
Buddy Vedder:
‘De liedjes zijn 
onsterfelijk’

Geef jezelf
een boost!een boost!
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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

CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

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

Damien Rietvink
Eigenaar

Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD? CREATIEF STAAL DESIGN OP MAAT
100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

STALEN
TRAPLEUNINGEN & 
BALUSTRADES



BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028
INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY
WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

• Hydra Peeling, een effectieve manier  
 om de huid mooi te houden

• Hydradermie Ooglift of Eye logic   
 voor minder lijntjes rond de ogen

• Hydra Clean

• Hydra Care, deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandeling

Artinails & Beauty Wendy van Strien

Artinails & Beauty biedt alle 
gespecialiseerde behandelingen aan 
onder één dak. Voor nagelstyling, 
gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor 
huidverzorging, anti-aging, defi nitief 
ontharen én make-up ben je bij Artinails 
& Beauty op het juiste adres.

Ouder worden, hangende oogleden, rimpels krijgen, kraaienpootjes, ga zo 
maar door... Je moet er natuurlijk niet aan denken! Helaas krijgt toch iedereen 
hiermee te maken. Naarmate je ouder wordt, verliest je huid de energie en 
vernieuwt hij zich langzamer dan voorheen, waardoor de eerste tekenen van 
veroudering ontstaan. 

Wil jij ervaren hoe jouw jouw 
huid weer jonger aanvoelt?

Gelukkig zijn er tegenwoordig heel 

wat manieren om huidveroudering te 

verminderen. Een van die methodes is 

de Hydradermie Youth-behandeling. De 

Hydradermie Youth-Behandeling wordt 

ook wel de ‘ster’-behandeling genoemd 

en is geschikt voor ieder huidtype. Door 

de behandeling wordt je huid goed 

gehydrateerd en gevoed, met als gevolg 

dat huidveroudering vermindert. Dat wil 

toch iedereen?  

Wil je het zelf ervaren?
Maak dan een afspraak via 
www.artinails-beauty.nl 
of bel 013-5439028.

Wendy van Strien en haar team van 
schoonheidsspecialistes zijn steeds bezig 
om meer kennis op te doen en om de 
behandelingen nog succesvoller te maken. 
Het totale beautyconcept biedt dan ook 
resultaatgerichte behandelingen in een 
ontspannen sfeer, waarbij je kunt rekenen op 
persoonlijke aandacht en deskundig advies.

maar door... Je moet er natuurlijk niet aan denken! Helaas krijgt toch iedereen 
hiermee te maken. Naarmate je ouder wordt, verliest je huid de energie en 
vernieuwt hij zich langzamer dan voorheen, waardoor de eerste tekenen van vernieuwt hij zich langzamer dan voorheen, waardoor de eerste tekenen van 
hiermee te maken. Naarmate je ouder wordt, verliest je huid de energie en 
vernieuwt hij zich langzamer dan voorheen, waardoor de eerste tekenen van vernieuwt hij zich langzamer dan voorheen, waardoor de eerste tekenen van 

Slechts
een telefoontje verwijderd van een mooie en gladdere 

huid.

En wat zijn de resultaten…?
• de huid is hersteld en komt minder oud over

• de fi jne lijntjes en rimpels zijn 

verminderd

• de huid krijgt een lift en ziet er 

frisser uit
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Bruisende lezer,

Heb jij ze ook al, de lentekriebels? Hier op de redactie van Bruist kunnen 
we in ieder geval niet wachten tot het voorjaar weer aanbreekt. Laat dat 
mooie lenteweer dus maar komen. Wil je optimaal van dit seizoen 
kunnen genieten, blader dan snel verder en laat je inspireren door onze 
bruisende lentetips.

