
Ben jij al klaar 
voor de zomer?

Albert Verlinde:
 'Het is zeg maar 
 ons verhaal'
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Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

Everdenberg 341, 
Oosterhout
0162-238052 
info@drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

Ons bedrijf is ontstaan 
vanuit een passie voor staal 

en de vele mogelijkheden hierin.

Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

Alles geheel op maat en daarmee uniek.

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT

STALEN TRAPPEN

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR



SCANMIJ

EEN 
BUITJE? 
GEEN 
PROBLEEM
‘ACHTER DE GERANIUMS TE 
ZITTEN’ KRIJGT EEN HEEL 
ANDERE LADING MET GUSTAV. 
GEMAAKT VOOR JOUW TUIN, 
MET KUSSENS VAN OUTDOOR-
STOF DIE DROGEN WAAR JE 
BIJ STAAT. 
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Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

Dan is de Cube Exclusive Plus multifunctionele luxe prefab 
woning vast wat voor jou. Dit model kan op ieder kavel, nieuw 
of bestaand, ingezet worden als recreatiewoning, hoofdverblijf, 

mantelzorgwoning of zelfs als volledig belasting aftrekbaar kantoor 
aan huis of praktijkruimte. 

Dit t a tko!

INVESTEREN OF RECREËREN

Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

CUBE EXCLUSIVE PLUS IS DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK!
Door de elektrische cv-ketel, HR++ glas en bij te leveren zonnepanelen 
is de Cube Exclusive Plus volledig energieneutraal uit te voeren. Ook het 
optioneel in het plafond ingebouwde climate systeem, waarmee je de 
woning in een mum van tijd koelt en verwarmt, draagt hieraan bij. Heb je 
al een gasaansluiting en wil je de woning hier toch op aansluiten? Ook dat 
is mogelijk. De woning wordt standaard geleverd met kunststof kozijnen 
en kunststof gevelbekleding. Dit maakt de gehele woning nagenoeg 
onderhoudsvrij.

STANDAARD GELEVERD:
• Complete keuken met vaatwasser, 

vriezer, koelkast en combi-oven. 
• Badkamer met ruime inloopdouche en 
 badmeubel met ingebouwde wastafel. 
• Seperaat toilet, cv ruimte, meterkast, 
 wasruimte en opbergruimte.

OPTIONEEL:
• Meubelpakket
• Climate systeem
• Zonnepanelen
• Jacuzzi, hottub of sauna
• Tuinaanleg
• Plaatsing

VRAAGPRIJS
N.O.T.K.,- incl. btw en 
v.o.n. (kavel en bungalow)

SLAAPKAMERS
2 of 3

GROOTTE
65-84 m2

CHALET
Op bestelling leverbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO 

of kijk op www.investrecreatie.nl

Dit t a tko!
NIEUWSGIERIG? 
We laten deze bungalow graag aan je zien. Neem contact met ons op door 
te bellen, whatsappen of te mailen naar David Kolla via +31 6 4643 8643 
of david@investrecreatie.nl. Dav la

INVESTEREN OF RECREËREN

Heb je zelf nog specifi eke 
wensen? Aarzel niet en vraag 
naar de mogelijkheden!



Tilburg
Impressie

TILBURG/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Tilburg Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nl
o.v.v. Foto Tilburg



Bruisende lezer,

Eindelijk, de zomer is begonnen! En hoe… Voor de één kan het 
deze maanden niet warm genoeg zijn, terwijl de ander stiekem 
alweer verlangt naar de wat koelere maanden. Helemaal nu we in 
Nederland steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. 
Vooral die tweede groep zal dan ook blij zijn met de tips die we 
deze editie geven voor de nodige verkoeling.

Veel mensen blijven met de ergste warmte het liefst gewoon 
binnen. Dan kun je natuurlijk thuis blijven zitten, maar is het niet 
veel leuker om ook eens ergens anders heen te gaan, waar je 
niet alleen binnen zit, maar ook nog eens wordt vermaakt? 
Ga bijvoorbeeld naar de musical Dagboek van een Herdershond 
die in ieder geval nog tot en met 17 juli op de planken staat. 
Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je het interview 
dat wij hierover hadden met theaterproducent Albert Verlinde. 

En als je dan toch aan het lezen bent… lees dan vooral ook de 
rest van alle bruisende verhalen. De perfecte manier om even te 
ontspannen tijdens zo’n heerlijke zomerse dag!

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JULI
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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.

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 Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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

REESHOF

TILBURG

GOIRLE

HILVARENBEEK

REESHOF

OISTERWIJK

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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HOUD JE 
HOOFD KOEL!

ZZYYXXWWVV
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NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Steeds vaker hebben we er in ons land mee te maken: een hittegolf. Sommigen 
vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 

zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch de 
zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

KOEL HUIS Veel mensen blijven tijdens een 
hittegolf het liefste thuis, mits ze het daar een beetje 
koel kunnen houden. Onze tips: houd ramen en 
deuren overdag gesloten en doe de gordijnen dicht 
om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. 
Pas als het buiten afkoelt, zet je alles tegen elkaar 
open zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 
Ga overdag niet uitgebreid binnenshuis koken of 
bakken en vermijd het gebruik van elektrische 
apparaten, want ook die geven warmte af, zelfs als 
ze in de slaapstand staan. Trek dus zoveel mogelijk 
stekkers uit de stopcontacten. Met uitzondering 
van de stekker van de ventilator natuurlijk. Als je 
die op de juiste manier gebruikt, met een bakje (ijs)
water ervoor, produceert die een heerlijk verkoelend 
windje.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst, drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker? Als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Jouw persoonlijke 
hitteplan

Ook op zoek naar verkoelideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

1312



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 woonruimtebetaalbare 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 uw details richting ons.

