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Kunnen we nog
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
'Je moet een bepaalde
intimiteit voelen'

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 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 samenwerking met een vakkundig montagebedrijf
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en de
mogelijkheden gerust contact met ons op.

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.

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

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

LIONSTONENL

LIGHT
AT THE
ZOO

MAAK KENNIS MET UHUH, PURR,
NOOT NOOT EN GRWOWW EN ZIE
ZE SHINEN! IETS TE HARD NAAR
JOUW SMAAK? DAN DIM JE ZE.
BEESTACHTIG LEUKE LAMPEN IN
MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.

SCAN MIJ
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Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
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nederlandbruist

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd?
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu
in je handen hebt.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
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Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers.
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de
mouwen te steken, zowel letterlijk als ﬁguurlijk.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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.
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REESHOF

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook
een vorm van luieren?!
Geniet van de zon en van Bruist!

Lea en Marcel Bossers

Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340

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

BRUIST/BODY&MIND

NAAST JE DRUKKE
LEVEN TOCH
ONTSPANNEN

Luieren... kunnen we
dat nog wel?
Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We
kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan
een goede luiwammes.
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen
we onze dag vol, zodat we aan het eind van
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we
het nu een stuk drukker. Beide partners werken,
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen
hoefden niet opgehaald te worden, want die
waren toch al thuis en het huishouden hoefden
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij
nemen we nu geen genoegen meer met morgen.
Het werk moet vandaag af.
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een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt
ontspannen.
EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als
een luiwammes te leven. Dat hoeft per deﬁnitie
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn
luie stoel een informatief boek lezen of een goed
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in
deze rustpositie vaak meer informatie op dan
wanneer je gehaast van de ene naar de andere
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur
en neemt je creativiteit toe.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit
drukke leven toch kunnen ontspannen?
Misschien moeten we ons aansluiten bij de
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Pringles heeft twee nieuwe smaken
toegevoegd aan haar pittige Flame
assortiment. De vlammende Spicy
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van
gerookte chorizo, licht gerookte
paprika en een vleugje kruiden. De
iets mildere Sweet Chilli heeft een
pittige en aromatische smaak,
gemaakt van een mix van kruiden,
chili en zoete tonen. Beide perfect voor
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com
A B C D

voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende varianten, is absoluut
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

H

BodabagsFashion |

@bodaszilvia

Scan
de
QR-code

www.bodabagsfashion.myshopify.com
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Zoals de naam al doet vermoeden, is de
Strandgaper van Scheldebrouwerij een
heerlijk biertje om luierend op het strand
van te genieten. Strandgaper is een
sprankelende verfrissing op een zwoele dag.
De evenwichtige smaak met het fruitige
aroma smaakt naar meer en insinueert
zindering en gezamenlijkheid. Met een
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk
is de Strandgaper een perfecte aanvulling
op een warme zomeravond. Geniet deze
zomer op het strand van deze goudblonde
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.com

U

de zon!

XERGONOMIC® STA BUREAU
Kies voor een ergonomische manier van werken en kies
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®.
Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt
werken. Staand werken is vele malen gezonder
voor je lijf en zorgt voor een hogere
productiviteit. Dit product is gemaakt van
FSC® gekwaliﬁceerd bamboe dat op een
VAN
€ 119,00 duurzame manier is gewonnen, bijdraagt
VOOR
aan het milieu en is verpakt in biologisch
€ 98,00
afbreekbaar materiaal.

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

SCHELDEBROUWERIJ
STRANDGAPER

Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

Geniet van
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Y

SHOPPING/NEWS

WILKINSON MANNEN
BESTAAT 250 JAAR

PRINGLES FLAME

DE SLIMME REISTAS *

HAWAIIAN TROPIC
- SILK HYDRATION
PROTECTIVE
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken
over zonbescherming dankzij de Hawaiian
Tropic Silk Hydration Protective Weightless
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is
bovendien waterresistent voor 80 minuten.
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk
ruikt! www.hawaiiantropic.com

Doe
mee en
win

LEZERSACTIES*
Maak kans op een
Peach Blossom
Smoothing Body Wash

Dompel je onder in de geur van het
voorjaar met deze body wash op basis
van perzikenbloesem. Deze body wash
van O’right bevat ingrediënten
A Bdie de
C D
huid intens verzorgen en hydrateren.
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www.kastaccessoires.nl
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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!

LEZERSACTIE *
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Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs
onderstrepen we graag de veelzijdige
Leolux collectie die u een brede keuze
biedt in designmeubelen. In elke
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds
tot avant-garde design.

Leolux Bellice
Design: Beck Design, 2017

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.

VOLMAAKT VEELZIJDIG

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk | info@kooskluytmans.nl | www.kooskluytmans.nl | 013 - 5284815
14
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We l k o m
Wij zijn open voor afhalen en bezorgen.
Voorkeur online bestellen en via iDeal betalen
WIJ STAAN AL 40 JAAR VOOR U KLAAR
MET DE LEKKERSTE CHINESE EN INDISCHE
GERECHTEN.