En dat is natuurlijk niet het enige wat we deze maand voor je op papier 
hebben gezet. Uiteraard hadden we ook weer mooie gesprekken met 
heel wat bruisende ondernemers en ook vroegen we ‘alleskunner’ 
Buddy Vedder het hemd van het lijf over zijn voorliefde voor muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Ook dit interview vind je in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Laat de lentekriebels maar kriebelen, ga naar buiten, laaf je aan de 
stralen van de zon, doe nieuwe energie op en bereid je voor op alle 
mooie maanden die weer voor ons liggen. Zet de bloemetjes buiten, 
letterlijk en fi guurlijk, en vier samen met ons dat het voorjaar weer in 
aantocht is. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is…

Leve de lente!

Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Jeanette Grotenhuis
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2023. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Tilburg 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

TILBURG

GOIRLE

HILVARENBEEK

REESHOFREESHOFREESHOF

OISTERWIJK

Inhoud

28
32

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

Kom genieten en proeven.
Tot snel!
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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.

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



ONTDEK HOE JIJ DEZE 
LENTE LEKKER LICHT 
EN LUCHTIG BEGINT! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien, komen ze 
tevoorschijn: de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen 

ons vrolijker en zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in 
je leven met onze bruisende tips.

DE L VAN LICHAAM Ga aan de slag met je body. 
Scrub die oude wintercellen van je huid. Geef 
je voeten, die de hele winter opgesloten hebben 
gezeten, een ‘grote beurt’ en lak je teennagels alvast 
in een vrolijk kleurtje. Breng een bezoekje aan de 
kapper en ga de lente stralend tegemoet.

DE T VAN TULPEN Verwen jezelf met een grote 
bos tulpen. De lente is in aantocht en dat mag best 
gevierd worden!

DE W VAN WINKELEN Langzaam loopt het kwik 
op en prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door 
de winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje 
aan de stad, waar de voorjaarscollectie al enige tijd 
in de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt.

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

DE D VAN VITAMINE D Zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed voor 
je lichaam. Bovendien maakt zonlicht dat we ons 
beter voelen. Breng daarom je lunchpauze een 
paar keer per week door in het voorjaarszonnetje. 

DE F VAN FRISSE ENERGIE In de lente 
ontwaakt de natuur, breekt de zon door en worden 
onschuldige lammetjes en andere dieren geboren. 
Laat je inspireren door de frisse energie die de 
lente met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.

Lentekriebels: 
geef jezelf een boost!

Wil jij tips hoe jij dit jaar aan de lente begint? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Ook deze maand hebben we Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer  en profi teer 
van mooie kortingen bij onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Zet de bloemetjes
buiten!

HALLMARK 
COMPLIMENTEN DAG
Hoe vaak geef jij eigenlijk een compliment? 
Het lijkt zo gewoon, maar eigenlijk staan we er 
te weinig bij stil hoe belangrijk complimenten 
zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

zijn. Verstuur daarom met Hallmark een mooi 
compliment! 1 maart is het namelijk weer 
Nationale Complimentendag. Wie ga jij dit 
jaar verrassen met een onverwachts 
compliment? Bestellen doe je met een paar 
klikken op de website van Hallmark.
www.hallmark.nl

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geef
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook als pdf bestellen, dan hoeft het 
niet gelijk afgerekend te worden bij bestelling.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

Scan 
de 

QR-code

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS* 
voor trendy vrouwen

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

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DE SLIMME REISTAS
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 

verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en 
van het magazine 
uit jouw regio. Tag 
je vrienden in dit 

bericht, zodat zij ook 
op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Faya Lourens
Fajah 'Faya' Lourens is terug 
met Killerbody Lifestyle waarin 
het draait om mindset. Val 
makkelijker af, behoud je 
resultaat en voel je gelukkiger. 
Met nieuwe vega(n) recepten 
en voedingsplannen.

www.fayaoffi cial.com TAG #FAYA

Zet de bloemetjes
buiten!