Kapitein Grantstraat 21 & 35, Tilburg 
013-5423712 

info@cube2live.com
www.cube2live.com

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

1514



HAWAIIAN TROPIC 
AFTER SUN 
COOLING ALOE GEL
Na een dag heerlijk liggen zonnen, is een 
goede naverzorging natuurlijk belangrijk. 
Met dit nieuwe product van Hawaiian Tropic 
verzorg je je huid en houd je je kleurtje wat 
langer vast. Deze nieuwe after sun cooling 
aloë gel verzorgt en hydrateert je huid met 
een verfrissende formule. Precies wat je 
nodig hebt na een zonnige dag. 
hawaiiantropic.com

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

bij onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LOWLANDER 
TROPICAL ALE
Met de stijgende temperaturen is de Lowlander 
Tropical Ale een perfecte tropische dorstlesser 
op warme zomerdagen. Geïnspireerd op reizen 
naar Curaçao is de 3,8% Tropical Ale 
gebrouwen met sappige sinaasappel en 
tropisch dragonfruit, waardoor het bier heerlijk 
verfrissend is en bomvol smaak zit. Als lid van 
1% For The Planet, wordt 1% van de opbrengst 
aan het WNF gedoneerd om de natuurlijke 
leefomgeving van de zeeschildpad te herstellen. 
Geniet van deze tropische explosie in een fl esje! 
www.lowlander-beer.com

Scan 
de 

QR-code Vier de
zomer!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.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN
INTUITION SENSITIVE 
TOUCH
Snel en makkelijk scheren om bikiniproof voor 
de dag te komen kan met de Intuition Sensitive 
Touch van Wilkinson Intuition. Met een unieke 
wateractieve gel en een nieuw scheersysteem 
met 3 mesjes, scheer je alle gevoelige plekjes in 
een handomdraai. Deze nieuwe scheertechniek 
zorgt voor een glad scheerresultaat, zonder 
irritatie. Kortom: dit scheerapparaat gaat lang 
mee, heeft een mooie look en maakt jou zonder 
irritaties klaar voor de zomer. Onmisbaar dus 
voor de aankomende zomer. 
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
ZEEZUIPER
Tijdens een dagje aan zee kan een heerlijk koud 
biertje natuurlijk niet ontbreken. En wat is dan 
een betere optie dan de Zeezuiper van 
Scheldebrouwerij? Deze goudblonde tripel heeft 
subtiele tonen van koriander en een aroma van 
geel fruit met een fris droge tot licht zoete 
afdronk. Deze favoriet heeft onlangs nog een 
bronzen medaille op de zeer prestigieuze World 
Beer Cup ’22 (VS) gewonnen en werd in 2020 al 
verkozen tot ‘Beste Belgische Tripel’ bij de 
Londense World Beer Awards. De Zeezuiper is 
onmisbaar voor een sprankelende zomer! 
www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Vier de
zomer! 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

HALLMARK
Hallmark versterkt waardevolle relaties door jou te inspireren 
je hart te laten spreken, iedere dag opnieuw. Een kaartje kan 
namelijk ook op de kleine 
momenten, zoals om je 
vriendinnen te laten weten dat 
ze er goed uitzien, lief zijn of 
trots op zichzelf mogen zijn. 
Juist in de zomerperiode 
wanneer mensen 
onzeker zijn over hun 
uiterlijk. Want iedereen 
is mooi zoals die is! 
www.hallmark.nl

LEZERSACTIE* 
Bruisende strandbal
Met een strandbal kies je voor gegarandeerd 
plezier thuis in de tuin, bij het 
zwembad of aan het 
strand. Zowel jong 
als oud kan er uren 
speelplezier mee 
hebben. Ga je een 
dagje naar het 
strand of 
zwembad, dan is 
deze bal altijd leuk!

www.nederlandbruist.nl TAG #BAL

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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DITJES/DATJES

Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een snipperdag!
 Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en 
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,  
 waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart. 
 Op nummer één van de top drie om stress te verminderen  
staat muziek luisteren. Tv kijken en een warm bad 
  of warme douche nemen staan op twee en drie.
Vakantie is niet meer weten welke dag het is 
 en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 Ontstressen gaat automatisch op een 
trampoline of springkussen en tijdens spelletjes 
of hilarische situaties. Dus neem je leven minder 
serieus en speel meer!
Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie  
  opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAATilburgse 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
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

VOLMAAKT VEELZIJDIG

Leolux Bellice
Design: Beck Design, 2017

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 

VOLMAAKT VEELZIJDIG
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inspiratie
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!

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KORAALRIF 
Op het grootste vrij toegankelijke 
evenement van Nederland laat heel 
Nijmegen zien wat de stad in huis 
heeft: kies uit ruim duizend 
optredens verdeeld over maar liefst 
veertig verschillende podia. Er is 
voor ieder wat wils, of je nu van 
pop, klassiek, rock, techno of jazz 
houdt. Een groot feest vier je samen 
met anderen en reken maar dat dat 
tijdens de Vierdaagsefeesten goed 
komt. Feest samen met anderhalf 
miljoen andere bezoekers die 
gedurende zeven dagen in 
Nijmegen te vinden zijn. De 
Vierdaagsefeesten starten dit jaar 
op zaterdag 16 juli en eindigen, 
samen met de Nijmeegse 
Vierdaagse, op vrijdag 22 juli. 
Kijk voor meer info op 
www.vierdaagsefeesten.nl.

D AGJE UIT
VIERDAAGSEFEESTEN 
NIJMEGEN

FILMPJE KIJKEN 

ZWANGER & CO

Paula Visser wordt door de weduwe van 
haar kennis Jim om hulp gevraagd. Zeven 
jaar geleden werd Jim in verband gebracht 
met de verdachte dood van zijn assistent 
Lucy. Om Jims naam te zuiveren moet 
Paula er tijdens haar reis door Amerika 
samen met privédetective Stewart achter 
zien te komen wat er met Lucy is gebeurd. 
Terwijl Paula en Stewart het leven van een 
vrouw die zo onzichtbaar mogelijk door het 
leven ging proberen te ontrafelen, worden 
zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van Los Angeles naar 
Mexico leidt, komt een noodlottige 
confrontatie steeds dichterbij…
KORAALRIF van Suzanne Vermeer is 
vanaf 26 juli verkrijgbaar.