Paletplein 11, Tilburg
013 - 467 37 07
www.afhaalcentrumwelkom.nl
16

LIKE ONS OP
FACEBOOK
AFHAALCENTRU
M
WELKOM

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
in de reiswereld uitgesproken als juno.
Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
voor het lot van vluchtelingen.
Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal.
Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
Midzomerfeest gevierd.
Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale
temperatuur om te barbecueën.
17
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Zorg vanuit het hart

Intern heeft er onlangs een grote verandering
plaatsgevonden, extern gaan de mensen daar
absoluut niets van merken. Daar zijn Joyce
Snijders, oprichter en directrice van SenseZorg,
en Ilse Haans, sinds 1 mei mede-eigenaar, het
roerend over eens. “Wij blijven als zorgprofessionals
in de ambulante dienstverlening onze cliënten
op dezelfde manier die zorg bieden die ze nodig
hebben: zorg vanuit ons hart.”
Beide dames praten vol passie over hun werk.
“Dat is ook deels onze kracht en van alle andere
mensen die bij SenseZorg werken”, vertelt Joyce.
“Allemaal werken we vanuit ons hart en onze ziel,
volgens mij de enige juiste manier om het te doen.”
Inmiddels doet Joyce dit ook alweer een behoorlijke
tijd. “Na een loopbaan in de horeca en daarna eerst
bij andere zorginstanties rondgekeken te hebben,
was voor mij in 2009 de tijd rijp om voor mijzelf te
beginnen in de zorg. Ik ben een goede ondernemer
en wist destijds precies wat ik wilde doen: vakanties
organiseren voor mensen met een indicatie die
extra zorg nodig hebben. Het werd echter al vrij
snel zó druk met aanvragen voor andere vormen
van ambulante begeleiding, dat die vakanties
naar de achtergrond zijn verdwenen en ik me ben
gaan richten op de ambulante zorg.” Zo druk zelfs
dat haar zus Sandy haar al snel kwam helpen als
ambulant begeleider. “En daarna ging het snel en
zijn we alleen nog maar verder gegroeid.”

MAATWERK,
DE KLANT STAAT
CENTRAAL

Eigenaren: Joyce Snijders en Ilse Haans | Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg | 013-2040958 | www.sensezorg.nl
19

BRUISENDE/TOPPER
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Het stokje is overgedragen
“En nu is het voor mij mooi geweest”, lacht
Joyce. “Ik heb me 12,5 jaar keihard ingezet
om SenseZorg te brengen tot waar het nu is,
dus ik vond het tijd worden om een stapje terug
te doen. Vandaar dat ik per 1 mei het stokje
heb overgedragen aan Ilse en naar Spanje ben
vertrokken. Daar verblijf ik voortaan het grootste
deel van de tijd en ga ik mij richten op het
geven van NLP trainingen aan de medewerkers
van SenseZorg. Natuurlijk blijf ik Ilse op de
achtergrond ook steunen, maar zij moet het
nu op de voorgrond gaan doen.” “Een kans
die ik met beide handen heb aangegrepen”,
gaat Ilse enthousiast verder. “Ik ben zo’n 7,5
jaar geleden bij SenseZorg binnengekomen als
persoonlijk begeleider en heb mij steeds verder
mogen ontwikkelen binnen de organisatie. Dat
ik nu deze kans krijg, daar ben ik ontzettend
trots op.” Veel veranderen zal er niet door deze
‘wisseling van de wacht’, dus daar kunnen de
mensen gerust over zijn. “Joyce heeft in 12,5
jaar tijd SenseZorg in Tilburg op de kaart gezet
en een ontzettend sterke en betrouwbare basis
gecreëerd. Ik ga dus gewoon op de ‘oude en
vertrouwde manier’ verder, maar wil in de
toekomst wel nog verder groeien. In de eerste
plaats door ons naast de ambulante zorg die we
bieden ook meer te gaan richten op het geven

Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg
als zeer prettig omdat al mijn vragen
serieus worden behandeld. Ik ben door
de begeleiding een stuk zelfstandiger
geworden en zie in dat ik meer
mogelijkheden heb. Ik ervaar het contact
met mijn begeleidster als zeer goed, ik voer
prettige gesprekken met haar en kan ook
goed met haar lachen.
Door de begeleiding van SenseZorg sta ik
sterker in mijn schoenen waardoor ik mijn
grenzen beter aangeef en beter voor mezelf
op durf te komen. Ik ervaar het contact
met mijn begeleiding als prettig en soms
haalt ze me het bloed onder mijn nagels
uit. En toch ervaar ik de begeleiding als
prettig, door samen aan mijn doelen te
werken word ik sterker en weerbaarder.

”

van behandelingen, en dan met name in de
vorm van ReAttach therapie.”
Passende oplossing
Wat is dan eigenlijk die ‘oude en vertrouwde
manier’ waar Ilse het over heeft en waardoor
SenseZorg zich al jaren weet te onderscheiden
in de markt? “Om te beginnen dat wat al eerder
is verteld, namelijk dat wij werken vanuit ons
hart, vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid
en zonder te oordelen. Voor iedereen met een
indicatie die bij ons aanklopt voor hulp gaan
wij op zoek naar een passende oplossing voor
zijn speciﬁeke zorgvraag. Het is dus áltijd
maatwerk, waarbij ons doel elke keer weer
is om ieder individu in staat te stellen om
weer deel te nemen aan onze samenleving
op een niveau dat bij hem past. Daarbij
houden we rekening met ieders unieke
persoonskenmerken, talenten, potentieel,
geschiedenis en netwerk. Wij zijn er echt voor
ons cliënten, want bij SenseZorg doet iedereen
ertoe.”

Meer info over
SENSE ZORG

Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg | 013-2040958 | www.sensezorg.nl
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Voor een gezonde en ergonomische
(thuis)werkplek ben je bij ons
aan het juiste adres!

Gezondheid is niet te koop!
‘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 werkhouding 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.

HOME FIT
Flex zitstabureau

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

Max Koogje(eigenaar)

D

AGJE UIT

OEROL

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

FALLING FOR FIGARO
De succesvolle Millie (Danielle Macdonald)
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe
appartement in Londen op om haar grote
droom om operazangeres te worden na te
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar
ze les krijgt van de beruchte operadiva
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan.
Beiden repeteren ze voor de competitie,
maar wat begint als rivaliteit tussen de
twee, verandert in iets moois.
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te
zien in de bioscoop.