Zet de bloemetjes

UNION E-LANE
In het voorjaar is het heerlijk om fi etstochten te maken. Met 
de elektrische E-Lane van Union heb je altijd een elektrisch 
windje in de rug. Mocht de accu na je vele ritten aan wat 
power toe zijn, dan kan je deze 
eenvoudig opladen met een 
stekkertje. Geen 
stopcontact in je schuur 
of fi etsenstalling? Geen 
ramp, dan haal je de accu 
er gemakkelijk uit en laad 
je die binnenshuis op. 
www.union.nl

HAWAIIAN TROPIC 
MINERAL SUN 
MILK FACE LOTION 
Op zoek naar een natuurlijke 
zonnebrand? Hawaiian Tropic heeft een 
nieuwe Mineral lijn gelanceerd. Deze 
producten bevatten geen chemische 
uv-fi lters. Bovendien zijn de producten 
vegan. Perfect voor mensen met een 
gevoelige huid. De producten voelen licht 
aan op de huid en plakken niet. Met de 
Mineral Sun Milk Face Lotion ga je goed 
beschermd het voorjaarszonnetje in. 
hawaiiantropic.com

WILKINSON 
Wilkinson Hydro 5 Wood is een 
scheersysteem met een hoge 
kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een 
verpakking van negentig procent 
gerecycled en recyclebaar papier. 
Met vijfvoudige mesjes en een 
innovatief gel-reservoir ideaal voor 
elke man die huidverzorging én 
duurzaamheid belangrijk vindt.
www.wilkinsonsword.com

Doe
mee en 

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

Kom genieten en proeven.
Tot snel!

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

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

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

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

zijn nu eenmaal meer dan zomaar een cafetaria.”

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

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

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

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

Kom genieten en proeven.
Tot snel!
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1 maart is het in Nederland
nationale complimentendag.

Mensen die in maart geboren zijn, zijn 
volgens antropoloog Gerhard Weber over het  

algemeen langer dan gemiddeld.

Internationale Vrouwendag wordt  
  elk jaar gevierd op 8 maart. 
Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd   
 aandacht voor onder andere gelijkheid  
en economische zelfstandigheid.
  Maart is de buienmaand bij uitstek. 
Vandaar ook de uitspraak ‘maartse   
 buien en aprilse grillen’.
20 maart is het weer zover: het is lente!
   In het laatste weekend van maart wordt in 
de nacht van zaterdag op zondag de klok  
  een uur vooruitgezet.
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Wij zijn Omega 3. Op 7 juni 2022 zijn we Omega 3 

gestart, een jonge onderneming die staat voor diversiteit 

en versheid. Wij hebben 21 jaar ervaring in het vak 

en daarom kunnen wij de beste producten voor u 

aanleveren. 

Elke dag hebben wij een verfrissend en nieuw 

assortiment, wat we bereiden in eigen keuken. Wij koken 

zoals u dat thuis ook zou doen. Conserveermiddelen 

komen in onze keuken niet voor, op deze manier staan 

wij voor eerlijke en gezonde voeding.

We denken graag mee met de klant en kijken welke 

behoefte deze heeft, daar passen wij ons assortiment op 

OMEGA 3
VIS BOUTIQUE

Besterdplein 94, Tilburg
013 785 9019
info@omega3visboutique.nl
www.omega3visboutique.nl

Een begrip in Tilburg en wijde omgeving. U kunt hier terecht voor al uw verse 
vis en luxe visdelicatessen. Onze toonbank is vijf dagen per week gevuld met 
de mooiste producten om thuis van te genieten. Ook voor een heerlijke lunch 
bent u bij Omega 3 Vis Boutique aan het goede adres. 
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          ETEN & BORRELEN FEESTEN & PARTIJEN BRUILOFTEN DARTEN & BILJARTEN VERGADERINGEN

‘VOOR JOU STAAT ONZE DEUR ALTIJD OPEN’

IEDEREEN, VAN 
1BOUWVAKKER 
TOT ADVOCAAT, 
IS HIER WELKOM

1 

          ETEN & BORRELEN 

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:

“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, bedrijfs- 
en afstudeerborrels. En als offi ciële 
trouwlocatie regelen we zelfs je bruiloft 
van A tot Z. Liever een potje darten en 
biljarten of een borrel op ons zonover-
goten terras met buitenbar drinken? 
Voor jou staat onze deur altijd open.”

