
We kunnen weer 
naar buiten!
Roosmarijn 
Luyten:
'Dan word ik 
heel gelukkig'
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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 de 
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 de 
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



Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

Het belang van uw huisdier staat bij ons 
altijd voorop, want wij luisteren echt naar de 

mensen die in onze kliniek komen, aldus onze 
klanten. Met dat vertrouwen gaan we dan 

ook heel zorgvuldig om.

Bij ons werken onder andere een tandheelkundig 
dierenarts en meerdere dierenartsen met expertise 

op het gebied van orthopedie en chirurgie en 
echografi e. Zo krijgt ieder dier de zorg die 

het nodig heeft.

COLUMN/ANICURA

Supervriendelijke 
medewerkers met 

een groot 
inlevingsgevoel.

Theo

Top mensen met 
hart voor dieren.

Jos

Ze zijn heel 
bekwaam, erg lief 

voor dieren en 
stellen de baasjes 
ook gerust. Weten 

heel goed waarover 
ze praten, erg 
professioneel.

Merlin

Goede medische 
hulp voor onze 

dierbaarste 
huisgenoten.

Martijn

Vooral katers staan erom bekend dat ze op een 
dag enorme afstanden kunnen afl eggen tot wel tien 
kilometer. Niet alleen komen ze dan in aanraking met 
krolse poezen, wat onverwachts kan leiden tot een nestje 
kittens, maar ook met andere katers wat kan leiden tot 
bijtwonden en lelijke abcessen. Ongecastreerde katers, 
willen namelijk graag hun territorium verdedigen en 
gaan daarom een gevecht niet snel uit de weg. Na een 
castratie zijn ze aanzienlijk rustiger en minder fanatiek in 
het opzoeken van soortgenoten.

Ook poezen hebben naast het voorkomen van een 
ongewenst nestje voordelen bij een castratie (ook wel 
steriliseren genoemd in de volksmond). Zo hebben ze 
geen last meer van een krolsheid en is er geen kans 
meer op een baarmoederontsteking. 

Het aller-
belangrijkste vinden we de zorg voor uw huisdier én voor u.

Het voorjaar staat weer voor de deur en 
dat betekent dat onze huistijgers ook 
weer meer naar buiten willen. 

Voorjaar…

Onrust de wijde 
wereld lonkt...



SCANMIJ
CREATE 
A LITTLE 
MAGIC 
STEEK DEZE PARFUMKAARS 
AAN EN DE KLEUREN IN HET 
GLAS WARMEN OP TERWIJL 
JE KAMER ZICH LANGZAAM 
HULT IN DE VERFIJNDE GEUREN 
VAN PATCHOULI EN JASMIJN. 
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Tilburg Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nl
o.v.v. Foto Tilburg
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Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Koningsdag, Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang 
geleden haar intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke 
voorjaarszon en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? 
Mocht je toch nog wat moeite hebben met de overgang van de 
winter naar de lente, dan geven we je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist wat fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

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.

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

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Lizeth Ligtvoet
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Tilburg 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

TILBURG
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OISTERWIJK

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en 

zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze 

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten -  een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
sportschool en sport de overtollige winterkilo’s 
eraf. Gooi al je energie in de strijd en zie jezelf in 
gedachten al met een strak lichaam in bikini op het 
strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit. 

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Scan 
de 

QR-code

HALLMARK
Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

Hallo 
lente!

Ook deze maand hebben we weer Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DE SLIMME REISTAS
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 

verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl
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SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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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

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 

ZYXWV
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Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T

1716



DUURZAAM: CIRCULAIR, CRADLE TO CRADLE, 
MINDER STIKSTOF

MET WATERBUFFERING VAN 
HEMELWATER NAAR DRINKWATER

ECOLOGISCHE DAK- 
EN TUINAANLEG

Door onze unieke manier van isoleren bent u bij Cube2Live 
op het juiste adres als het daadwerkelijk gaat om verantwoord 

wonen en/of bouwen met zeecontainers.

Van zeecontainer naar
betaalbare woonruimte

Wij bouwen al bijna veertig jaar compleet nieuwe maatwerk containers of 
bestaande containers om naar wens van de klant. Door het enorme 

woningtekort en de vraag naar duurzaam en CO2 arm 
produceren zijn wij al jaren geleden begonnen om onze 
expertise om te zetten naar een positieve bijdrage.

We zien veel partijen die prachtige woningen bouwen 
met onder andere zeecontainers en nemen aan dat 
de isolatiewaarden naar behoren zijn. Echter of dit 
verzekeringstechnisch allemaal op de juiste wijze gebeurt 
en of er certifi caten/garanties te overleggen zijn, weten 
we niet. Wat we wel weten is dat onze Cube2Live modules 

zeker aan deze maatstaven voldoen.

U kunt kiezen voor een eenvoudige casco 
geïsoleerde unit met daarin de gewenste raam- 

en deurkozijnen tot het meest luxueuze ontwerp, 
met of zonder de zeecontainer details in het zicht.

Voor specifi eke woonwensen werken wij met een 
architect die u prima kan adviseren in het uitwerken 
van u details richting ons.

Kapitein Grantstraat 21 & 35, Tilburg 
013-5423712 

info@cube2live.com
www.cube2live.com

SCAN
v o o r  m e e r  i n f o

19



EEN ZWEMVIJVER, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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UW NIEUWEVIJVER STAAT AL KLAAR

+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMVIJVER, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

2120



BINNEN/BUITEN

Tulp Festival Amsterdam brengt 
een saluut aan het voorjaar en zet 
de hoofdstad gedurende de hele 
maand april in bloei. Tienduizenden 
tulpen geven kleur aan het vroege 
voorjaar in de stad en verlevendigen 
woon- en winkelstraten, pleinen en 
winkelcentra van Noord tot 
Zuidoost en van Oost tot Nieuw-
West. In de loop van april bloeien 
de tulpen in de volle grond in 
parken en tuinen van musea en 
hotels. Bovendien plantten ruim 
250 bewoners in het kader van het 
Tulp Festival Amsterdam gratis de 
New Santa tulp in hun geveltuintjes 
of rond bomen in de straat.
Kijk voor meer info op 
www.tulpfestival.com.

D AGJE UIT
TULP FESTIVAL 
AMSTERDAM

FILMPJE KIJKEN
THE LOST CITY
Schrijfster Loretta Sage leidt een 
teruggetrokken leven, maar schrijft over de 
meest exotische plekken. De held van haar 
verhalen wordt op de cover belichaamd 
door Alan die ook in het echt helemaal 
opgaat in zijn rol. Als ze samen op 
promotietoer zijn voor haar nieuwste boek, 
wordt Loretta ontvoerd door een 
excentrieke miljardair die hoopt dat ze 
hem kan leiden naar de oude schat van de 
Verloren Stad uit haar laatste verhaal. Alan 
grijpt zijn kans om te bewijzen dat hij niet 
alleen in de boeken, maar ook in het echte 
leven een held is. THE LOST CITY is 
vanaf 14 april te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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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.