Oerol Festival 2022 gaat door. Van
10 tot en met 19 juni 2022
verandert Terschelling weer in één
groot podium voor theater, dans,
A B C
pop-up performances, talks,
beeldende kunst, wetenschap,
H I J
onderzoek en (live)muziek. Naast
O P Q
premières, experimentele
V W X
performances en aanstormend
talent biedt Oerol ook ruimte voor
reﬂectie. De natuurlijke omgeving
met brede stranden, het
duinlandschap en heel veel bos
helpt daarbij. Veel voorstellingen
worden ter plekke voor de locaties
gemaakt of daarop aangepast.
Maar inspiratie komt ook spontaan
in de schuur, op de dijk, in een
tentje op de festivalterreinen of
gewoon op straat. Kortom, waar je
ook kijkt, overal gebeuren mooie,
rare of verbazingwekkende dingen.
Kijk voor meer info op
www.oerol.nl.
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De juiste tijd en de juiste plaats. Maar
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd…
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het
niets van haar ﬁets getrokken door een
man met een angstaanjagend masker
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens
op in een donkere ruimte. Amelie snapt
totaal niet waarom de ontvoerder juist
háár moest hebben. Is het hem te doen
om losgeld te krijgen van haar rijke vader?
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot
Vince misschien een rol in het geheel? Of
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van
Angelique Haak is vanaf 20 juni
verkrijgbaar.

17 juni 2022

Het is hard werken

COLUMN/DLBADVOCATEN

Dag van het Erfrecht

maar wij verkopen alle merken!

Op 17 juni 2022 vindt voor de tweede keer de Dag van het Erfrecht
plaats. Het betreft een gezamenlijk initiatief van dé verenigingen van
erfrechtspecialisten (notarissen en advocaten) van Nederland.
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.

De dag wordt georganiseerd om
het belang van een deskundige
begeleiding bij de afwikkeling van
erfenissen onder de aandacht te
brengen. Met als insteek om conflicten
te voorkomen en/of op te lossen.
Voor meer informatie:
www.dagvanheterfrecht.nl
Dit jaar is er tijdens de Dag van het
Erfrecht bijzondere aandacht voor
‘het samengestelde gezin’. Wat zijn
de gevolgen voor de nalatenschap als
een van de ouders opnieuw trouwt?

Hebben de kinderen uit het eerdere huwelijk
van de nieuwe partner dan ook recht op een
deel van de erfenis? Is daarover nagedacht
en/of is dat goed geregeld? Op de Dag van
het Erfrecht kunt u voor deze én andere
vragen over de nalatenschap bij een van de
deelnemende specialisten terecht.
Ook bij dlb advocaten & mediators kunt u
op de Dag van het Erfrecht terecht voor een
vrijblijvend adviesgesprek over erfrecht.
Wel graag even een afspraak maken via
e-mail: nicole@dlb-advocaten.nl of bel
013 - 207 07 40.

EN DAT DOEN WE AL RUIM 14 JAAR

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

thema: ‘het samengestelde gezin’
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TEN?
Bel 013
207 07
40
of mail
info@dlb
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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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THEATER.NL

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

'Je moet een bepaalde
intimiteit voelen'
Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen,
gewoon spannender en wat lekkerder."
Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al
fantaseren over de omvang van een uitverkocht
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden,
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de
pianist uit.

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.
VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer,
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat
maakt een optreden nog wat specialer, wat
closer.”

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten
welkom heet en voorziet van een hapje en een

F

JUBILEUM Tot slot is de pianist blij dat hij zijn
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren.
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer
uitgesteld. Dat was ﬂink slikken. Maar ik ben blij
dat het nu weer kan en ik ga er extra van
genieten”, besluit Wibi.
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
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1. Alkmaar
2. De Zaanstreek
3. Haarlem
4. Amsterdam
5. ‘t Gooi
6. Hilversum
7. Almere
8. Zutphen
9. Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best
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33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol

4

3

SPANJE

12

JOUW PARTNER IN WEL
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BRUISENDE/ZAKEN

Eerstelijns én specialistische zorg

Op zoek naar
beste zorg voor je
huisdier?

voor jouw huisdier

Maak dan nu een
afspraak!
013-5400215

Huisdieren vormen vandaag de dag een belangrijk onderdeel van het gezin. De best
mogelijke zorg voor jouw huisdier is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat
jullie zo lang mogelijk van elkaar kunnen genieten. “Deze zorg kunnen wij bieden”, vertelt
Marjon Schellekens, praktijkmanager bij AniCura Dierenziekenhuis Tilburg. “Bij ons vind
je zowel de eerstelijns dierenarts zorg als de specialistische zorg onder één dak.”
Hoewel de naam Dierenziekenhuis wellicht
anders doet vermoeden, kun je bij AniCura
dus ook gewoon terecht als jouw huisdier
ergens last van heeft, maar er geen sprake
is van spoed. “Daarvoor werken wij met
een aantal dierenartsen. Mocht je huisdier
vervolgens toch specialistische zorg nodig
hebben, dan kunnen onze dierenartsen je
in veel gevallen doorverwijzen naar een van
onze specialisten, waardoor we alle zorg
onder één dak kunnen bieden.” Onder de
specialismes van AniCura Dierenziekenhuis
vallen onder andere (orthopedische) chirurgie,
echografie, cardiologie en tandheelkunde. “En
mochten wij nou toch een keer de benodigde
zorg niet in huis hebben, dan is het heel
fijn dat we terug kunnen vallen op het
zeer uitgebreide netwerk van AniCura met
specialisten op alle mogelijke gebieden.”

Passie voor dieren
Bij AniCura Dierenziekenhuis Tilburg werken
ze hoofdzakelijk met honden en katten,
maar ook huisdieren als konijnen en cavia’s
zijn welkom. “Al deze dieren bieden wij op
laagdrempelige wijze de best mogelijke
zorg. Op het moment dat het nodig is, maar
ook preventief. Wij bieden zelfs speciale
abonnementen voor preventieve zorg,
aangezien voorkomen nog altijd beter is
dan genezen.” Waarvoor je ook aanklopt bij
AniCura, je kunt ervan uitgaan dat het team
altijd zijn uiterste best doet om jou en je
huisdier te helpen. “We hebben hier allemaal
een enorme passie voor dieren en die komt
tot uiting in ons werk. Daardoor voelen zowel
de huisdieren als hun baasjes zich bij ons al
snel op hun gemak.”

Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot | 013-5400215 | dzt@anicura.nl | www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg
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BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger for ColorStories.nl

Je vader in zomerse sfeer

Juni staat in het teken van Vaderdag.
Met deze zonnige producten komt hij,
in stijl, de zomer wel door!

1. Invictus Platinum Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 82,90 www.iciparisxl.nl
2. Menmalist Gezichts- en Baardreiniger van Nivea Men, € 10,99 www.nivea.nl
3. Energizing Gel van Clarins Men, € 53,- www.clarins.com
4. Golf Eau de Toilette van Tutto Tondo, € 42,- www.thecofcosmetics.com
5. Duurzaam scheermes van Waar, € 25,- (inclusief 10 mesjes) www.waarenhuis.nl
6. Nourishing Shaving Gel Arctic Wolf van Natura Siberica Men, € 8,99 www.hollandandbarrett.nl
7. Weekendtas van Guess Handbags, € 180,- www.guess.eu

8. Bro Mask van Jaxon Lane, €28,- www.thecofcosmetics.com
9. Eco Printed Watershort van Speedo, € 32,- www.speedo.com
10. Uomo Born in Roma Coral Fantasy van Valentino, vanaf € 70,- www.douglas.nl
11. Havaianas Brasil Tech, € 29,- www.havaianas-store.com
12. Natuurlijke Deodorant Spray Men Protect van Happy Earth, € 8,49 www.happyearthcare.com
13. Sneakers L002 van Lacoste, € 110,- www.lacoste.nl
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‘VOOR JOU STAAT ONZE DEUR ALTIJD 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
terecht kunt voor grote feesten en partijen.
Anno 2022 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 ver in

het voorjaar 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.”

“We zitten niet graag stil
en houden van aanpakken.
Dat is ook onze kracht.”
Welkom bij café en partycentrum Bet
Kolen, je tweede huiskamer in Tilburg.
Dát is precies zoals naamgeefster Bet het
zelf in 1930 voor ogen had. Deze missie is
sindsdien niet veranderd,
de rest overigens wel.
Michel en Daisy Zoontjens:

IEDEREEN, VAN
1
BOUWVAKKER
TOT ADVOCAAT,
IS HIER WELKOM

1

ETEN & BORRELEN

FEESTEN & PARTIJEN

36

BRUILOFTEN

DARTEN & BILJARTEN

VERGADERINGEN

TERRAS

Broekhovenseweg 111, Tilburg | 013-5422860
info@betkolen.nl | www.betkolen.nl
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“Het gemoedelijke, 100 jaar oude
bruin café hebben we uitgebreid.
Zo kun je tegenwoordig bij ons ook
terecht voor grootse feesten en
partijen, zoals verjaardagen, bedrijfsen afstudeerborrels. En als ofﬁciële
trouwlocatie regelen we zelfs je bruiloft
van a tot z. Liever een potje darten en
biljarten of een borrel op ons zonovergoten terras met buitenbar drinken?
Voor jou staat onze deur altijd open.”

Van cosmetische behandeling
tot complete gebitsrenovatie

Wist je dat wij Nederlanders ons gebit gemiddeld slechts een 6,5
geven? geven? Een op de vijf Nederlanders geeft zijn gebit zelfs een
onvoldoende. Ontevreden zijn met je gebit is natuurlijk niet hetzelfde
als echt problemen hebben met je gebit, maar het kan hand in hand
gaan. Zo’n driekwart van de Nederlanders vindt het gebit niet mooi,
te geel of te scheef. Daarom zijn er veel mensen die wel iets aan het
gebit zouden willen aanpassen, bijvoorbeeld door middel van facings.

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 narcosebehandelingen.

Scan me!

CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Lachen zonder

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals
tanden bleken, facings en 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 denkt met je mee
om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond en
mooi te maken, o.a. met protheses, klikprotheses
en compleet vaste brugconstructies.
Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag
mee over een passende oplossing. Samen met jou
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte
verrassingen komt te staan.
Wil je je als reguliere patiënt
inschrijven voor je normale
check-ups, dan kan dat ook
bij CDC.

Wist je dat...

schaamte

Facings zijn een soort schildjes van porselein die
over je bestaande tanden worden geplaatst. Deze
‘schildjes’ kunnen een wittere kleur hebben en
eventueel een andere vorm. Daardoor ontstaat
een recht, mooi gebit. Spleetjes tussen tanden,
afgebroken hoekjes of scheefstand kun je met
facings maskeren. Tegelijkertijd beschermen ze je
eigen gebit.

Alles over
facings

Jouw lach, onze passie

Zou jij iets aan je gebit willen
veranderen?
Is je gebit nog wel gezond, maar vind je het niet
helemaal mooi en wil je liever niet jarenlang
beugelen? Dan is een behandeling met facings
wellicht een ideale oplossing. Facings zijn van
porselein of van composiet.

Bij CDC Complete Tandzorg werken tandartsen
gespecialiseerd en ervaren in cosmetische
tandheelkunde. Kies je voor CDC, dan kies je voor een
duurzame oplossing, namelijk facings van porselein.
Ze maken bij CDC prachtig maatwerk in het inpandige
tandtechnisch laboratorium.
Dat is een enorm voordeel omdat de tandtechnici jou ook
kunnen zien en daardoor de mooiste tanden maken die
echt bij jou passen. Porseleinen facings zijn weliswaar
duurder dan composiet en er wordt een dun laagje
van je eigen gebit afgeslepen zodat de tanden niet te
dik worden, maar je wil natuurlijk wel dat je gebit er zo
natuurlijk mogelijk uitziet. Het is dus de meest mooie
oplossing die in de meeste gevallen, met goed onderhoud
en in goede gezondheid, levenslang meegaat.