“We zitten niet graag stil 
en houden van aanpakken. 
Dat is ook onze kracht.”

DARTEN & BILJARTEN VERGADERINGEN

‘VOOR JOU STAAT ONZE DEUR ALTIJD OPEN’

Broekhovenseweg 111, Tilburg  |  013-5422860
  info@betkolen.nl  |  www.betkolen.nl

TERRAS

Bet Kolen is een van de oudste cafés in Tilburg en bestaat 
inmiddels al langer dan 100 jaar. Oorspronkelijk gestart als 
bruin café, maar dankzij de inzet van Michel en Daisy Zoontjens 
is het uitgegroeid tot een modern partycentrum waar je ook 
terechtkunt voor grote feesten en partijen.

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 offi ciële 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.”
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Uw woonstijl, 
Leolux Flint
Design: Beck Design, 2019 Bij Koos Kluytmans Interieurs 

onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie die u een brede keuze 
biedt in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

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

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

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

Uw woonstijl, uw droomstijl

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

FUNCTIONEEL MOOI

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

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
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 

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

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

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
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

FUNCTIONEEL MOOIFUNCTIONEEL MOOI
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KOEKOEKSJONG
Twee verschrikkelijke gebeurtenissen 
schudden Fjällbacka op haar grondvesten. 
Een beroemde fotograaf wordt dood 
aangetroffen in een showroom en Henning 
Bauer, de Nobelprijswinnaar voor literatuur, 
wordt aangevallen op het eiland waar hij het 
tiende boek in zijn wereldberoemde serie 
schrijft. Patrik Hedström en zijn collega's 
van het politiebureau van Tanumshede 
storten zich op beide zaken. Ondertussen 
verdiept Erica Falck zich in een cold case: 
de nooit opgeloste moord op een 
transgender man in de jaren tachtig. 
Langzaam realiseert ze zich dat het 
verleden onlosmakelijk verbonden is met 
het heden... KOEKOEKSJONG van Camilla 
Läckberg is vanaf 1 maart verkrijgbaar.

Vanuit alle windstreken haalt 
schrit_tmacher belangwekkende 
danskunst naar (Zuid-)Nederland 
en de Euregio, met een scherp oog 
voor choreografen die niet of 
nauwelijks in Nederland te zien 
zijn. Zoals de naam al zegt – 
‘schrit_tmacher’ betekent pionier, 
grensverlegger maar ook 
pacemaker – schuwt het festival 
hierbij niet de kans om grenzen van 
kunstdisciplines op te rekken en 
nieuwe wegen in te slaan. In 2023 
staan van 28 februari tot en met 2 
april de danspodia in Heerlen, 
Aken en Eupen in het teken van 
een aantal indrukwekkende namen 
en toonaangevende gezelschappen 
uit onder andere Canada, Frankrijk 
en Zuid-Afrika, en van dichter bij 
huis uit België, Duitsland en 
Frankrijk.
Kijk voor meer info op 
www.schrittmacherfestival.nl. 