EN DAT DOEN WE AL RUIM 14 JAAR
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

PURE BALANS

Leolux Anton
Design: Studio Truly Truly, 2021

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. 

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 

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag 
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 

Uw woonstijl, uw droomstijl

Leolux Pulla 
Design: Studio Truly Truly, 2021
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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

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

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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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

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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Bij Bourgonje heb je alle keuze. Van modern kunststof tot karakteristiek hout, of 

juist een combinatie. Ongeacht jouw keuze bestaat jouw keuken uit hoogwaardige 

materialen tegen een betaalbare prijs. Samen kijken we naar jouw budget en de 

invulling daarvan. Zo ben je er zeker van dat je een keuken hebt die anders is dan 

anders, zonder in te leveren op kwaliteit. Kom eens langs in onze showroom of 

maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.

Een intense Bourgonje

Een échte
houten Bourgonje!

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

of liever een frisse?

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-9 22-01-20 / 4   11:36

Bij Bourgonje heb je alle keuze. Van modern kunststof tot karakteristiek hout, of 

juist een combinatie. Ongeacht jouw keuze bestaat jouw keuken uit hoogwaardige 

materialen tegen een betaalbare prijs. Samen kijken we naar jouw budget en de 

invulling daarvan. Zo ben je er zeker van dat je een keuken hebt die anders is dan 

anders, zonder in te leveren op kwaliteit. Kom eens langs in onze showroom of 

maak een afspraak om het verschil zelf te ervaren.

Een intense Bourgonje

Een échte
houten Bourgonje!

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

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

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL

of liever een frisse?

10644 Bourgonje Keukens adv. Bruist 2p_162x162mm_PRESS.indd   8-9 22-01-20 / 4   11:36
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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

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.

Als de hond gezamenlijk eigendom 
is dan kan het zijn dat degene die de 
hond meeneemt, een vergoeding voor 
de hond moet betalen aan de ander. Als 
partijen van mening verschillen over 
wie de eigenaar van het huisdier is, dan 
zal dat bewezen moeten worden. Heel 
zakelijk dus.

Een recht op omgang met een huisdier 
is er niet. Het is uiteraard wel mogelijk 
om in overleg een omgangsregeling 
voor het huisdier af te spreken. Deze 
omgangsregeling kan in een echtschei-
dingsconvenant worden opgenomen.

In Spanje kunnen partners die gaan 
scheiden voortaan ook de gedeelde 
voogdij krijgen over de huisdieren. 
Door een wetswijziging weegt het ‘be-
lang van het dier’ binnenkort zwaarder 
dan het ‘formele bezit’, waardoor huis-
dieren voor de Spaanse wet niet langer 
als een object maar als een volwaardig 

Verdeling van huisdieren 
bij een echtscheiding

De hond, kat, vissen, cavia, vogel, konijn en alle ander huisdieren zijn 
bij een echtscheiding een onderdeel van de bezittingen. Huisdieren 
verdelen bij scheiding gebeurt in Nederland daarom op dezelfde 
manier als de rest van de inboedel. Huisdieren zijn goederen. 

gezinslid worden gezien. In Portugal en 
Frankrijk gelden al vergelijkbare regels.

In Nederland zijn huisdieren volgens de wet 
nog steeds een goed, al kijken rechtbanken 
in de praktijk gelukkig ook steeds meer naar 
het belang van het dier. Heeft het dier een 
goede band met degene die het meeste 
recht heeft op het dier, kan diegene er goed 
voor zorgen?

Of de Nederlandse wetgever ook ooit de stap 
zal maken om huisdieren te erkennen als 
levende wezens, in plaats van objecten, dat 
is afwachten. Als advocaten en mediators 
staan wij wel altijd stil bij de huisdieren en 
de vraag of daar een regeling voor moet 
worden vastgelegd. 
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1. 201 van Bon Parfumeur, € 94,- www.debijenkorf.be
2. Good Morning van Jusbox, € 130,- www.thecofcosmetics.nl

3. Aqua Colonia Starfruit & Whitefl owers van 4711, vanaf € 22,50 www.4711.com
4. Gril of Now Lovely van Elie Saab, vanaf € 59.- www.douglas.nl 

5. Strawberry van Malin + Goetz, € 85,- www.retreat.nl
6. Legend van Mont Blanc, vanaf € 45,- www.douglas.nl  7. Nerolia Vetiver van Guerlain, vanaf € 101,- www.guerlain.com
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De mooiste geuren
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8. KAYALI Eden Juicy Apple, vanaf € 25,- www.iciparisxl.be
9. Sensuous Stars van Estée Lauder, vanaf € 80,- www.douglas.nl

10. Khamsin van Ella K, € 225,- www.skins.nl/fr
11. De Los Santos van Byredo, vanaf € 140,- www.skins.nl/fr
12. Oui, La Vie est belle, vanaf € 75,44 www.debijenkorf.be

13. Magenta Tanzanite van Armani Privé, € 270,- www.armanicom

11

De mooiste geuren

8 9

Bij een nieuw seizoen horen mooie nieuwe geuren. 
Parfums die je laten stralen wanneer de zon schijnt, maar 
je ook  opvrolijken op een regenachtige dag!

BEAUTY/NEWS

De mooiste geuren Bij een nieuw seizoen horen mooie nieuwe geuren. 
Parfums die je laten stralen wanneer de zon schijnt, maar 
je ook  opvrolijken op een regenachtige dag!

12 13

10

3534



 Dat ze hier net even dat stapje verder gaan dan bij 
een doorsnee Thaise massagesalon, merk je al 
meteen bij binnenkomst. “Iedereen wordt 
bij ons zeer vriendelijk welkom geheten. 
Je jas wordt voor je opgehangen en je 
schoenen worden door ons weggezet, 
waarna je voeten met een heerlijke 
scrub van Rituals worden gewassen 
en je spieren vast worden opgewarmd 
met hotpacks.” Daarna is het pas 
tijd voor de daadwerkelijke massage. 
Hiervoor kunnen klanten van Thai Sanctuary 
kiezen uit verschillende massagetechnieken zoals 
een traditionele Thaise massage, een hotstone-
massage, een kaars massage of een Thaise 
kruidenstempelmassage, stuk voor stuk uitgevoerd 
met exclusieve natuurlijke producten. 