Vier zwangerschappen, (bijna) moeders, 
vaders en (overgroot) opa’s, allemaal in één 
familie. Van twintigers die er onbezonnen 
aan beginnen tot een moeder met 
empty-nest syndroom die er alles aan wil 
doen om nog een keer te kunnen genieten 
van een baby. Alle vormen én uitdagingen 
van het ouderschap komen aan bod. Ga er 
maar aan staan om als 60-plusser in je 
eentje te zorgen voor je tweede leg, of tegen 
alle adviezen van je moeder en zus in 
eindelijk toch zwanger te worden van een 
spermadonor, om daarna de liefde van je 
leven tegen te komen… ZWANGER & CO is 
vanaf 7 juli te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Zorg vanuit het hart
Wij begeleiden je bij het (her)vinden van jouw eigen kracht. 
Samen met jou kijken we naar jouw unieke mogelijkheden. Op 
basis van wat daar uitkomt, starten we het begeleidingstraject. 
Dat is waar wij als medewerkers van SenseZorg warm 
voor lopen. Onze begeleiding sluit aan bij jouw individuele 
behoeften en mogelijkheden. Dit maatwerk leveren wij vanuit 
ons gevoel voor gelijkwaardigheid en zonder te oordelen met 
compassie. SenseZorg komt tegemoet aan een groeiende 
vraag naar kwaliteit van dienstverlening in de zorg zonder 
lange wachtlijsten.

COACHING
Binnen SenseZorg werken 
gekwalifi ceerde en ervaren 
zorgverleners die allemaal een
NLP training gevolgd hebben. 
Tijdens de begeleiding kan 
er coaching ingezet worden, 
gebaseerd op kortdurend, 
oplossingsgericht werken. Daarbij 
wordt ook gekeken naar de 
mogelijkheden van jouw netwerk.

Eigenaren: Joyce Snijders en Ilse Haans

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij het:
• oplossen of beter hanteren van problemen vinden van antwoorden op vragen
• benutten van mogelijkheden waar je voorheen niet aan gedacht hebt
• versterken van je sociaal netwerk om tot een oplossing te komen
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden

MAATWERK, DE KLANT 
STAAT CENTRAAL

Zorg vanuit het hart

Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg  |  013-2040958  |  www.sensezorg.nl

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.

“

”
MEER INFO 

OVER 
SENSEZORG
OF AFSPRAAK

REATTACH
ReAttach is een therapie die wij ook inzetten voor onze cliënten 
waardoor de pijnstukken uit het verleden verwerkt worden en er 
ruimte en draagvlak ontstaat om het leven vanuit de basis weer op 
te pakken. ReAttach brengt je in maximaal 5 sessies terug naar je 
oorspronkelijke zelf. Je (her)vindt je eigen kracht. Deze methodiek 
geeft je inzicht in jouw emoties en gebeurtenissen en verbetert het 
verwerken van informatie. Je ervaart in het dagelijks functioneren 
minder problemen. Het helpt je uit een negatieve spiraal te komen 
waardoor er ruimte ontstaat voor groei.

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij het:
• oplossen of beter hanteren van problemen vinden van antwoorden op vragen
• benutten van mogelijkheden waar je voorheen niet aan gedacht hebt
• versterken van je sociaal netwerk om tot een oplossing te komen
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden

‘Ik heb weer geloof in mijzelf!’
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Musical Dagboek van een Herdershond, naar de 
televisieserie uit de jaren zeventig, vertelt het 
verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke die 
in 1914 toetreedt tot de gelovige gemeenschap 
van het Zuid-Limburgse Geleen. Hij probeert 
zich staande te houden, maar jaagt onbedoeld 
veel mensen tegen zich in het harnas. “Het 
verhaal van de mijnen en het katholieke leven 
van honderd jaar geleden raakt een bepaalde 
snaar bij de inwoners van Geleen en omstreken. 
Ik denk dat de musical daarom ook een succes 
is in Limburg. Het is zeg maar ‘ons verhaal’ ”, 
aldus Verlinde.

GROTE BELANGSTELLING BUITEN LIMBURG 
Vanuit het hele land krijgt Verlinde de vraag of 

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond kende eind april in MECC Maastricht haar 
allereerste try-out. Dat de voorstelling echter vrijwel direct tot en met 17 juli zou worden 

verlengd, had Albert Verlinde niet durven dromen. “De eerste drie try-outs werden door het 
publiek beoordeeld met een 9,3. Tijdens de voorverkoop stond de teller al op 41.000 verkochte 

kaarten. Dat is heel bijzonder voor een nieuwe productie, vooral als je bedenkt dat mensen 
alleen nog maar een affi che gezien hebben.”

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 

“Het verhaal raakt een bepaalde 
snaar bij de Limburgers”

de musical ook elders kan worden opgevoerd. 
De helft van de bezoekers komt namelijk van 
buiten Limburg. “Dagboek van een Herdershond 
is opgezet als spektakelmusical. De productie 
kan niet op tournee. Op het hoogtepunt lopen er 
meer dan 120 mensen op het podium met een 
paard en wagen. Dat kan nooit in een regulier 
theater opgevoerd worden. Je hebt echt een hal 
nodig.”

Op de vraag of de musical ook na juli nog te zien 
is, laat de theaterproducent zich voorzichtig uit. 
“We hebben een optie voor nog één maand, 
maar laten we eerst maar eens die 150.000 
mensen tot en met 17 juli vermaken. Maar zeg 
nooit nooit…”, sluit de enthousiaste Verlinde af.
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�ALTIJD GRATIS INMETEN    �UITSTEKENDE SERVICE   �KWALITEIT GEGARANDEERD    �45 JAAR ERVARING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING

Hespa bestaat al sinds 1977 
en staat bekend om zijn goede 

service en kwaliteit. Of uw 
interieur nu klassiek of modern 

is, bij ons vindt u altijd een 
passend interieurstijl.

We kunnen dus samen met u en 
ons creatief oog een assortiment 
voor u samenstellen dat geheel 

bij u past. 
Als speciaalzaak in raamdecoratie 

bieden wij producten aan voor 
ieder interieur.

 Wij staan voor u klaar om u te 
adviseren in de winkel of bij u 
thuis, dus komt u gerust eens 

vrijblijvend langs!