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl
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BLOG/FAJAHLOURENS

Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien.

LOOKING/GOOD

Tips tegen

zonverbranding
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus is het verstandig om je altijd goed in te
smeren voordat je de zon in gaat. Maar wat doe je als je toch te veel zon op je huid hebt
gehad?
NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE Hierdoor gaan de
poriën van je huid openstaan en kan de warmte eruit.
Gebruik vooral geen zeep, want dan droogt je huid nog
meer uit.

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren.

ALOË VERA Smeer je verbrande huid in met een
verkoelende aftersun of bodylotion, het liefst met aloë
vera erin. Dit plantenextract heeft een kalmerende en
herstellende werking op de huid.

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke
dag is weer een nieuwe dag.

KAMILLE Maak een pot kamillethee. Laat de thee
afkoelen en zet deze in de koelkast. Drenk een paar
watjes in de koude kamillethee en leg die op je
verbrande huid.

Liefs, Fajah

YOGHURT, KARNEMELK, KOMKOMMER OF RAUWE
AARDAPPEL kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te
koelen.
BLIJF UIT DE ZON Als je de volgende dag toch weer in
de zon gaat, bedek je beschadigde huid dan goed. Draag
een grote hoed of een T-shirt en smeer je heel goed in,
bij voorkeur minimaal met factor 30 of 50.
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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?

P

STAAT AL KL
AAR

EEN AFS

EEN AFSP

MAA
AK •
K

NU

RA

Profiteer van
hoge korting!

AK • MAAK

Vemeld de code BRUIST
2022 bij de aanvraag van
informatie en bespaar
zo op een fantastisch
zwembad in úw tuin.

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?

EEN ZWEMBAD,
DE PAREL IN UW TUIN!

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

WWW.HVDAQUA.NL
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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 zijn 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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BRUIST/LIFESTYLE

Weg met de stress,
relaxmodus aan!

Kom je ‘s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar weekend en
kun je je het moment waarop je honderd procent ontspannen was niet meer
herinneren? Dan is het hoog tijd voor een welverdiende vakantie. Eens even
helemaal niets doen en moeten.
RELAX Het is niet gek dat je na een jaar hard
werken even helemaal op bent. Het is wel belangrijk
om daar iets aan te doen. Neem op tijd rust en zorg
goed voor jezelf. Zowel privé als op je werk is het
belangrijk om je grenzen aan te geven. Het is niet
erg om af en toe te zeggen dat je iets niet aankunt.
We blijven per slot van rekening ook maar mensen.
Je zult zien dat je na een paar dagen rust al een
ander mens bent, mits je dat ontspannen gevoel
natuurlijk toelaat.

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken:
stress. De een kan er goed mee omgaan, bij de
ander kan het leiden tot disfunctioneren, uitslag
of zelfs psychische klachten. Stress kan allerlei
oorzaken hebben. Een nieuwe baan waarin je
moet bewijzen wat je waard bent, is een goed
voorbeeld. Maar ook massaontslagen en een
toenemende werkdruk kunnen ertoe leiden dat
mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Waar de stress ook door veroorzaakt wordt, de
gevolgen zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

GA ER MINIMAAL
TWEE WEKEN
TUSSENUIT!

ONTSTRESS Hoe doe je dat nu eigenlijk,
ontstressen? Iedereen doet dit op haar manier. De
een komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van een
weekje in de zon op het strand, de ander gaat drie
keer per week sporten en ligt ’s avonds het liefst
met een goed boek op de bank, weer een ander is
na een dagje badderen in een wellness-centrum
weer helemaal de oude. Kortom: de manier waarop
we ontstressen is zeer persoonlijk. Feit blijft wel dat
rust iedereen goed doet.

KWAALTJES Heb je vaak last van hoofdpijn, een
vastzittende nek of maag- en darmklachten en
ben je chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan is
het hoog tijd om even pas op de plaats te maken.
Als de situatie op je werk onhoudbaar is, kan een
vakantie nieuwe inzichten brengen. Niets moet,
alles mag. Pas als jij van een stresskip verandert
in iemand die zich kiplekker voelt, kunnen
problemen worden opgelost.

Hulp nodig om je relaxmodus aan te zetten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Passie voor
duurzame
energie

Snel en vakkundig

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
worden 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

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

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
verwachtingen en zoals Nicky ze aanbevolen had.
Kortom, wij zijn tevreden.
Lizet en Ben de Ruijter

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

badkamers en tegels
Ruim 5.000 m²
keuze, beleving
en aandacht

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.

Bekijk de actuele openingstijden en
bereikbaarheid op onze website.

Ibiza

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

HOROSCOOP

Juni zal je warm laten voelen

terug naar de stilte

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten,
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte.

TWEELINGEN
Verlangen en
het vermogen
om nieuwe
dingen te leren.

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte.
Een mooi moment voor overdenking.
Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe
muziek en feest, waar we dansen en drinken, maar dan
vanuit een liefdevol bewustzijn?
Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida!
Hasta la proxima.
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www.meditationmoments.nl

Foto Youri Claessens

Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Door onvoltooid werk zul je lichte
vermoeidheid voelen. Dit zal een sterk
verlangen brengen om te reizen en nieuwe
mensen te ontmoeten.

Je zult je onzeker voelen deze maand, je
begint aan jezelf te twijfelen. Wees niet
bang om een liefdevolle knuffel te vragen
aan je familie of partner.

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Dit is voor jou de beste tijd om het
verleden los te laten, te ontspannen en
met een schone lei te beginnen.

Alle emotionele ervaringen zullen
verdubbelen in kracht, concentreer je op
dingen die je vreugde brengen.

Tweelingen

Boogschutter 23-11/21-12

21-05/20-06

Juni zal het vermogen en verlangen
brengen om nieuwe dingen te leren die je
veel succes op het werk zullen brengen.