Thai Sanctuary - Luxury Thai Massages Oisterwijk  |  Lindeplein 2A, Oisterwijk  |  06-21973434  |  www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Weldadige massages
in high-end setting

Een heerlijke (Thaise) massage… wie geniet daar nou niet van?! Helemaal als deze door een 
professional wordt gegeven in een luxueuze high-end setting waarin alles tot in de puntjes 

klopt, zoals bij Thai Sanctuary in Oisterwijk. “Wij staan voor kwaliteit, weldaad en 
de best mogelijke service”, aldus eigenaresse Koy Juti. “Dit is dan ook niet zomaar 

een Thaise massagesalon, maar een zeer moderne salon die qua uitstraling en niveau 
perfect past in het mooie Oisterwijk.”

 Luxueuze wellness-ervaring   De massages worden 
bij Thai Sanctuary gegeven in een van de twee 

stijlvol ingerichte massageruimtes – met volop 
privacy – waarvan er een bovendien 

geschikt is voor een duobehandeling. 
“Je kunt hier dus ook gezellig samen 
met een vriendin, je dochter of 
wellicht je partner komen voor een 

heerlijk gezamenlijk moment van 
rust en pure ontspanning. We nemen 

voor iedereen uitgebreid de tijd en na 
afl oop van een duobehandeling staat er 

zelfs nog een lekker glaasje cava voor je klaar. 
Alles om de luxueuze wellness-ervaring die wij onze 
klanten willen bieden compleet te maken. Het moet 
een ervaring zijn om nooit te vergeten, waarover 
je anderen meer dan enthousiast vertelt en die je 
bijzonder graag nog een keer meemaakt.”

stijlvol ingerichte massageruimtes – met volop 

BRUISENDE/ZAKEN

KWALITEIT, WELDAAD EN 
DE BEST MOGELIJKE SERVICE
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Conditie,
versteviging,
afslanken
            ... en nog veel meer

COCON is niet het zoveelste cliché 
sport- of relaxatietoestel. We leggen 
infrarood aan de basis en bouwen 
hierop verder om zo een waardevolle 
en geheel nieuwe ervaring aan te 
bieden. COCONNEN wordt een nieuw 
begrip bij je thuis of in jouw bedrijf.

Waarom kiezen voor cocon?
Sporten in de COCON cabine is vooral gericht 
op afslanken, wat in COCON een stuk mak-
kelijker gaat. Trainen onder invloed van de therapeutische 
infrarood in COCON is namelijk een belangrijke stimulus 
voor de vetverbranding. COCON is uiterst veelzijdig, zo kan 
je perfect oefeningen uitvoeren om conditie te kweken, te 

SCAN DE 

QR-CODE
VOOR 

MEER INFO

Professionele begeleiding
Met de COCON Coach 
applicatie heb je een duidelijk 
overzicht van het digitale 
platform waarop je oefeningen 
en programma’s kan bekijken, 
sorteren, bijhouden en ook zelf 
samenstellen. Zo heb je steeds 
professionele begeleiding bij 
de hand. 

EVEN EEN 
HALF UURTJE
COCONNEN

COCON is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, lichaamsbouw, 
ervaring... Met COCON 

werkt iedereen op zijn eigen 
tempo, zonder verplichtingen 

en enkel met goede 
vooruitzichten.

Deze 45+ jaar oude Zwitserse 
methode van sporten in 

een verwarmde ruimte gaat 
gepaard met consistente 
en blijvende resultaten op 
het gebied van afslanken 

en fi theid. Doordat COCON 
uitsluitend werkt met 

breedspectrum therapeutische 
infrarood, combineert het 
de voordelen van zowel 
infraroodtherapie als de 

Thermo Fysische Methode. 

INCLUSIEF TABLET MET DE 
COCON COACH APP

verstevigen of om spiermassa op te bouwen. 
Kortom, iedereen kan perfect werken naar een 
specifi ek eigen doel. Balance is the key to a 
happy body and mind.
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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. 

Dankzij onze ruim 20 jaar ervaring in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht bij ons in goede handen is.
Dennis Kerkhofs

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. 

Dankzij onze ruim 20 jaar ervaring in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht bij ons in goede handen is.
Dennis Kerkhofs

PVC VLOEREN

Kom langs en neem een kijkje 
in onze 

showroom

Een prachtige basis voor elk interieur

LOOKING/GOOD

Nooit meer een 
BADHAIRDAY!

Stap onder de douche 
Kom je er ‘s ochtends achter dat je haar in pieken 
langs je gezicht hangt? Was je haren met een 
verzorgende shampoo en gebruik vervolgens een 
conditioner voor een glanzende coupe.

Leg de nadruk niet op je haar
Doe eens iets geks met je make-up, trek een outfi t in 
een opvallende kleur aan of kies voor een in het oog 
springende bril. Niemand die nu nog op je haar let!

Zet een hoed op 
Die zijn nu hartstikke hip, dus waarom zou je daar 
geen gebruik van maken? Kies bijvoorbeeld voor een 
fl aphoed, gleufhoed of een bolhoed.

Kies voor een staart, vlecht of knot 
Dan vallen je gekke pieken, pluizige punten of vette 
haardos veel minder op. Zijn er nog plukjes die zich 
niet aan jouw regels willen houden? Gebruik dan wat 
leuke speldjes.

Ga naar de kapper
Een goede knipbeurt kan wonderen verrichten. Al 
eens aan een leuk kleurtje gedacht? Je kapper kan je 
adviseren over de laatste haartrends.

Wat doe je als ‘het’ zich plotseling aandient? De ‘badhairday’, die altijd op het verkeerde 
moment komt?
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Eigenaar: Colinda Rooijens  |  Kapitein Nemostraat 85, Tilburg  |  013-5443303  |  www.t-schipperke.nl

Kom genieten en proeven.
Tot snel!

Dat was het ooit wel, een cafetaria, voordat Colinda 
de zaak ruim drie jaar geleden overnam. “Ik heb altijd 
in de horeca gewerkt en droomde al 
langer van een eigen zaak. Werken in 
een cafetaria is mij ook niet vreemd, 
maar doordat ik een koksdiploma heb, 
wil ik mijn gasten toch net iets meer 
kunnen bieden dan de standaard 
cafetaria gerechten. Vandaar dat ik 
het concept heb uitgebreid met een 
lunchroom en cateringservice.”

