliteit en een uitstekend
service staan voor mij voorop”
Vechtsportartikelen en sportvoeding

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

Een ambachtelijk bedrijf in
een modern jasje.
Een compleet nieuw interieur
of een aanpassing voor in
huis of op de zaak. Ook
lambriseringen, plinten en
deurlijsten in alle stijlen.
Voor particulieren en
bedrijven. Wij zijn gevestigd
in Alphen bij Tilburg.

Bij Budoshop TeeJooS kunt u terecht voor artikelen
als bokshandschoenen, judo-, taekwondo- en
karatepakken, bokszakken en
beschermmateriaal voor
diverse vechtsporten. “Maar ook
kleding die hieraan gerelateerd
is, zoals T-shirts en sweaters.”
Daarnaast is er een uitgebreid
assortiment van sportvoeding.
“Denk hierbij aan eiwitten,
pre workouts, weight gainers,
fat burners, vitaminen en
mineralen.” De klanten van
Budoshop TeeJooS zijn
zowel recreatieve als
professionele sporters die
allemaal hetzelfde doel
hebben: “Zichzelf verbeteren
in datgene wat ze doen.”

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

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

Wilt u uw interieur 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

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL
Paletplein 13 5044 JB Tilburg Tel. 013-5470878

Trimsalon de Vachtwacht

RESETMASSAGE (60 MINUTEN)

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.

DECEMBER AC
TIE
Gun jij jezelf oo
k een
Resetmassage
van
60 minuten vo
or
slechts € 47,5
0*
(normale prijs van
€ 55,-).

Trimsalon

De VachtWacht

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

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

Online glas bestellen tegen een betaalbare prijs en
de hoogste kwaliteit is voor ons geen probleem.

Uit je hoofd in je lijf

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

Een resetmassage, een combinatie van Indian Head massage, Chinese drukpunten en
Chakra’s en Reiki /Reikitalk. Afhankelijk van wat nodig is bij de persoon. De voeten worden
gekoesterd in een voetenzak en gewikkeld in een handdoek met Himalayazout en lavendel.
Hierdoor krijg je al een diep gevoel van geborgenheid. Daarnaast werkt
dit ontspannend en ontslakkend want allerlei afvalstoffen, gifstoffen
en zuren worden op subtiele wijze afgedreven uit het lichaam. Een
massage van top tot teen. Met mooie ontspannende achtergrondmuziek
die de ontspanning compleet maakt.
We leven vaak vanuit het hoofd, zeker wanneer er heftige dingen
gebeuren in je leven. We vergeten dan dat we een lichaam hebben.
Het is zo belangrijk dat je totaal in je lichaam aanwezig bent en voelt
wat daar gebeurt. Door gebruik te maken
van heel het lichaam krijg je meer inzicht/
overzicht wat er aan de hand is. Uiteraard is
deze massage ook geschikt voor mannen.

Anneke van Spaandonk

1

1

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

Centaurusweg 146 D, Tilburg | 013-5442926 | post@deglascentrale.nl

WWW.DEGLASCENTRALE.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

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

* Deze aanbieding loopt van 1 november t/m 31 december.
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Counseling Innerlijke Kompas
Bunschotenstraat 14, Tilburg
06-24 15 70 17
a.spaandonk@tele2.nl
www.counselinginnerlijkekompas.nl

Klokkenkamer

Nooijens Antieke Uurwerken

VERKOOP, REPARATIE EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS
Nooijens Antieke Uurwerken is ontstaan door de passie voor antiek. Maar het zijn
de klokken en barometers die al meer dan 30 jaar de voorkeur hebben.

We l k o m
Wij zijn open voor afhalen en bezorgen.
Voorkeur online bestellen en via iDeal betalen

MAAK NU EEN
AFSPRAAK EN
BEWONDER DE MEER
DAN 300 KLOKKEN!

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

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

Ook voor
catering!
zowel thuis als op kantoor!
Kapitein Nemostraat 85, Tilburg
013-5443303 | www.t-schipperke.nl

Paletplein 11, Tilburg
013 - 467 37 07
www.afhaalcentrumwelkom.nl
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LIKE ONS OP
FACEBOOK
AFHAALCENTRU
M
WELKOM

GEEN KLUS
TE GROOT OF
TE KLEIN!
Met ons team
van specialisten
kunnen we elk
project vakkundig
en met de juiste
A-kwaliteit
materialen voor
u uitwerken.
Dankzij korte
lijntjes wijn we in
staat elke opdracht
zeer efﬁciënt en
naar uw wens uit
te voeren.

We hebben hiervoor een hecht
team van gespecialiseerde
medewerkers voor u
ter beschikking die alle
werkzaamheden tot in de
perfectie kunnen uitvoeren.
Het grote voordeel van het
laten uitvoeren van alle
werkzaamheden door één bedrijf
is dat het gehele project op de
meest efﬁciënte manier kan
worden uitgevoerd.

SCHILDERWERK

BEL NU VOOR
EEN AFSPRAAK!
06 300 693 47

VERBOUWING
HERSTELWERK
STUCWERK
BEGLAZING

Van schilderwerk tot beglazing

Obrechtstraat 65, Tilburg
06-300 693 47
www.paintprojekt.nl

Paint projekt is uw partner
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BENT U OP ZOEK NAAR
EEN SPECIALIST?
Voor uw eigen exclusieve ontwerp.
Iemand die met u meedenkt en
de nieuwste technieken
gebruikt?
Het bouwkundig aanpakt en u
ontzorgt van A tot Z. En natuurlijk
meedenkt met uw budget?

EEN AFSP

NU

RA

AK • MAAK

EEN ZWEMBAD,
EEN NIEUW TIJDPERK!

P

STAAT AL KL
AAR

EEN AFS

Wist u dat wij u ook kunnen
adviseren over natuurlijke
wateroplossingen?

JE NIEUWE

ZWEMBAD

HVD KOI
voor uw koivijvers en natuurvijvers
HVD AQUA
voor de technische ruimte,
producten en onderhoud

MAA
AK •
K

NU

HVD POOLS
voor uw zwembaden en zwemvijvers

RA

WIJ REALISEREN GRAAG
UW DROOM OP MAAT!

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

WWW.HVDAQUA.NL
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BRUIST/RECEPT

Varkenshaas met

aardappelen uit de oven
Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht:
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt.
Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.
2 PERSONEN - 25 MIN.
INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen
2 el olijfolie
2 takjes tijm
peper en zout
10 g salie
300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje
2 el boter
1 el mosterd
1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.
Hak de salie ﬁjn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet
opnieuw 10 minuten in de oven.
Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.
Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

Smakelijk eten, ﬁjne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur
van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, gerafﬁneerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met onder andere
muskmoleculen, bergamot,
vanille, rozen en civet. Voor
dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O
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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
Ykerst.
De oplossing van vorige maand was vredig.
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 8-8-8.
98

SodaStream

Musk Extreme
parfum

In de donkere decembermaand is het extra gezellig
om thuis te genieten. Haal
een boom in huis en leg er
voor iedereen een cadeautje
onder. En dan lekker op de
bank (online) bladeren door
deze feestelijke editie van
Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen.
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Maak kans op een

bruiswater
toestel

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

100 ml
t.w.v.

€145,-
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prik
bubbels
water
apparaat

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

PUZZELPAGINA

Maak kans op

ERVAAR DE UNIEKE 500E & E-DUCATO

48 UUR LANG
Scan de QR-code en plan direct uw 48 uurs proefrit.