GORDIJNEN

ZONWERING

VLOEREN

BEHANG

STOFFERING

�ALTIJD GRATIS INMETEN    �UITSTEKENDE SERVICE   �KWALITEIT GEGARANDEERD    �45 JAAR ERVARING

HET ADRES VOOR UW INTERIEURSTYLING
Besterdplein 9, Tilburg  |  013 - 542 38 41  |  info@hespa.nl  |  www.hespa.nl
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VAKMANSCHAP, EERLIJKE PRIJZEN 
EN GOEDE COMMUNICATIE

BRUISENDE/ZAKEN

Het bedrijf groeit gestaag. Om die reden is het in 
2019 verhuisd naar een grotere locatie op indus-
trieterrein Het Laar te Tilburg. “Tot vorig jaar hielp 
mijn vader nog twee dagdelen per week mee in 
het bedrijf”, vertelt Rob. “Daar is hij dit jaar mee 
gestopt, hij is inmiddels 68 jaar en vindt het mooi 
geweest.”

Een hecht team 
Het is mede dankzij de 
inzet van Rob dat er 
nu een hecht team is. 
“Toen ik pas in het be-
drijf kwam, hebben mijn 
vader en ik eerst een tijd met z’n tweeën gewerkt. 
Geleidelijk aan ben ik gestart met stagiaires. Uit-
eindelijk ben ik ook ervaren personeel aan gaan 
nemen.” Er is heel weinig verloop, dat zegt wel 
iets over de prettige werksfeer. “We kunnen overi-
gens altijd goede en ervaren mensen gebruiken.”

Jan Frederik Vlekkeweg 6-06, Tilburg  |  013-7200232  |  info@peterswaans.nl |  www.schildersbedrijfswaans.nl

Meesterschilder Peter Swaans startte in 1982 zijn eigen schildersbedrijf. In 2016 voegde ook 
zoon Rob zich bij zijn vader, om vervolgens drie jaar later het stokje van hem over te nemen. 

In de loop der tijd heeft de onderneming een behoorlijke naam opgebouwd in Tilburg en 
omgeving. Rob en zijn elfkoppige team doen hun uiterste best om die naam hoog te houden.

Schildersbedrijf Swaans 
viert 40-jarig bestaan

Allround schildersbedrijf 
Schildersbedrijf Swaans is een allround schildersbe-
drijf. “We doen zowel binnen- als buitenschilderwerk, 
waaronder spuitwerk voor een mooi en strak eindre-
sultaat, behangwerk, houtrotreparatie en restauratie 
van monumentale gebouwen. Voor woningen van 
particulieren, maar ook appartementencomplexen, 
winkel- en kantoorpanden en bijvoorbeeld de Heu-

velse Kerk, de voordeur van 
Tilburg.”

Trouwe klanten
In de toekomst wil Rob vooral 
verder groeien. “Wel op een 

gezonde manier, dus niet te hard. We blijven ech-
ter een bedrijf waar vakmanschap, service en goede 
communicatie voorop staan. Er zijn korte lijntjes en 
we denken actief mee met de klant. Daarmee heb-
ben we heel wat vaste klanten aan ons weten te bin-
den en dat willen we vooral blijven doen.”

VAKMANSCHAP, EERLIJKE PRIJZEN 
EN GOEDE COMMUNICATIE
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1. Lowlander Bathbomb van HEMA, € 3,50 www.hema.nl
2. After Sun Cooling Aloe Gel van Hawaiian Tropic, € 16,99 www.hawaiiantropic.com   
3. Kids Protect & Hydrate zonnespray van Nivea Sun SPF 50+, € 21.99 www.nivea.nl 

4. Leisure in Paradise van Simone Andreoli, € 135,- www.skins.nl
5. Soleil Protect Moisturizing Spray Lotion SPF 50 van ROC, € 20,95 www.rocskincare.nl

6. Sunglasses van Marc Jacobs, € 239,- www.specsavers.nl
7. New Shine Hair Rinse Pomegranate Vinegar van SABON, € 19,- www.sabon.nl Cr
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Holiday proof
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8. Color Riche Intense Volume Matte Lipstick van L’Oréal Paris, € 15,99  www.loreal-paris.nl
9. Lait Corporel van Biotherm x Pable Rochat, € 26,60 www.biotherm.nl

10. Lip Care Stick van Dr. Hauschka, € 8,- www.drhauschka.nl 
11. Kerasilk Control Rich Protective Oil van Kerasilk, € 32,50  www.goldwell.com

12. Allover Triangle Bikini Navy Pink van Speedo, € 40,- www.speedo.nl 
13. Tropic Exotic Eyeshadow Palette – Welcome to the jungle – van Catrice, € 7,99 www.catrice.eu 

14. Tas Zcarrycot van Unisa, € 59,90 www.unisa-europe.com/nl

118

De vakantie staat weer voor de deur. 
Tijd om de koffers te pakken. 
Wat neem je zeker mee?

12 13

BEAUTY/NEWS

9 10

Holiday proof

14
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Buitengewoon 
binnenkijken

STUDIO1974 interieur en exterieur fotografi e
Metslawierstraat 51, Tilburg  |  06-24691924  |  info@studio1974.nl  |  www.studio1974.nl

STUDIO1974 interieur en exterieur fotografi e
Metslawierstraat 51, Tilburg  |  06-24691924  |  info@studio1974.nl  |  www.studio1974.nl
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WE FLOOR.YOU ADORE
Hier presenteren
we de (nieuwste)

kleuren en bewerkingen op een transparante en
onderscheidende manier. We werken met een high-
restistance kleurenprogramma, ook geschikt voor 
intensieve belasting door bijvoorbeeld kinderen en 
huisdieren. Daarnaast kun je ook je persoonlijke en 
unieke vloer laten maken en dit alles tegen een correcte 
prijs. Grote kleurstalen worden gratis meegegeven! 