Catering op maat
Bij alles wat Colinda doet, heeft ze oog 
voor het persoonlijke aspect. “Ook als 
het om catering gaat. Dat is bij ons 
altijd maatwerk, afgestemd op jouw 
wensen. Of het nu om de catering voor bijvoorbeeld een 
verjaardag gaat of om bedrijfscatering, ik geef er altijd 
een persoonlijke touch aan. Van lekkere hapjes (tapas) 

Eigenaar: Colinda Rooijens  |  Kapitein Nemostraat 85, Tilburg  |  013-5443303  |  www.t-schipperke.nl

Cafetaria, lunchroom, catering… ’t Schipperke in Tilburg laat zich niet onder 
één noemer vangen. “Bewust!” aldus eigenaresse Colinda Rooijens. “Want we 

zijn nu eenmaal meer dan zomaar een cafetaria.”

tot een warm of koud buffet en van een koude schotel 
tot een zomerse barbecue zonder zorgen, bij ons ben 

je gegarandeerd aan het juiste adres. 
En alles kan gewoon thuis worden 
bezorgd. En dan heb ik het niet alleen 
over de catering, maar over ons hele 
assortiment. Hiervoor werken wij samen 
met Thuisbezorgd.nl. Dit bezorgen 
deden we altijd al, maar deze service 
heeft in de coronatijd een enorme groei 
doorgemaakt en ook nu maken hier nog 
steeds heel veel mensen gebruik van.”

Kwaliteit en vers bereid
Wat Colinda ook bereidt, kwaliteit staat 
bij haar altijd voorop. “Net als het zoveel 
mogelijk werken met verse producten. 

Bijna alles wordt door ons zelf bereid en dat proef je! 
De meeste gasten zien we dan ook regelmatig terug.”

Kom genieten en proeven.
Tot snel!
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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
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• Jaarrekening
• Sa.la.ris
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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 Centaurusweg 146 D, Tilburg  |  013-5442926  |  post@deglascentrale.nl  

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

ISOLATIEGLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

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

Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

Huub Jacobs  |  06 11385006
info@workoutdoor.nl

workoutdoornederland

www.workoutdoor.nl

GROEPSTRAINING

PERSONAL TRAINING

CLINCS

SPORTMASSAGE

 Outdoor fi tness voor iedereen
Trainen bij WorkOutDoor betekent in blokken 
van 8 weken in groepsverband werken aan 
conditie, kracht, uithoudingsvermogen, fl exibiliteit 
en stabiliteit. Dit doen we altijd met twee 
gekwalifi ceerde instructeurs en lekker in de 
buitenlucht. Frisse lucht, meer zuurstof en energie, 
minder stress en spanning; wie wil dat nu niet? 
Ook kan er op deze manier gewerkt worden aan 
de opbouw van een goede weerstand en conditie. 
WorkOutDoor is echter geen bootcamp:  het gaat 
bij ons om de totale training van het lichaam 
en sporten op de juiste manier. Onze lessen 
zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
sportervaring, conditie of blessures. Iedereen 
wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen 
niveau. Trainen in groepsverband is bovendien heel 
motiverend en gezellig, maar vergis je niet: er wordt 
wél keihard gewerkt!

10 jaar WorkOutDoor!
Met tien jaar aan ervaring, enthousiasme 
en deskundigheid staan de trainers van 
WorkOutDoor klaar om met jou aan de slag 
te gaan. Ben jij erbij?

Doe je mee? Onze groepslessen in 
Goirle (Gorp & Roovert) vinden plaats 
op woensdag- en zaterdagochtend 
vanaf 9.00 en op zondagochtend 
vanaf 10.00 uur. Op dinsdagavond 
starten we om 19.30 uur in Tilburg 
(Piushaven), en op donderdagavond 
om 19.30 uur in Berkel-Enschot. 

Via info@workoutdoor.nl of kijk voor 
meer informatie op www.workoutdoor.nl

Mel  n a or 
en ti rfl e!

 Outdoor fi tness voor iedereen

te gaan. Ben jij erbij?

Doe je mee? Onze groepslessen in 
Goirle (Gorp & Roovert) vinden plaats 
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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

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE 
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   

FFLOGOIRLE

FRESH
FASHION
SIZE 42&UP

NU 
OOK IN

PLUS SIZE

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!

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

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!
DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG

Al             jaar staan we voor u klaar!

4746



HARTIG EN ZOET 
DOOR ELKAAR, HET 

KAN ALLEMAAL!

BRUIST/LIFESTYLE

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

te laten nemen, maar als je liever alles zelf bereidt, 
is het aan te raden om je even te verdiepen in het 
gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? Mensen met 
een allergie? Groot voordeel van een brunch met 
allemaal losse gerechtjes is dat je heel makkelijk 
met iedereen rekening kunt houden. Er zit altijd 
voor iedereen wel iets tussen.

LOPEND BUFFET Wil je zelf ook volop van je 
brunch kunnen genieten? Zorg dan dat je zo 
veel mogelijk van tevoren al klaarmaakt zodat je 
tijdens het brunchen niet telkens weer de keuken 
in hoeft. Wel zo gezellig als jij ook lekker kunt 
blijven zitten. Is je tafel niet groot genoeg voor het 
hele gezelschap? Ook dat hoeft geen probleem te 
zijn. Maak er een soort lopend buffet van en laat 
iedereen zitten of staan waar hij of zij wil. Zijn er 
kleine kids bij, dan is het misschien wel handig 
om voor hen ergens een tafeltje neer te zetten 
om knoeien te voorkomen. Scheelt weer poetsen 
achteraf!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start 
het feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. 
Maar daarna is het dan toch echt de hoogste tijd 
om aan tafel te gaan en heerlijk te smullen van al 
het lekkers.

ALLES KAN Ga je voor een ‘traditionele’ 
paasbrunch, dan zijn er een aantal elementen 
die absoluut niet mogen ontbreken. Geen 
paasfeest zonder eieren natuurlijk, maar ook 
chocolade lekkernijen en paasbrood horen erbij! 
Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, 
hartige en zoete taarten, een visschotel,... het kan 
allemaal!

VOOR IEDEREEN WAT Je kunt ervoor kiezen 
om al je gasten wat lekkers voor de brunch mee 

Paaseieren 
gevonden? Aan tafel!

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal van leuke restaurantjes 
in jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.
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Tijdens een laserbehandeling wordt de laserstraal langzaam 
over het nagelbed bewogen. De laser genereert warmte onder de 
nagel midden in de schimmelkolonie. Na circa 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

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. 

over het nagelbed bewogen. De laser genereert warmte onder de 

u al het eerste resultaat zien van een mooie, heldere en gezonde 

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! MENTOR, COACH EN VERSCHILMAKER VOOR POSITIEVE IMPACT

GECERTIFICEERD INFINITE POSSIBILITIES-TRAINER EN MASTER COACH-GECERTIFICEERD
WWW.ESSENTIALCONNECTION.NL | WWW.EMMYSOPLANTILA.NL | INFO@ESSENTIALCONNECTION.NL

THE SECRET

Voel jij - net als al het andere dat in deze tijd op een
natuurlijke manier transformeert tot nieuw leven - de drang 

om je authentieke potentieel tot uitdrukking te brengen?