D AGJE UIT
SCHRIT_TMACHER 
FESTIVAL 2023

FILMPJE KIJKEN
TOEN IK JE ZAG
Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel 
Esther en Bastiaan een droomleven. Allebei 
razend populair, de ene na de andere rol 
spelend, een idyllische boerderij waar ze met 
hun twee kinderen wonen en nog altijd 
stralend verliefd. Maar er is een kant van hun 
leven die maar weinigen zien. Ver weg van de 
camera’s hebben de depressies, angsten en 
gekmakende onzekerheid van Bastiaan een 
steeds grotere impact op hem en hun relatie. 
Uit alle macht probeert Esther om haar grote 
liefde en haar gezin op de rit te houden, maar 
de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar 
moeilijk bevechten. TOEN IK JE ZAG is 
vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
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:

8,99
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

4,99p/m²

Al vloeren vanaf:
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Ad Melissant autoverhuur & shortlease  |  Heieinde 14, Tilburg  |  013-5431564  |  info@admelissant.nl  

WWW.ADMELISSANT.NL

BRUISENDE/ZAKEN

Dé huur- en shortlease 
specialist van Tilburg

Huurklasse Klein Promo

Citroën C1 Promo-auto
5 deuren 4 zitplaatsen

Benzine

€ 29,00
per dag, incl. BTW

Huurklasse Klein 

Citroën C1 of gelijkwaardig
5 deuren 4 zitplaatsen

Benzine

€ 39,50
per dag, incl. BTW

Huurklasse Compact

Peugot 208 of gelijkwaardig
5 deuren 5 zitplaatsen

Benzine

€ 50,00
per dag, incl. BTW

BRUISENDE/

Wil je een auto huren of short-term leasen: bij Ad Melissant in Tilburg moet je zijn. 
“Wij hebben altijd een ruim assortiment aan auto’s voor je klaarstaan, in alle soorten 
en maten, en leveren daarbij gegarandeerd een topservice”, aldus eigenaar Valerie Silvin. 
“En dat al meer dan vijftig jaar.”

Kijk online voor meerdere 
modellen of scan de QR-code

Ad Melissant autoverhuur & shortlease  |  Heieinde 14, Tilburg  |  013-5431564  |  info@admelissant.nl  

WWW.ADMELISSANT.NL

5 zitplaatsen

per dag, incl. BTW

Als je een auto langer dan een maand wil huren maar ook niet jaren 
aan een contract wil vastzitten is shortlease een uitstekende oplossing, 

INQAR heeft bijna 30 vestigingen in Nederland die allemaal de 
mogelijkheid geven voor shortlease. 

INQAR Shortlease, wij bestaan om jou zorgeloos te laten rijden. Daarbij is er 
de keuze uit autoverhuur, 1 tot 30 dagen, en shortlease, 1 tot 24 maanden. 

We geven uitstekende service en denken graag met je mee. 

Ons gezamenlijke wagenpark omvat meer dan 3500 jonge, schone en moderne 
voertuigen. Er zit dus altijd een passende mobiliteitsoplossing voor jou bij. 

Shortlease bij INQAR betekent:
Mobiliteit op maat van een dag tot een jaar;

Flexibel op te zeggen na een maand;
De vertrouwde service van INQAR.
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Het is 2016 als Buddy een bezoek brengt aan het 
Amsterdamse Bostheater. A Perfect Combination 
staat met zangeres Marlayne Sahupala op de 
planken met de voorstelling The Legends We’ve 
Lost. “Ik was erg onder de indruk van de show. 
Na die voorstelling heb ik mijzelf backstage 
gekletst en Marlayne aangesproken. Ik vertelde 
haar dat de muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig helemaal mijn ding is. Toen is het balletje 
gaan rollen”, vertelt Buddy enthousiast. 

PAPLEPEL Hoewel de 28-jarige zanger en acteur 
van een andere generatie is, gaat zijn hart sneller 
kloppen bij het horen van klassiekers als Purple 
Rain, Hotel California en Beat It. “Het grappige is 

Momenteel trekt Buddy Vedder met de band A Perfect Combination langs de 
Nederlandse theaters met de show The Legends We’ve Lost. Hierin brengen ze een 
eerbetoon aan de ons ontvallen muzikale helden van de jaren zeventig en tachtig. 
Buddy: “De liedjes zijn onsterfelijk, de zangers helaas niet. En het is aan ons, de 

generatie erna, om die muziek door te geven.” 