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

Nautilusstraat 167
5015 AN  Tilburg 
Telefoon: 013 - 206 11 00 
www.woodbyvorselaars.nl
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Familiebedrijf WOOD! produceert 
en verkoopt high-resistence, 

customized eikenhouten vloeren 
voor commerciële en particuliere 

projecten
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We hebben een groot 
kleurenprogramma en dit wordt 

transparant  gepresenteerd, maar 
je kunt ook je persoonlijke, unieke 
en betaalbare vloer laten maken in 

ons WOOD! L A B ©

VLOEREN VAN DUURZAAM 
HOUT IN JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
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www.woodbyvorselaars.nl
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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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Zelfliefde kun je leren
Het lijkt wel een trend: zelfl iefde. In mijn ogen 
een prachtige trend! We leren meer van 
onszelf te houden. Jezelf op nummer één 
zetten. Soms is het lastig om jezelf 
bovenaan te zetten. We zijn bang dat 
anderen ons dan niet meer aardig vinden. 

Vind je jezelf wel aardig genoeg? Dan zou het 
namelijk niks uit moeten maken wat anderen 
denken. De belangrijkste relatie is die met jezelf. 
Hoe leer je van jezelf te houden? Bekijk eerst de 
energiebalans van je relaties. Welke geven energie? 
En welke vriendschappen kosten energie? Jezelf 
opladen is namelijk heel belangrijk. 

Start daarna met dankbaarheid. Benoem dagelijks drie 
dingen waarvoor je dankbaar bent. Laat je telefoon liggen 
en mediteer. Kijk jezelf daarna aan in de spiegel en 
benoem drie dingen waar je trots op bent. Stap onder 
de douche en bedenk hoe je agenda eruitziet. Ga je 
dag langs en vul deze met positieve gedachtes.

Het is vanaf nu verboden om te klagen. Zet je 
negatieve gedachtes om in positieve gedachtes. 
Je zult merken dat je wereld verandert.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS LOOKING/GOOD

De geur van 
de zomer

ONS REUKORGAAN PAST ZICH AAN AAN DE 
ZOMERSE EUFORIE. We vinden in de zomermaanden 
veel nieuwe ‘limited editions’ in de parfumerie: een eau 
de toilette met een lichte formule die speciaal voor het 
zomerseizoen is ontwikkeld. Soms zijn deze uitvoeringen 
een ‘light’-uitvoering van een reeds bestaand parfum; de 
zware ondertonen zijn afgezwakt en bloemige geuren 
voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES OF ZELFS 
PIGMENT VLEKKEN VEROORZAKEN in de zon. De 
alcohol in parfum, in combinatie met zon, kan zorgen 
voor reacties als rode bultjes, blaasjes of soms zelfs 
donkere vlekken. Spray eau de toilette tijdens de zomer 
dus niet op je huid, maar over je kleding of een beetje op 
je haar.

JE KUNT ‘S ZOMERS OOK OVERSTAPPEN OP DE 
BODYLOTION uit dezelfde lijn als jouw eau de toilette. 
Dit voelt verfrissend aan op de huid en geeft een niet al te 
overheersende geur af. Ook de douchegels, haarsprays 
en andere haar producten die in veel parfumlijnen te 
vinden zijn, omgeven je de hele dag met je lievelingsgeur 
zonder dat het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij 
deze zomer heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze villa in aanbouw ligt op slechts vier 
minuten afstand van San Carlos, in de rustige 

urbanisatie Es Figueral. Halverwege de berg 
heeft het een uitstekend uitzicht tot aan Cala 
San Vicente. Voor liefhebbers van natuur en 

het noorden is dit de juiste plek!

De stijl van het huis zal zeer eigentijds zijn met 
een groot zwembad, vele zonnige terrassen, 

vier slaap- en badkamers, een enorme 
woonkamer met open haard, hoge 

schuifdeuren die naar het zwembad leiden, 
een kelder, een ruime garage en een berging.

Deze woning is uitstekend geschikt voor al 
diegenen die de rust en stilte van het noorden 

zoeken. Rondom deze geweldige villa, zal er 
genoeg ruimte zijn om een mooie tuin aan te 

leggen en een off-road parking.
Aangezien de villa nog in aanbouw is, zou u 

nog steeds in staat zijn om de gebruikte 
materialen te kiezen, na eigen smaak. 
Eigentijds design maakt deze Villa een 

top-property hier op Ibiza en een geweldig huis 
om je thuis te voelen tijdens je vakanties maar 
ook geschikt als permanent verblijf of tweede 

residentie.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Villa in aanbouw met mooi uitzicht 
in Es Figueral

REFERENTIE KP1724
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 430 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.770 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD JA 

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.900.000,-

4544
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HET IS
NET BUITEN-

SPELEN

BRUIST/LIFESTYLE

Met dit mooie weer kunnen we ons voorstellen dat je geen zin hebt om naar 
een warme, benauwde sportschool te gaan. Maar ja, je wilt wel in shape blijven 

natuurlijk. De oplossing? Blijf buiten sporten!

ziet er relaxed uit, maar vergis je niet, het is een 
heel uitdagende balansoefening, waarbij je je hele 
lichaam intensief gebruikt. De kans op in het water 
vallen is aanwezig, maar met warm weer is dat 
misschien alleen maar een extra pluspunt. En als je 
dan toch in het water ligt, kun je net zo goed even 
een stukje zwemmen. Weer een sportieve activiteit 
die je af kunt vinken.

TERUG NAAR JE KINDERTIJD Nog een optie: 
ga lekker skeeleren of rolschaatsen. Alleen of 
samen met anderen. Superleuk om te doen en 
ondertussen train je niet alleen je conditie, maar 
ook je been- en bilspieren. En ook longboarden 
is een aanrader. Net als hoepelen trouwens. Voor 
je gevoel ga je weer even helemaal terug naar je 
kindertijd, maar het is meteen een zeer effectieve 
work-out. Ontzettend goed voor je taille en je 
traint er ook nog eens je buik-, rug-, been- en 
bilspieren mee. Zo zie je maar weer: fi t worden is 
net kinderspel!