Wil je doen wat je van binnen voelt dat je moet doen
- no matter what - en daarmee impact maken?

WIL JE BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD
OP JOUW EIGEN WIJZE MANIER?

Als gecertificeerd Infinite Possibilities-trainer leer ik je
praktische handen en voeten geven aan de lessen van

The Secret zodat je je leven kunt creëren naar 
jouw droombeeld op een manier die voor jou werkt.

Meer weten, ga naar
https://essentialconnection.nl/thoughtsbecomethings
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

www.maxaro.nl óf in onze 

Badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal

Ruim 5.000 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

Badkamers en tegels

Bezoek één van onze megashowrooms in 
Roosendaal, Rotterdam, Utrecht of Hoofddorp!



Psst... 
Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige 
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn. 

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en stuur een e-mail!

body to body… erotiek… 
happy end.

Aanraking… 

Op zoek naar een erotische baan?

Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan 
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

Nuru, oftewel nori, is een Japans woord en betekent glad.
De nuru massagegel is een heerlijke gladde gel die 
uitermate geschikt is voor een heerlijke body to body 
massage met sensuele glijbewegingen. Het gehele 
lichaam zal ontspannen en wordt gestimuleerd naar een 
sensueel hoogtepunt.

De nuru gel is een natuurproduct geheel op waterbasis. 
Het plakt niet en het is smaak- en reukloos. Na gebruik 
spoelt de gel gemakkelijk van het lichaam. Try the 
ultimate experience. 
Kom genieten!

NURU MASSAGE

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE

KOPPEL MASSAGE

SHOGUN MASSAGE

NURU MASSAGE

VIP MASSAGE

A	 ijd genieten!

10%
KORTING

Even heerlijk in de watten en alle aandacht voor jou. Een 
ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart of gewoon 
wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd en masseren 
in een rustig ritme, zodat je echt lekker kunt ontspannen. 
Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

OP ONZE
 TANTRA MASSAGE 

OP VERTOON VAN EEN FOTO 
VAN DEZE ADVERTENTIE

5554



HET HELE JAAR DOOR
OP JE PAASBEST

Flaneren met je bedrijfskleding, een tot in de puntjes 

verzorgd buitenterras of een perfect uitgekozen 

relatiegeschenk. Alles met een simpele gedachte, jou 

het hele jaar door op je paasbest uit laten zien! Wij 

zetten namelijk niet alleen de bloemetjes buiten maar 

ook banners, fleurige beachflags, bewegwijzering, 

strandstoelen, gepersonaliseerde parasols,

speelse spandoeken en nog zoveel meer!

CHECK
ONS!
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
de diverse mogelijkheden 
voor inloopkasten ook een 
groot aanbod in kleding-
kasten. Deze kasten zijn 

verkrijgbaar in alle soorten en 
maten, waardoor wij altijd de 

geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of een meer 

traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 

Het resultaat is een kast waar 
wij trots op zijn en waar jij 
straks jarenlang plezier van 

hebt, elke dag weer. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

ÉÉN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE EN AMBACHTELIJKE 
BANKETBAKKERIJEN VAN NEDERLAND. IN ONZE BAKKERIJ 
MAKEN WIJ ZELF ONZE PATISSERIE EN CHOCOLADEWERK.  

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

ÉÉN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE EN AMBACHTELIJKE 
BANKETBAKKERIJEN VAN NEDERLAND. IN ONZE BAKKERIJ 
MAKEN WIJ ZELF ONZE PATISSERIE EN CHOCOLADEWERK.  
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KOMLLANGSLINLDELWINKEL
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Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432  |  www.trimsalondevachtwacht.nlLovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432  |  Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432  |  www.trimsalondevachtwacht.nlwww.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.

Hét adres voor vachtverzorging en natuurlijke producten van Kivo Petfood.Hét adres voor vachtverzorging en natuurlijke producten van Kivo Petfood.Hét adres voor vachtverzorging en natuurlijke producten van Kivo Petfood.Hét adres voor vachtverzorging en natuurlijke producten van Kivo Petfood.

- 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.

Voor de heerlijkste, verse vis ga je naar Het VishuysVoor de heerlijkste, verse vis ga je naar Het Vishuys

Het Vishuys
Besterdplein 94, Tilburg 013-5356649

Deze maand:

Kibbeling menu

voor €10,- Dat kun je 
niet laten staan

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!

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

4,99p/m²

Al vloeren vanaf:

ook TOPmerken:

Al vloeren vanaf:

6,99
p/m2



Showroom Borek  |  Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk   |  T  +31 (0)13 528 88 66  |  E mail@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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www.HuurHal.nl

Opslag

Archief

Voorraad

Voor een gezonde en ergonomische 
(thuis)werkplek ben je bij ons 
aan het juiste adres!

HOME FIT
Flex zitstabureau

‘Uit ervaring weet ik als geen ander dat ons 
lichaam een goede verzorging nodig hee�. 
Het werken op kantoor en/of thuis vraagt 
om een goede en ergonomische werkplek. 
Werken aan een keuken- of ee�afel klinkt 
je wellicht bekend in de oren en ook niet te 
vergeten de klachten die je kunt krijgen 
zoals nek-, schouder- en rugklachten. 
Langdurig zi�en in één en dezelfde werk-
houding is slecht voor ons lichaam’.

Heb je al klachten of wil 
je die juist voorkomen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
voor een deskundig advies of neem eens 
een kijkje in onze webwinkel.

Gezondheid is niet te koop!

013-3029491   www.mijnkantoormeubelen.nl    info@mijnkantoormeubelen.nl

Max Koogje(eigenaar) 0
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Klaar voor het voorjaar

DIT VOORJAAR
VOLOP GENIETEN
VAN JOUW TUIN!

BRUIST/WONEN

Lekker fröbelen in je eigen tuin. Zonnetje op je bol, handen in het 
zand, gezellig in de weer met plantjes en bloemen. Zaaien en oogsten, 

jouw moestuin volgt de seizoenen. Enkele tuiniertips van Bruist.

staan. Schenk aandacht aan het gazon; zorg voor 
besmeting en verwijder mos. Geef tuinmeubelen 
een sopje of een verfje en zet de hogedrukspuit op 
de bestrating. Duurt het nog even voor de planten 
in je tuin in bloei staan? Zet dan bakken neer met 
voorjaarsbloemen voor instant kleur en lentesfeer.