Deze maand zul je je verleden loslaten en
aan een nieuwe levensfase beginnen die
zich alleen richt op het huidige moment.

Kreeft 21-06/22-07

Steenbok 22-12/20-01

Tijdens deze periode zul je je zeer
zelfverzekerd en aantrekkelijk voelen, wat
voor anderen als een lust zal werken. Ze
zullen hun ogen niet van je afhouden.

Je zult geluk hebben deze maand en je
zult veel mogelijkheden hebben om jouw
zielsverwant en partner te ontmoeten.
Wees hierbij bedachtzaam en voorzichtig.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02

Juni zal je steunen in het aangedane gedrag.
Je zult in situaties terechtkomen die je
woedend maken. Dit zal zeer sterke emoties
opwekken waar je niet mee om kunt gaan.

Je zult je vrij voelen, eindelijk zul je je
kunnen ontdoen van jouw verleden en
gewoon kunnen stromen in het huidige
moment.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03

Dit zal een erg ongelukkige maand zijn. Je
zult depressief zijn omdat je nergens komt
in je leven, probeer dit van je af te zetten.

Deze maand zal veel veranderingen brengen
in het leven van Vissen. Die veranderingen
kunnen zowel ten goede als ten kwade zijn.
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Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Aanraking…
body to body… erotiek…
happy end.

Even heerlijk in de watten worden gelegd 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:

10%
KORTING

OP ONZE
TANTRA MASSAGE
OP VERTOON VAN EEN FOTO
VAN DEZE ADVERTENTIE

KOPPEL MASSAGE
Onze vip room is speciaal ingericht voor meerdere personen.
Dus ook voor onze Koppel massage, waarbij koppeltjes/
echtparen kunnen genieten van een heerlijke erotische massage
door een of twee masseuses naar keuze (de prijs is hetzelfde).
Echtparen die open-minded zijn en hun horizon willen
verbreden en in zijn voor nieuwe erotische ervaringen kunnen
dus ook bij Yu&Mi terecht.
Met speciale technieken zullen onze masseuses ervoor
zorgen dat je iedere keer heel dicht bij een hoogtepunt komt,
maar dit toch nog net even iets langer weet uit te stellen.

Kom genieten!

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

TANTRA MASSAGE
KOPPEL MASSAGE

Psst...

SHOGUN MASSAGE

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

NURU MASSAGE

Op zoek naar een erotische baan?

VIP MASSAGE

Altijd genieten!

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code en stuur een e-mail!

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl
56

57

Inire
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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.nl

Nieuwbouw in Escharen

Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt,
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op
haar maat!

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere
tijd.” Het resultaat mag er zijn, tijd voor verdiend
onbezorgd genieten.

Een vast aanspreekpunt
Lisa van Dongen mag met
recht trots zijn op haar huis.
Niet alleen wat betreft het
ontwerp en de sfeer die de
woning uitstraalt maar ook
vanwege het feit dat ze dit
met name in haar uppie, slechts
28 lentes jong, heeft neergezet!

Roscobouw ontzorgt

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel,
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen
om binnen de regelgeving en budget te blijven.”
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Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in
november 2020 was de oplevering van de woning.
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden,

www.roscobouw.nl
0412 455 501
info@roscobouw.nl
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Hamers@Home
Kastenbouwers heeft naast
diverse mogelijkheden voor
inloopkasten ook een groot
aanbod aan kledingkasten.
Deze kasten zijn verkrijgbaar
in alle soorten en maten,
waardoor wij altijd de
geschikte kast voor jouw
kamer hebben. Of het nu
gaat om een grote kast met
schuifdeuren of een meer
traditionele kledingkast met
drie deuren en drie laden.
Het resultaat is een kast
waar wij trots op zijn en waar
jij straks jarenlang plezier
van hebt, elke dag weer.

Chris Wiermans
De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant
• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.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.”

Steil, glanzend haar is altijd wel in de mode en gelukkig
voor mensen met krullend of golvend haar, zijn er diverse
manieren om zelf je haar steiler te maken.
Een steiltang werkt, maar te vaak verhitten
kan je haar beschadigen.
TIP 1 Een conditioner voedt het haar van buiten. Deze
laat je dan 2 tot 5 minuten inwerken. Ik adviseer altijd
om één keer per week een masker te gebruiken, zeker
bij chemisch behandeld haar| Een masker voedt het haar
namelijk van binnen. Een masker laat je minimaal 15
minuten inwerken om het beste resultaat te krijgen.

TIP 2 Maak het af met een styling product. Als je haar
volledig droog is, borstel je het en breng je met je handen
zacht een mild styling-product of mousse aan, om je haar
in vorm te houden.

MAAK NU EE
N
AFSPRAAK VI
A
WWW.BOHAI
R.NL

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

www.bo-hair.nl

STEIL HAAR

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

MEER TĲD VRĲ DEZE ZOMER?

Het hele jaar op avontuur in het
vreemdste dierenpark van Nederland!
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Dat kan! Want met een jaarabonnement kan je de
dierenwereld blijven beleven! En krijg je gratis toegang
tot alle evenementen bij De Oliemeulen. Een
abonnement is ook nog voordelig, want vanaf drie
bezoeken heb je je abonnement er al uit! Kom genieten
in het vreemdste dierenpark van Nederland en beleef de
dierenwereld van heel dichtbij!
SCAN NU DE QR-CODE
en bekijk onze website
voor meer informatie
WWW. OLIEMEULEN.NL

CHECK
ONS!

Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg | info@oliemeulen.nl | 013-4630026

In een lijstje...
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Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij
Van Erp-Broekhans, een familiebedrijf dat het ware
ambacht in ere houdt.
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“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken.
Heel uitdagend werk waarbij het resultaat onze
klanten telkens weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
“Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden,
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke.”

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

raak
en
een afsp
Maak nu ls te laten verzorg
e
g
om je na

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

Wat bieden jullie?