Bij buiten sporten zul je misschien al snel denken 
aan hardlopen, wandelen en fi etsen. Of je krijgt 
het beeld voor je van al die mensen die zich in het 
zweet werken tijdens een bootcampsessie in het 
park. Allemaal helemaal prima (en zeer effectief), 
maar er is nog zoveel meer. Zelfs sporten waarbij 
het eerder lijkt of je lekker buiten aan het spelen 
bent in plaats van aan het sporten.

LEKKER SPRINGEN Wat dacht je bijvoorbeeld 
van trampolinespringen? Is dat een sport? 
Jazeker! En nog een intensieve ook. Met een 
uurtje springen kun je zomaar vijfhonderd 
calorieën verbranden, zonder dat je het zelf door-
hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN Ook leuk om te doen: 
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 

Fit worden én blijven 
is  kinderspel

Hulp nodig om fi t te worden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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

De Shogun Massage is verweven met prikkelende Soft SM 
technieken, een uitdaging voor eenieder die geïntrigeerd 
is door het extravagante, stevige en strenge van een 
bijzonder extreme massage(spel). Speciale massage  
door een van onze speciale masseuses in onze speciale 
spannende ruimte: De Fantasy Room. 
Kom genieten!

SHOGUN 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 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! OP ONZE

 TANTRA MASSAGE 
OP VERTOON VAN EEN FOTO 

VAN DEZE ADVERTENTIE
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Heerlijk    verfrissend!

Introductiebehandeling ‘Let’s get started 90 min’ 
ter waarde van € 107,50 voor maar € 55,-.

Je krijgt een uitgebreide huidanalyse met de skinanalyser, volledig 
product- en behandeladvies en een complete behandeling van 60 minuten.
Voor meer informatie of het inplannen van een behandeling ga naar 
www.galinitilburg.nl of neem contact op via 06-41814454. Of scan de 
onderstaande qr-code! Tot snel!

Vind jij het verzorgen van je huid belangrijk, of heb je een huidzorg 
waar je graag vanaf wil? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Refi ne 
Institute start vanaf nu ook een salon in Tilburg, gezellig bij Galini in 
het pand, en om dat te vieren krijg je een leuke welkomstkorting als je 
een gezichtsbehandeling inplant. Kom je kennismaken?

Moerstraat 42, Tilburg

013-5362204

www.galinitilburg.nl

Elke klant is onze favoriete 
klant. Kom langs en ervaar 
onze service persoonlijk.

Alle cosmetische 
formules zijn biologisch 

en dierproefvrij. Het 
merendeel van alle 

ingrediënten is natuurlijk 
en heeft 

bewezen effi ciëntie. 
Geen compromissen.

Tot binnenkort!

BOTOX

GELAATSBEHANDELINGEN

NAGELSTYLING

WIMPEREXTENSIONS

PEDICURE

Meer weten?
Scan de QR-code!

duurzame lunchtrommels

Naast een heel mooi boek hebben we ook deze super leuke en duurzame 
lunchtrommels ontworpen. De trommels zijn gemaakt van o.a. tarwestro, een 
mooi duurzaam materiaal wat steeds populairder wordt. De personages Skiwi, 
Dophertje, Peenhoorn en Aardbij op de deksel van de trommels zijn geïllustreerd 
door Robin Florie. De Peenhoorn en de Aardbij kom je ook tegen in het boek 
Let’s go healthy KIDS, een leuk geschenk voor bij het boek. 

Gezond met Rox  |  Nijverheidsweg 42, Haarlem  |  06 419 961 39  |  www.gezondmetrox.nlwww.gezondmetrox.nl

Ga naar 
www.gezondmetrox.nl www.gezondmetrox.nl 

voor mee r informatie!
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Lieve-Vrouweplein 10,  Tilburg  |  013 2111506
Aresstraat 13 - 05, Tilburg  |  0137856151

 /SateKid  |   /satekidtilburg  |  www.sate-kid.nl

We verwelkomen je met open armen om een maaltijd af te halen of te laten bezorgen. En 
er is de mogelijkheid om de authentiek Indonesische gerechten te proeven en te beleven 
in de zaak. Uitgebreid vega en vegan menu. Alles glutenvrij mogelijk (op snacks na). 

MEER DAN 24 VERSCHILLENDE SOORTEN SATÉvoor meer info bel 013 2111506 of013 7856151

Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

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

We leveren onze diensten aan particuliere en zakelijke klanten. 
Ook voor projecten kunt u ons prima inzetten. 

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

EEN ZWEMBAD, 
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?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

M A A K  N U
 E

E
N

 A
FSPRAAK • MAAK N

U
 E

E
N

 A
F S

P R A A K  •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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Danny’s
Schoen & Sleutelservice

Wij staan
voor u klaar 

met veel kennis 
en service!

U kunt bij ons terecht voor
• diverse schoenreparaties (dames-, heren-, en kinderschoenen)
• onderhoudsmiddelen en advies over onderhoud van schoenen
• (kleine) semi-orthopedische aanpassingen
• sleutels maken (huis- en fi etssleutels)
• prachtige collectie echt lederen tassen en dames- en herenriemen 

van het merk Legend
• strandtassen
• modieuze tassen in allerlei formaten en kleuren van de merken 

Enrico Benetti en Beagles

Danny’s Schoen & Sleutelservice is onlangs geopend op het 
geheel gerenoveerde Winkelcentrum Wagnerplein te Tilburg. Wij staan 
voor u klaar met veel kennis, service en natuurlijk een uitgebreid aanbod 
in onderhoudsmiddelen en (lederen) accessoires.

Wagnerplein 65, Tilburg  |  06 51931834  |  schoenmakertilburg@gmail.com  |  www.schoenmakertilburg.nl

Gun jouw schoenen
een tweede leven!

BRUISENDE/ZAKEN

REINIGEN SCHOENENONDERHOUD SCHOENEN SLEUTELS MAKEN

5958
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Het kan zijn dat Bianca je bekend 
voorkomt, ze runde namelijk ooit samen 
met Michael van der Plas (de ex van 
Barbie) café de kleine Voom Voom en ze 
is bekend van de RTL5 serie La 
Carihuela. Sinds 2015 runt ze haar eigen 
discotheek Voom Voom. “Echt zo’n 
ouderwetse familiediscotheek 
waar mensen van alle leeftijden 
komen. Ik vind het heerlijk om 
in Spanje te wonen. Zo lang 
het kan, blijf ik hier dan ook, ik 
voel me hier helemaal thuis.”