LEKKER VOLKS Heb je geen eigen tuin 
maar wel groene vingers, wat dacht je dan van 
een volkstuintje waar je tips, zaden en oogst kunt 
uitwisselen met andere tuinierliefhebbers? Kijk 
eens op internet en ontdek waar bij jou in de buurt 
moestuintjes te huur zijn. Houd wel rekening met 
een wachtlijst, want tuinieren is mateloos populair.

LET OP: SLAKKEN! Slakken zijn dol op jong 
zaaigoed, dus bescherm je plantjes door er een 
plastic bakje of een plastic fl es (wel even de bodem 
eruit snijden) overheen te zetten. Nog een anti-
slakken-tip: besproei je moestuin met een mengsel 
van water en knofl ooktenen. Als slakken knofl ook 
ruiken, laten ze je tuin liever links liggen.

WAT TE ZAAIEN Nu is het de tijd om onder 
meer aardbeien, boerenkool, courgette, bloemkool, 
broccoli, bieten, sla, radijs, wortels en spinazie te 
zaaien. Dan kun je straks genieten van de oogst.

REGENTON Een regenton in je tuin is een 
goed idee. Regen is helemaal gratis en op 
jaarbasis kun je in Nederland fl ink wat regenwater 
opvangen. Daarmee bespaar je aanzienlijk op je 
drinkwaterkosten. Gebruik het regenwater om je 
planten en gazon te bewateren, geef het je huisdier 
te drinken en was er streeploos (!) je ramen mee. 
Regentonnen zijn al lang geen dikbuikige, houten 
gevaarten meer, je hebt ook slanke designmodellen 
die een ware eyecatcher vormen in je achtertuin.

KLUSSENLIJSTJE Er is deze maand genoeg te 
doen in de tuin. Kijk tuingereedschap na. Is het tijd 
voor een nieuwe snoeischaar? Knip dode bloemen 
en takken weg en begin met onkruid wieden. Heeft 
het een paar dagen niet geregend, begin dan nu met 
het bewateren van planten die in potten of bakken 

Klaar voor het voorjaar

Ook op zoek naar tuinier advies? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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WWW.FAIRYTALE-FESTIVAL.NL   |   BESTEL JE TICKETS ONLINE

De Fairytale Festival vrij dagmiddag-
bedrij venborrel op 6 mei 2022 in 
Kaatsheuvel! Ook zo klaar met corona en zin 
om samen met je personeel de vrij dagborrel eens 
niet op kantoor te houden?  Wij  nodigen jou met 
je gehele personeel uit om van muziek te komen 
genieten op ons festival! 

• Gratis entree voor jou en je personeel tussen 
14u en 16u!

• Gezellig samen zij n met diverse andere 
bedrij ven uit de regio!

• Drankjes drinken terwij l onze dj de muziek 
verzorgt!

• De middag gaat vanaf 18u over in onze 
Nederlandse avond, geen aparte entree meer 
nodig!

• Django Wagner, Frank van Etten, Jan Biggel, 
Thom Craane en Rob Grij sbach..Een top 
line-up!

• Diverse promotie- en muntenpakketten 
beschikbaar. Koop je munten vooraf en laat 
je personeel zonder zorgen genieten van de 
borrel en het feest!

Ben jij  erbij ? Mail dan je gegevens en aantal 
personeelsleden dat meekomt naar 
stephan@blueoceanevents.nl 

Doe               
     op in onze

inspiratieinspiratie
showroom

Vloerenspecialist Tilburg
Jules Verneweg 7A, Tilburg 

(013) 536 85 98
info@vloerenspecialist-tilburg.nl 
www.vloerenspecialist-tilburg.nl 

Openingstijden: 9:00 tot 17:00 (Ma-Vrij)
                  9:00 tot 15:00 (Za)

Showroom ook ‘s avonds open op afspraak!

Bent u op zoek naar goede kwaliteit 
vloeren waarvoor u niet teveel betaalt bij 
een echte vloerspecialist in Brabant?
In onze vloerwinkel in Brabant beschikken 
we over een ruim assortiment aan vloeren 
voor binnen en buiten, zoals tegels, pvc en 
laminaat. 

Vloerenspecialist Tilburg denkt graag 
met u mee! Samen met onze vakkundige 
adviseurs zoeken we de beste oplossing 
voor de te bekleden vloer of wand. 

Bovendien wordt uw vloer vanuit onze 
vloerwinkel overal in Brabant gratis 
bezorgd. Wordt uw vloer intensief gebruikt 
of heeft uw ruimte extra geluidsdemping 
nodig? Wij hebben als vloerspecialist in 
Brabant sowieso de vloer die u zoekt.

Vakkundig & voordelig

w

Tegelvloeren

COREtec Vloeren

Gietvloeren

Tapijt

PVC Vloeren

Heb je 
interesse?
Bezoek de 

website of ... 
onze 

showroom!
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Tilburgse Voedselbank  |  Kapitein Hatterasstraat 48, Tilburg  |  013-4551000  |  Voorzitter: Martin de Kok  |  www.tilburgsevoedselbank.nl

De Tilburgse Voedselbank deelt wekelijks aan 560 

gezinnen in Tilburg en Omstreken voedsel uit. Daarnaast 

worden via het distributiecentrum in Tilburg alle 

voedselbanken in Brabant en Zeeland (ruim 17.000 

personen) wekelijk voorzien van voedsel.

Kun je moeilijk rondkomen en denk je te voldoen aan de 

normen (zie: www.tilburgsevoedselbank.nl), schroom dan 

niet om een voedselpakket aan te vragen. 

WIJ ZIJN ER OOK VOOR JOU EN HELPEN JE GRAAG.
Wil je meewerken aan deze belangrijke maatschappelijke 

functie, stuur ons even een e-mail via 

info@tilburgsevoedselbank.nl met jouw interesses 

en vaardigheden. 

Wij zijn onder meer dringend op zoek naar 
chauffeurs en coördinatoren. Voor een volledig 

overzicht raadpleeg onze website.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

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

Wilt u uw interieur vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl?

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Kasten onsite, boekenkasten 
en allerlei andere meubels op 
maat. Voor particulieren en 
bedrijven. Wij zijn gevestigd 

in Alphen bij Tilburg.

U bent bij ons aan het juiste adres.



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

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

Daar is Nicky ten Bokkel, eigenaar van Mica Zon 

Interesse
(op)gewekt?
Vraag naar de 

voorwaarden via 
info@Micazon.nl of 

06-21107721

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 en zegt waar het op staat. Fijne vakmensen,
 om over de vloer te hebben. Panelen draaien 
nu ruim een 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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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  www.solidarenatuurvoeding.nl

Wat heeft Solidare 
Natuurvoeding u 

allemaal te bieden?