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736 | WWW.ERP-BROEKHANS.NL
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Met passie en toewijding streef
ik naar de hoogst mogelijke
kwaliteit.

Arendnest 12, Boekel
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl
06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

LEER!

OOK EEN
EYECATC
HER
IN HUIS?

Vergoeding
via UWV
mogelijk

MAAK DA
N NU
EEN AFSP
RAAK!

Meer informatie?

Bel 06-48712472 of ga naar
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl
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Stellendamerf 53, Tilburg | +31(0)624379399 | info@lederhuys.nl | www.lederhuys.nl
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TR AP P EN

MOGELIJKHEDEN VAN

S L AAP KA MER

INGRID LUCASSEN
KGI
Rijcoach A, Am en B
Docente instructeursopleidingen
A en B

Streef jij met passie en toewijding
naar de hoogst mogelijke
kwaliteit? Mooi! Jouw leerlingen
moeten het immers de rest van hun
leven met jouw lessen doen.

WOO N K AMER

ONTDEK DE EINDELOZE

Trimsalon de Vachtwacht

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

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

Trimsalon

De VachtWacht

Maak iets unieks
Je kunt bij Atelier ’t Zilverke workshops volgen, waaronder 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. Ook voor kralen om zelf een ketting te rijgen kun je terecht in het atelier.
Marianne de Bakker-Depmann

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

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

Meld je aan vi
a
06-22443833

Atelier ’t Zilverke
Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk
06-22443833 / 013-5220206 | www.zilverke.nl
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Onderhoud je piano
Voor onderhoud van de buitenkant moeten we
onderscheid maken tussen een gesatineerde-,
polyester- en gepolitoerde afwerklaag.
Dit onderscheid heeft te maken met het verschil aan
onderhoud dat elke afwerklaag met zich meebrengt om
deze in optimale conditie te houden en zo min mogelijk
aan te tasten. De toetsen kunt u het beste schoonmaken
met een bijna droge zeem. Als de toetsen heel erg vies
zijn is een doekje met spiritus een oplossing. Mocht
u nog vragen hebben over het onderhoud, dan kunt u
altijd even contact met ons opnemen.

KWALITEIT EN
VAKMANSCHAP

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.

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

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

Tilburgse Voedselbank | Kapitein Hatterasstraat 48, Tilburg | 013-4551000 | Voorzitter: Martin de Kok | www.tilburgsevoedselbank.nl
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Mijn kat heeft last van vlooien/teken! Wat nu?!

Direct uit voorraad:

Maak nu gebruik van onze bezorgdienst!

Zondag 6 okt.

OPEN

van 12.00-17.00 uur

Wij helpen je graag met de juiste keuzes!
DÉ DIERENSPECIAALZAAK VAN TILBURG
Gasthuisring 36-38, Tilburg | 013-5424921 | www.animodierenspeciaalzaak.nl

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

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste keuze in Laminaat en PVC vloeren
• Zo’n 100 vloeren direct uit voorraad leverbaar
• 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

Al vloeren vanaf:

8,

99

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste
DAAROM
AXI VLOER!keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer
• GRATIS gebruik professioneel
leggereedschap
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Barry en Rolf
Aisne 17, 6941 Durbuy
0032 (0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be

crielaard-bouwgroep.nl

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

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
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.

JUBILEUM
Wij vieren da
t
Marion 20
jaar bij
ons werkzaa
m is
in de winke
l.

AF

The place to be voor:
Fotoshoots – Bedrijven – Kook Expériences – Wandel
Expériences – Photo Expériences – Culinair verblijf –
Bushcraft – Fun – Natuur - Streekproducten…
Contacteer ons met jouw wensen en wij zorgen voor
een onbezorgd team event!

06 54717559 | www.crielaard-bouwgroep.nl |

Ervaar een Teambuilding op
maat in de Ardennen!

BETER
GEREGELD,
BETER
BETEGELD!

Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910 | www.solidarenatuurvoeding.nl
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COLUMN/SHARON

Cliëntenstop
Ongetwijfeld loop je tegen
vervelende problemen aan:
pijnlijke voeten, ongemak
tijdens dagelijkse beweging
en sport of andere
voetproblemen. Pedicure
Robe helpt je graag!
Meest voorkomende
behandelingen
• Likdoorn verzorging
• Eelt behandeling
• Klauwtenen
• Blaren
• Schimmelnagel

Opslag

Archief

Ongeveer 10 jaar geleden besloot ik het roer om te gooien en begon
ik aan de opleiding tot pedicure. Op 1 juni 2013 schreef ik mijn
bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en vanaf dat moment was ik
ofﬁcieel een ZZP-er!
Ondanks alle risico’s die je als ondernemer
kunt nemen zoals verbouwingen, verhuizen
en tegenslagen zoals bijvoorbeeld de
lockdowns door het COVID-virus heb ik er
geen moment spijt van gehad. Ik heb nog
steeds evenveel plezier in mijn werk als de
dag dat ik ermee startte.
Al een tijdje heb ik een volle agenda
waardoor ik op een gegeven moment een
cliëntenstop in moest gaan voeren. Aan
de ene kant natuurlijk fijn dat ik een groot
klantenbestand heb maar ik vind het jammer
dat ik mensen moet teleurstellen omdat ik
geen nieuwe cliënten meer aan kan nemen.
Gelukkig heb ik een paar collega pedicures
die een praktijk in de buurt hebben waar ik ze
naar toe door kan verwijzen.