Wanneer we elkaar spreken, is haar stem 
hees, de avond ervoor is ze fl ink door-
gezakt. Het is tekenend voor hoe ze is: 
“Ik ben 47 jaar, maar ik voel me 20”, 
zegt Bianca lachend. Haar levensmotto 
is ‘pluk de dag’. “Je weet immers nooit of 
het je laatste is. Op het strand genieten 
van de zon, wandelen, uit eten gaan, een 

drankje drinken in het café… Ik vind het 
allemaal leuk om te doen. Hoe ik mezelf 
zou omschrijven? Ik ben spontaan, vrolijk 
en houd van gezelligheid. Bovendien kan 
ik heel druk en energiek zijn. Met mij is 
het in ieder geval nooit saai, er is altijd 
iets te beleven.”

Bianca zoekt dan ook geen type 
dat om 17.00 uur van het werk 
komt en vervolgens op de bank 
gaat hangen. “Het is fi jn als je 
net als ik een levensgenieter 
bent en van het vrije leven 

houdt. Tegelijkertijd zoek ik ook een 
maatje waar ik mee kan praten. Je moet 
ook vooral niet jaloers zijn. Verder vind ik 
het belangrijk dat je je leven op orde 
hebt, net als ik. Er is niet één bepaald 
type waar ik op val, als je jezelf maar 
goed verzorgt. Uiteindelijk gaat het 
echter toch om de klik!”

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

Bianca zoekt

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
graag aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli stellen we Bianca Meivogel aan je voor. Zij woont in een 
bruisend vakantiedorp in Zuid-Spanje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@la-bianca.com

‘VOOR MIJ IS 
ELKE DAG EEN 
FEESTJE’

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
165 CM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

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.
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ONTDEK�NU�
DE�NIEUWE

COLLECTIE 
ZOMER

Tilburgseweg 57A, Goirle  |        06 13774345  |  info@nektargoirle.com  |        nektar.goirle  |       nektar.goirle

MAAT�����T/M���

Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren) 
waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 

Dan bent u bij kinderdagverblijf De kleine boom aan het juiste adres. Het 
kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een veilige en uitdagende 
omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd 
door ze enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht 
thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden 
we een huiselijke omgeving 
en betrokkenheid van onze 

begeleiders van groot belang. 
Ontwikkeling van kinderen komt 

het best tot zijn recht als de 
omgeving hen in staat stelt om 
te onderzoeken en te ontdekken. 
Onze pedagogische medewerkers 
zijn hierin begeleidend. Een kind 
leert van de dingen die het zelf 
onderneemt en ondervindt, onze 

pedagogisch medewerkers dragen 
er zorg voor dat een kind voldoende 

uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en 
structuur te geven, waar ze 

behoefte aan hebben, werken 
we met een vaste dagindeling. 
We hechten veel waarde aan 
een goede communicatie en 

afstemming met thuis. Zo vinden 
we het bijvoorbeeld belangrijk dat 
een kind zoveel mogelijk de slaap- 
en eetritmes kan aanhouden die 

het thuis ook heeft.
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   Ook voor particulieren
“Ook particulieren kunnen natuurlijk 
een beroep op mij doen. Ik kan de 
tegels niet leveren, ik leg ze alleen. 
Ik kan je echter eventueel wel door-
verwijzen naar leveranciers uit mijn 
netwerk. In de toekomst wil ik mijn 
eigen showroom openen zodat ik ook 
de verkoop voor mijn rekening kan 
nemen. Het is voor klanten immers 
het fi jnst om met één persoon te 
maken te hebben.”  
 
 Vooraf duidelijkheid 
over de kosten 
Tot die tijd richt Kevin zich op het 
leggen. “Meestal ga ik eerst even een 

K. van den Hoof Tegelwerken  |  Dolomietenlaan 136, Tilburg  |  06-10671567

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

Iedere klus 
is weer anders

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

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

VAKMANSCHAP IS 
MEESTERSCHAP

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-10671567

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.

Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

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

Kringloopwinkel Voor elk wat wils
2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

Al onze inkomsten gaan naar een goed doel!

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

 De Wolmuis is 

ook een servicepunt 

van DHL, DPD, UPS, 

GLS, Homerr en 

Mondial Relay.

Alles te koop voor 
€ 1,- per stuk

Wij verkopen brei- en haakgarens van 
Lammy, Pingouin, Phildar en Adriafi l.
Ook geven wij brei- en haaklessen.
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Kapitein Nemostraat 85, Tilburg  |  013-5443303  |  www.t-schipperke.nl

Bij ons in de Cafetaria kunt u terecht voor heerlijk vers frietjes, 
eigen huisgemaakte satesaus en de heerlijke stoofvlees vers van 

onze slager.

Tel hierbij op onze ruime keuze aan snacks en burgers 
(die van ons zijn al heerlijk) maar ook het welbekende 

"Broodje Jantje" zit bij ons in het assortiment.

Bekijk heel het 
assortiment

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

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Al vloeren vanaf:

8,8,9999
p/m2

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

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

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

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:

Dishoekhof 1, Tilburg
06-21194105

www.barbieras.nl

GEKNIPT EN GESCHOREN
met aandacht

Bij Barbiera’s 
Barbershop wordt een 
man ouderwets goed 
geknipt en geschoren. 
Stap binnen en beleef 

het. Ouderwetse 
vakmanschap, vintage 
en een kop koffi e/thee 

of biertje erbij. 

Boek je 

afspraak
online

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

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

VEILIGHEIDSGLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

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



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.

Vooral als er geen evenwicht bestaat 
tussen de partners in kennis en/of 
emoties, is de overlegscheiding de aan-
gewezen weg om toch gezamenlijk tot 
afspraken te komen en een procedure 
te vermijden.