De verscheidenheid 
van artikelen is 
bijzonder groot.

U kunt hier 
uiteraard alle 

boodschappen 
voor uw dagelijkse 
maaltijden vinden.

Biologisch 
gecertifi ceerd en 
zoveel mogelijk 

geleverd uit eigen 
omgeving.

Hét adres voor al je 
dagelijkse boodschappen.
Met meer dan 3.500 verschillende (biologische) producten kun je het 
assortiment van Solidare Natuurvoeding op z’n zachtst gezegd zeer uitgebreid 
noemen. “Wat je ook zoekt aan biologische levensmiddelen, de kans is meer 
dan groot dat je het bij ons vindt”, aldus eigenaresse Els Pijpers.

Veel winkels zijn nog steeds gesloten 
in deze Vreemde Tijd.... Gelukkig kunt 
u wel nog steeds voor uw Biologische 
Boodschappen terecht bij Solidare 
Natuurvoeding. Toch kan het soms 
lastig zijn om naar de winkel te 
komen. Daarom hebben ook wij een 
Boodschappen Bezorgdienst waarbij 
u aangeeft wat u nodig heeft. Wij 
verzamelen dan uw boodschappen 
en  brengen het bij u thuis...

Wij bezorgen in Tilburg en omstreken; 
zoals b.v. Udenhout, Berkel-Enschot, 
Oisterwijk, Goirle maar ook in Waalwijk, 
Loon op Zand, Alphen en Riel.

U mag uw lijstje  gewoon doorgeven 
per telefoon of e-mailen. Voor een 
klein vervoer bedrag brengen wij alles 
bij u thuis als uw boodschappenlijstje 
minimaal € 50,- is.

Wij staan graag voor u klaar en leveren 
uw boodschappen dan op vrijdag (dit 
is onze vaste bezorgdag...). Mooi voor 
het weekend... Handig  toch!?

Doorgeven graag op de dinsdag 
vanwege eventuele nog te bestellen 
producten....

Bij voorbaat dank: 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

AFHAALCENTRUM 
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Buitengewoon
binnenkijken

Altijd op zoek naar de allermooiste foto!

Metslawierstraat 51, Tilburg  |  06-24691924  |  info@studio1974.nl  |  www.studio1974.nl
8180



Een zwembad in de tuin? Wij kunnen 
op verschillende manieren, geheel 

naar uw eigen wensen, een zwembad, 
whirlpool of sauna plaatsen. Er is heel 

veel mogelijk!

Op het gebied van zwembaden, nieuw en 
bestaand, beschikken wij over jarenlange 

ervaring en kennis. 

Alle werkzaamheden worden in 
eigen beheer en volledig zelfstandig 
door eigen medewerkers uitgevoerd.

Het zwembad
van uw dromen

POLYESTER BADEN

OPZET BADEN

WHIRLPOOLS

TRADITIONELE OF INFRAROOD SAUNA’S

CHEMICALIËN

WELLNESS ACCESSOIRES

Segers Zwembadbouw 
James Wattstraat 3, Goirle 

info@segerszwembadbouw.nl
06-39040682

www.segerszwembadbouw.nl

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN HET BOUWEN, RENOVEREN, 
AANPASSEN EN ONDERHOUDEN VAN BOUWKUNDIGE ZWEMBADEN.

Bekijk de 

website voor de 

mogelijkheden!

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

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.

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

Dé specialist in 
exclusieve occasionsAltijd iets 

bijzonders!

Bekijk ons

aanbod online!
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en angst/narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings, kronen en bruggen. 
De specialist kan adviseren over de beste ingreep 
of combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie is er om zeer 
beschadigde gebitten weer gezond en mooi te 
maken met onder andere protheses, klikprotheses 
en compleet vaste brugconstructies. Daarnaast 
zijn er narcosebehandelingen waarbij de tandarts 
samenwerkt met de anesthesioloog. 

Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder in 
één dak. Ook het laboratorium. Zij luisteren naar
je wensen en denken graag mee over een 
passende oplossing. Samen met jou doorlopen 
ze het behandeltraject en begeleiden ze je
bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan.

Jouw lach, onze pass ie

Kiespijn: 
zowel letterlijk
als fi guurlijk

Scan me!

Iedereen is wel ergens bang voor. Sommigen zijn bang voor spinnen, 
anderen weer voor kikkers en er zijn zelfs mensen die een angst 
hebben voor lange woorden. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie 
wordt dat laatste ook wel genoemd. Best ironisch, of niet? Wat ook wel 
ironisch is, is dat we ook bang kunnen zijn voor dingen die eigenlijk 
goed voor ons zijn, zoals naar de tandarts gaan.

Het is desondanks niet gek dat veel mensen 
bang zijn om naar hun halfjaarlijkse controle te 
gaan. Dit kan namelijk aan verschillende dingen 
liggen. Zo kan iemand bang zijn dat het erg pijn 
gaat doen, maar ook het geluid van een boortje 
kan al tot lichte paniek leiden. Wat de reden 
ook is, als de angst te groot wordt, kan het voor 
sommigen onmogelijk lijken om naar de tandarts 
te gaan. Gelukkig bestaat er een manier waarop 
je de angst helemaal niet hoeft te voelen. 

Angsttandarts
Bang zijn om een afspraak bij de tandarts te 
maken is vervelend, maar als je problemen krijgt 
met je gebit, sta je toch voor een dilemma. Dan 
heb je zowel letterlijk als fi guurlijk kiespijn: kies 
je ervoor om naar de tandarts te gaan, of is die 
stap je te groot? Een lastige keuze… Maar wist 

je dat er ook een andere optie is? Je kunt namelijk ook naar 
de angsttandarts gaan. Daar kun je je hele verhaal kwijt en 
wordt er alles aan gedaan om jou op je gemak te stellen. Zo 
hoef je de angst niet van tevoren zelf te overwinnen, maar 
helpt de tandarts je om het samen weer prettig te maken.

Narcosezorg
Voor sommige mensen is zelfs de angsttandarts niet de 
oplossing, omdat ze op geen enkele manier iets van de 
behandeling willen meemaken. Maar zelfs dan is er nog 
een andere mogelijkheid, namelijk een behandeling onder 
narcose. Je denkt misschien dat dit alleen mogelijk is 
voor grote tandheelkundige ingrepen, maar dat is niet 
het geval. Ook voor kleine ingrepen kun je namelijk een 
narcosebehandeling krijgen. Vaak wordt hierdoor zelfs de 
angst minder, waardoor er daarna meestal geen narcose 
meer nodig is. Hierdoor kunnen mensen die anders geen 
mondzorg krijgen toch geholpen worden.