Noortje is net als ik een medisch
pedicure en heeft haar praktijk aan
huis op de eerste etage.
Marian heeft onlangs weer haar
pedicureberoep (geen medisch
pedicure) opgepakt en heeft haar
praktijk ook aan huis maar op de
begane grond.
Voor meer informatie en gegevens
over mijn collega’s kunt u mij
uiteraard bellen of mailen.
Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

Voor raad
www.HuurHal.nl

Sharon Bekkers
Transvaalplein 20, Tilburg | 06-24562006 | info@pedicurepraktijkrobe.nl |

BRUIST

Administratie • Jaarrekening
helpt••Advies
u het overzicht
te bewaren
• Sa.la.ris
•
Ook
voor
• van
Belasting
uw onderneming!
particulieren
••Jaarrekening
••Administratie
Jaarrekening
Administratie
www.pa
reladvies.
n1
•Advies
• Sa.la.ris
•Advies
• Sa.la.ris
voor
•Sprendlingenstraat
Oisterwijk
•Ook
OokKN
voor
•Belasting
Belasting 16 •5061
particulieren
particulieren
Tel:(013)521 5925 fax:(013)5286110
1

Luieren
is ook een
werkwoord

1

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

Sprendlingenstraat
16,1616
Oisterwijk
| 013
5215925
Sprendlingenstraat
1 5061 KN
Oisterwijk
Sprendlingenstraat
1 5061 KN Oisterwijk
Tel:(013)521
5925
info@pareladvies.nl
Tel:(013)521
5925 1 1 fax:(013)5286110
fax:(013)5286110

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

[-ma
[-mail:il:ininfo@pareladvies.n
fo@pareladvies.n1 1

BRUIST

De zomer

in je bol vraagt
ISOLATIEGLAS BESTELLEN?
om een
ijsje in je hand
Speciaal op maat gemaakt!

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

tie
inspirashowroom

Tegelvloeren
COREtec Vloeren
Gietvloeren
Tapijt

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.

w

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.

Heb je
interesse?
Bezoek de
website of ...
onze
showroom!

NED

Vakkundig & voordelig

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

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)

Volg ons WWW.DEGLASCENTRALE.NL
op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Showroom ook ‘s avonds open op afspraak!

PVC Vloeren

BELGIE
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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.

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

THOUGHTS BECOME THINGS
Je hoop en je angsten worden bewaarheid omdat je geest ze
vrij spel geeft. Wil je meer invloed op je eigen leven hebben,
denk dan meer constructieve, realistische gedachten waarin je
jezelf als de regisseur ervan kunt voorstellen.
JE LEVEN IS MAAKBAAR,
JE HOEFT ALLEEN TE WETEN HOE
Wil je meer weten?
Mail Emmy, info@essentialconnection.nl

Ik zie je graag! Natasja Leijten

IDEAAL ’s avonds besteld
volgende dag al bezorgd!

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

MENTOR, COACH EN VERSCHILMAKER VOOR POSITIEVE IMPACT
GECERTIFICEERD INFINITE POSSIBILITIES-TRAINER EN MASTER COACH-GECERTIFICEERD
WWW . ESSEN TIALCONNECTION . NL | WWW . EMMYSOPLANTILA . NL | INFO @ ESSENTIALCONNECTION . NL
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Altijd iets
!
bijzonders
Bekijk ons
line!
aanbod on

Dé specialist in
exclusieve occasions

FRESH

FASHION
SIZE 42&UP

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

LET OP:

VANAF 7 JUNI
NIEUW ADRES!!!

Klokkenkamer

DE HOVEL 58

Nooijens Antieke Uurwerken

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

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

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

FFLO GETS BIG!!!

Brakel 4, Riel | 013-5182955 | www.nooijens-klokken.nl
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Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

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

Kom langs en
neem een kijk
je
in onze
showroom

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

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

Voor

PVC VLOEREN
Pinguinvloeren is een zelfstandig bedrijf dat gespecialiseerd
is in het stofferen van vloeren, trappen en wandbekleding.

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

We leveren onze diensten aan particuliere en zakelijke klanten.
Ook voor projecten kunt u ons prima inzetten.
Met een ervaring van ruim twintig jaar 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

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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Bestel
hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

ZAANSE SCHANS

ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND
Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark
Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie.
Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen,
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat
maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest
waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en
de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren!

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.

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!

MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum
Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de
molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans.
Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is,
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder
ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan
je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en
houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
Bergen.
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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 in je
eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
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BRUIST/RECEPT

Spicy sticky

spareribs

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn
namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een
heerlijke zomeravond!
2 STUKKEN - 165 MIN
INGREDIËNTEN
1kg spareribs
4 stelen bleekselderij
2 wortels
10 kruidnagels
1 stokje kaneel
2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd
2 laurierbladen
2 verse stukken gember
zwarte peperkorrels
MARINADE
2 rode chilipepers, ﬁjngehakt
8 eetlepels honing
6 teentjes knoﬂook, gepeld
4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout
2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap
8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree
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BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd
de deksel erop en laat alles afkoelen.
Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd.
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog
sterkere smaak geven.
Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs.
Pak wat servetten en smullen maar!
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PUZZELPAGINA vaas in

Maak kans op

Maak kans op deze bruisende

koraal

Puzzelen helpt niet alleen om
je beter te voelen, maar ook om
te ontspannen. Je stressniveau
wordt stukken lager, omdat je
hersenen in de alfa-staat gaan.
Dus neem eens rustig de tijd en
vul de oplossing van de twee mooie
prijspuzzels in om kans te maken
op geweldige prijzen.
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Musk Extreme
parfum
Maak kans op:

Twee vrijkaartjes

Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur T.w.v. € 26,van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, gerafﬁneerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met o.a. muskmoleculen,
100 ml
bergamot, vanille, rozen en civet.
t.w.v.
w
f
k
d
r
e
d
t
f
Voor dames en heren.
€145,a r z mm j d a w
www.perrismontecarlo.com.

t.w.v. € 26,Pimp je interieur met deze
vaas Dalyan - keramiek koraal.
30 cm hoog, diameter 15 cm.
Aangeboden door Liv'in Room 121
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

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

O

V

W

B
I

P

C
J

Q

X

D
K

R

E
L

S

F
M

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.
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heerlijk

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