Buddy Vedder:  

‘Muziek uit de jaren ’70 en ’80 is 
helemaal mijn ding’

dat die muziek uit de jaren zeventig en tachtig komt 
en ik die tijd dus helemaal niet heb meege-maakt. 
Maar mijn ouders zijn er dol op. Toen ik opgroeide, 
stonden die nummers altijd aan. Zo ben ik fan 
geworden en dat is tot op de dag van vandaag niet 
veranderd.” 

FEEST DER HERKENNING Waar Buddy en A 
Perfect Combination ook optreden, ze merken dat de 
band tussen publiek en de artiesten intiem is. Buddy: 
“Het is voor iedereen van die generatie een feest der 
herkenning. Een trip down memory lane met vele 
mooie herinneringen aan die tijd.”
The Legends We’ve Lost is nog tot en met mei in de 
theaters te zien. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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MOOIE 
RONDINGEN
HARD GEWERKT? 
TAFEL OM THUIS DE DAG 
RUSTIG AF TE RONDEN.

MOOIE 
RONDINGEN
HARD GEWERKT? 
TAFEL OM THUIS DE DAG 
RUSTIG AF TE RONDEN.
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Een laatste rustplaats in de natuur

‘HET ONTZORGEN 
GEEFT MENSEN RUST’

BRUISENDE/ZAKEN Een laatste rustplaats in de natuur
Steeds vaker kiezen mensen ervoor begraven te worden midden in de vrije natuur. 

Dit is mogelijk op een natuurbegraafplaats, zoals natuurbegraafplaats Huis ter Heide. 
Deze is gelegen in het gelijknamige natuurgebied, een verborgen parel in het groene hart 

van Brabant, dat gekenmerkt wordt door een gevarieerd mozaïeklandschap. 

“De natuur staat bij ons voorop”, vertelt Karlijn, 
informatie- en communicatiemedewerker. “Mede 
door ons partnerschap met Natuurmonumenten 
maken we eeuwige grafrust in de natuur mogelijk. Zo 
zorgen we ervoor dat dit gebied altijd natuur blijft. Na 
de laatste uitvaart wordt het natuurgebied weer aan 
hen overgedragen, dus je natuurgraf is er voor nu en 
altijd.”

Eeuwigdurende grafrust
Op natuurbegraafplaats Huis ter Heide kun je zelf 
de plaats uitzoeken waar je begraven wilt worden. 
Dit kan in een kist, mand of een wade. Tevens kan 
de as of een urn begraven worden, zolang het maar 
van biologisch afbreekbaar materiaal is. “Een groot 
deel van de mensen reserveert een plek bij leven. 
Een laatste rustplaats op Huis ter Heide betekent 

eeuwigdurende grafrust. Veel mensen vinden het een 
prettige gedachte dat hun dierbare nooit de vraag 
voorgelegd krijgt wat er met het graf moet gebeuren. 
Voor anderen is het idee weer terug te gaan naar de 
natuur bepalend voor de keuze voor natuurbegraven.”

Op jouw manier
Het afscheid is in te vullen op jouw geheel 
eigen manier. “Je kunt gebruikmaken van de 
ceremonieruimte, maar het kan ook buiten onder 
de tarp. We hebben zelfs eens een frietkraam gehad 
tijdens een afscheid. Het kan allemaal, zolang het 
gebeurt met respect voor de natuur.” Wat is de 
persoonlijke drive van Karlijn om dit werk te doen? 
“Waar je uiteindelijk ook voor kiest, ik vind het 
belangrijk dat je weet dat natuurbegraven een optie 
is, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die 
bij je past.”