Het belangrijkste verschil met me-
diaton is dat ieder van de partners 
wordt bijgestaan door een advocaat, 
die tevens mediator is. Deze advocaat 
is er voor uw eigen belangen, zonder 
te strijden tegen de andere partner. 
De advocaten hebben ook oog voor 
het belang van de andere partner en 
gebruiken hun mediatonvaardighe-
den. Het is de beide advocaten niet 
toegestaan om de cliënten bij te staan 
in een juridische procedure. Hierdoor is 
er commitment om er in goed overleg 
uit te komen. 

Een coach/psycholoog begeleidt de 
emotionele kant van het scheidings-
proces en structureert de bijeenkom-

De overlegscheiding
De overlegscheiding of de Collaborative Divorce is een waardevolle 
variant van mediaton. Soms is mediation niet mogelijk en is de 
overlegscheiding een betere optie. Een overlegscheiding is een andere 
manier van scheiden en een prima alternatief voor mediation. 

sten. Wanneer nodig grijpt de coach in, zodat 
gesprekken op een redelijke toon gevoerd 
blijven worden. 

Alle betrokkenen, de partners én teamleden, 
spannen zich in om de scheiding tot een 
goed einde te brengen. De afspraken worden 
vastgelegd in een echtscheidingsconve-
nant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn 
wordt daarnaast met ondersteuning van de 
coach een ouderschapsplan opgesteld. De 
toekomst van de partners en de kinderen 
staat centraal. 

De scheiding verloopt op een respectvolle en 
integere wijze en de methode van over-
legscheiding is  de beste garantie voor een 
duurzame oplossing. 
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10% KORTING 

Prinsenhoeven 7, Tilburg
013 590 2668

 dierendagtilburg

Maak kennis 
met de

Speelotheek 
voor dieren...

Natuurlijk hond

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

helpt u graag bij uw steeds lastig 
wordende  administratie. 

• Administratie
•Advies
• Belasting

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

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

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

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

Sprendlingenstraat 16, Oisterwijk  |  013 5215925
info@pareladvies.nl  
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Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft samen met ons terras op het water. 

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd. 
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van 
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte, waar u terechtkunt voor  
onder andere heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en 
wijnen en verscheidene borrelhapjes.  

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers. 
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged 
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van 
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

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

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

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

DIESSENSEWEG 25  |  HILVARENBEEK
013 591 4276  |  LOFTHILVARENBEEK.NL

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!
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Man, vrouw, jong en oud… iedereen is welkom bij Bo Hair. “We kunnen 
bovendien alle mogelijke stijlen knippen; van klassiek tot de meest moderne 
coupes. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en ontwikkelingen 
volgen wij namelijk regelmatig trainingen waardoor onze vakkennis altijd up-
to-date is.” Bij Bo Hair staan ze dus voor kwaliteit. Maar ook voor persoonlijk 
contact en een bijzonder fi jne sfeer. “Dit alles maakt dat onze klanten elke 
keer weer blij zijn als ze bij ons in de kappersstoel plaats kunnen nemen.”

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

EEN MOMENT  
VOOR JEZELF!
Een bezoekje aan de kapper moet aanvoelen als een moment van 
ontspanning. Dat is de visie van het enthousiaste en vakkundige 
team van kapsalon Bo Hair. “Bij ons moet je je vrij en thuis voelen”, 
aldus eigenaresse Annemiek Bogers. “En met een glimlach op je 
gezicht en een bij jou passende coupe weer naar huis gaan.”

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

 Diessenseweg 44, Hilvarenbeek 
013-5051979

Charel Baelemanshofke 14, Bladel 
0497-388448  

www.bo-hair.nl

 Annemiek Bogers

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

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

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

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

Bukkumweg 36, Hilvarenbeek  |  013-7610076  
www.king-computers.nl

DÉ OPLOSSING VOOR AL JE 
COMPUTERPROBLEMEN

WIJ LOSSEN ZE VOOR JE OP!
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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

DE HOVEL 58 - GOIRLE 
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   

FFLOGOIRLE 

FRESH 
FASHION 
SIZE 42&UP

NIEUW ADRES
NU NOG MEER
SHOP PLEZIER

F F L O  G E T S  B I G ! ! !

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
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 ook steeds meer de drang om te doen 
wat je van binnen voelt dat je moet doen 

en daarmee impact maken? 
 

OM BIJ TE DRAGEN 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 

en anderen vooruit helpt. 
 

Meer weten, ga naar 
https://essentialconnection.nl/thoughtsbecomethings 
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
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! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

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
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. Van 
schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografi e 

tot digitale kunst. Transparantie, een open deur en 
innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 

kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

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 in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
250 ml volle melk

3 vanillestokjes
4 eidooiers

75 gr witte basterdsuiker
250 ml slagroom

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

BEREIDING
Verwarm de melk au bain-marie tot ongeveer 70 graden en laat hierin 
een opengesneden vannillestokje meetrekken.

Mix de eidooiers in een kom samen met de suiker tot een gelige, 
dikke massa. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel bij de 
melk. Zet het vuur hoger en verwarm dit geheel ook au bain-marie tot 
ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 

Het is zomer. De zon schijnt, dus jij hebt zin in... IJS! Dat kun je deze maanden 
op vrijwel elke hoek van de straat kant-en-klaar kopen, maar wist je dat het ook 
heel makkelijk zelf te maken is? Hier geven we je een recept met vanillesmaak, 

maar natuurlijk kun jij ook zelf een smaak bedenken.

1 LITER - 12 UUR

Zelfgemaakt 
vanille roomijs

BRUIST/RECEPT

8382



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-9-6.

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

Ook in juli zorgt Bruist 
ervoor dat jij weer lekker 

kunt puzzelen. Op je 
balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het 
strand. Vul de oplossing 

van de prijspuzzels in op 
onze website en maak  kans 

op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Maak kans op dit bruisende

Je bent toch niet je gedachten?
Maar wie of wat ben je dan wel, is  
dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA

boek  
lezen  
calorie 
fajah 

afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
In haar boek besteedt Faya niet 
alleen aandacht aan voeding, 
sport en persoonlijke verhalen 
van mensen die haar dieet 
hebben gevolgd, maar ook aan 
mindset.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl.
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ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

nú in de showroom  bij Van Mossel
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