Tandartsangst?
Kies voor hulp!

Jouw lach, onze pass ie De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
Wist je dat... één op de vijf 

Nederlanders bang is voor de 

tandarts? En dat zo’n 800.000 

Nederlanders zelfs een tandarts-

fobie hebben? Bang zijn voor 

de tandarts is dus niet iets waar 

je je voor hoeft te schamen, 

want het is heel normaal.
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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 Marieke
stelt zich voor

Deelname aan een rubriek als deze is eigenlijk 
niets voor haar, maar ze waagt toch de sprong. 
“We doen het maar gewoon, je weet nooit wat 
het oplevert. Ik mis het om thuis te 
komen en even mijn ei kwijt te 
kunnen bij iemand, en om ’s avonds 
lekker samen neer te ploffen op de 
bank en gezellig een fi lm te kijken.”

Marieke omschrijft zichzelf als 
sociaal en lief. “Ik ben een babbelaar en houd 
van mensen om me heen.” Naast haar werk als 
customer care medewerker bij Nederland 
Bruist werkt ze in het weekend bij een café in 
Breda én volgt ze een opleiding. Een bezig bijtje 
dus. In haar spaarzame vrije tijd spreekt ze af 
met vrienden en wandelt ze graag. “Ik geniet 
van het leven en zoek iemand die samen met 
mij het avontuur aan wil gaan. Festivals be-

Marieke zoekt

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zoeken, naar de bioscoop gaan, het kan 
allemaal.” 

Wat voor eigenschappen moet haar 
nieuwe partner hebben? “Wat mij 
betreft mag hij lekker extravert, 
sociaal, grappig én lief zijn. 
Daarnaast is het fi jn als hij ambitie 
heeft en verbaal sterk is. Ik vind het 
belangrijk dat je goed met elkaar 

kunt communiceren en het durft uit te spreken 
als iets niet lekker loopt. We hoeven echt niet 
alles samen te doen, ik vind het belangrijk om 
elkaar ook vrij te laten om zelf dingen te 
ondernemen met vrienden. Qua uiterlijk val ik 
op donker haar en het is prettig als hij net iets 
langer is dan ik. Ik ben bovendien niet vies van 
een wijntje, het zou fi jn zijn als mijn toekomstige 
partner daar ook van houdt!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In april hebben 
we speciale aandacht voor een jonge meid uit onze eigen gelederen: 

de 21-jarige Marieke, woonachtig in Breda.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar mariekebruist@gmail.com

LEEFTIJD
21 JAAR

OGEN
BLAUW
GROEN

LENGTE
173 CM

Wiljo zoekt
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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!



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!

9392



Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.  

Nu een uniek product beschikbaar: een combiticket voor 
de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

KEUKENHOF
KEUKENHOF 2022: FLOWER CLASSICS 

Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen bij ons 
leven, al eeuwenlang. Bloemen worden als klassieke 
symbolen gebruikt in kunst, architectuur en design. 

De roos voor de liefde en de tulp voor de nieuwe lente! 
In Keukenhof brengen ze deze klassiekers samen, met 

de tulp als stralend middelpunt!

Keukenhof is dit jaar geopend vanaf 24 maart t/m 
15 mei 2022. Binnen deze periode is het dus 

mogelijk om tickets te bestellen.

EFTELING

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR
IJE

 TI
JD

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark op je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
HET MUSEUM VAN NEDERLAND

Een historisch museum waar altijd iets nieuws te 
ontdekken is. Het Rijksmuseum kijkt met de blik van nu 
naar de kunst van toen. Zo verzeker je jezelf steeds weer 
van een bijzonder bezoek. Dat het Rijksmuseum tot de 
beroemdste musea van de wereld behoort, komt vooral 
door de faam van de meesterwerken uit de collectie.

Het Zelfportret van Van Gogh, Het Straatje van Vermeer, 
het Huishouden van Jan Steen en Rembrandts 

Nachtwacht. Maar ook het werk van Breitner en het 
Aziatisch Paviljoen zorgen ervoor dat het Rijksmuseum 
tot de verbeelding blijft spreken van nieuwe generaties 

bezoekers. Juist daarom is er in het museum altijd iets te 
doen, voor iedereen, jong tot oud, van over de hele wereld.

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

Bestel 
hier 

je tickets
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INGREDIËNTEN
2 eetlepels boter

1 teentje knofl ook, 
fi jngehakt

1 kilo asperges, 
uiteinde bijgesneden

Keukenzout
Vers gemalen zwarte peper

2 kopjes kippenbouillon 
1/2 kopje slagroom, 

plus meer voor de garnering 
Vers gesneden bieslook, 

voor de garnering 
Vers gehakte dille, 
voor de garnering

BEREIDING
Smelt de boter in een zware pan op middelhoog vuur. Voeg knofl ook toe en 
bak deze tot het geurig is, ongeveer 1 minuut. Voeg de asperges toe, breng 
op smaak met zout en peper en kook tot ze goudbruin zijn, 5 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat 10 tot 15 minuten afgedekt sudderen tot de 
asperges heel zacht maar nog groen zijn.

Gebruik een staafmixer of een blender om soep te pureren. Als je een 
blender gebruikt, stop dan een paar keer en verwijder het deksel om 
oververhitting van de soep te voorkomen. Doe terug in de pan, roer de 
room erdoorheen en verwarm op laag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout.

Garneer met meer room en de vers gesneden kruiden. Het kan nu warm, 
direct van het fornuis geserveerd worden.

De lente is begonnen en het aspergeseizoen is aangebroken. Als je een grote 
fan bent van deze groente, houd je ongetwijfeld van deze roomsoep. Een mooie 
groene soep die geschikt is als lichte maaltijd of als voorgerecht. Natuurlijk ook 

heerlijk bij de voorjaarsbrunch! 

4 PERSONEN - 55 MIN.

Aspergesoep
 à la crème

BRUIST/RECEPT

9796



Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

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

PUZZELPAGINA
Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

Gusteau t.w.v. 

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

DE HELE MAAND APRIL 
10% KORTING OP ALLE 

KONG SPEELTJES
MET CODEWOORD BRUIST 

Prinsenhoeven 7, Tilburg
013 590 2668

dierendagtilburg

Omdat
honden willen spelen...

Natuurlijk hond

9998



Volkswagen Taigo
Een nieuw gezicht in de showroom

www.vanmossel.nl/volkswagen
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