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide
Middelstraat 1, De Moer

013-3033120
contact@huisterheide.nl

www.huisterheide.nl/bruisendezaken
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Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg  |  06-54968266  |  info@reattachtherapeuten.nl   |  www.reattachtherapeuten.nl

Wanneer een van uw werknemers 
uitvalt door ziekte heeft dat op 

de werkvloer grote invloed. Vaak 
blijkt dat ziekteverzuim niet alleen 
werkgerelateerd is, maar speelt op 

een of meer levensgebieden. 

Om het ziekteverzuim binnen ons eigen bedrijf SenseZorg terug te 
dringen, ben ik ReAttach interventies gaan toepassen bij medewerkers 
die dreigden vast te lopen of zich ziek meldden. Dit heeft tot een mooi 
resultaat geleid: vaak nog voor de laatste sessie (de interventie bestaat 
uit maximaal vijf sessies) waren de psychische-, lichamelijke- en/of 
burn-outklachten verdwenen door deze verwerkingstherapie. 

Wat is ReAttach?
Met ReAttach leg je de verbinding met jezelf en hervind je jouw kracht. 
Het mooie is dat ReAttach alle zintuigen, zien, horen, ruiken, voelen en 
proeven tegelijkertijd stimuleert tijdens het verwerkingsproces waardoor 
snelle resultaten geboekt worden. Hiermee onderscheidt ReAttach zich 
van andere therapieën.

ReAttach interventie is gericht op het beter verwerken van informatie, 
emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat je minder problemen 
ervaart in het dagelijks functioneren, rust ervaart en weer gaat staan 
voor wat voor jou belangrijk is. De kortdurende interventie helpt om 
uit de negatieve spiraal te komen, waardoor er ruimte voor groei en 
perspectief ontstaat.  

binnen uw organisatie reduceren?
Ziekteverzuim

Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg  |  06-54968266  |  info@reattachtherapeuten.nl   |  www.reattachtherapeuten.nl

Deze jonge interventie techniek kent veelbelovende resultaten 
waarbij je niet hoeft maar wel mag praten. Van de intake tot de 
laatste sessie zit een periode van 14 weken. 

Contact
Graag willen wij met u in gesprek om ReAttach verder toe te 
lichten en om te bespreken hoe deze interventie ingezet kan 
worden binnen uw organisatie. Hierdoor blijft het niet bij mooie 
woorden alleen, maar worden ook de positieve en meetbare 
resultaten tastbaar. 

Joyce 
Snijders

Ingeborg 
van Meene

Wie zijn wij?

Sandy 
Snijders-Musters

Wat doen wij?

ReAttach is een jonge, bewezen methodiek 
waarmee gegarandeerd resultaat geboekt 

wordt. En dat al binnen maximaal 5 
sessies. Voor de sessies hoef je niet, 

maar mag je wel praten. Daarom is deze 
behandelvorm heel geschikt als je moeite 
hebt met het verwoorden wat er precies 

aan de hand is of wat je dwars zit.

Voor wie?

ReAttach helpt je uit een negatieve spiraal 
te komen met als resultaat dat je weer 
gaat staan voor wat jij belangrijk vindt. 
Je gaat minder problemen ervaren in je 
dagelijks functioneren en de rust keert 

terug. Doordat je anders gaat kijken naar 
het verleden, krijg je aandacht voor het 
heden. Dit creëert ruimte voor groei en 

perspectief. 

binnen uw organisatie reduceren?

WIL MEER WETEN 
OVER ONS?

SCAN DE QR-CODE
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
diverse mogelijkheden voor 
inloopkasten ook een groot 
aanbod aan 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 om 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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Bent u een beetje

ondeugend?
Wij runnen al ruim twintig jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre komen bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 28,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 14,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. (18+)

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan 
ten volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u 
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

Is het alweer een 
tijdje geleden 

dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

(Korte) Heuvel 47a, Tilburg
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 
22.00 tot 06.00 uur

De-Nacht Tilburg 

WWW.DE-NACHT.NL  18+

NIEUWSGIERIG?
Scan dan de QR-code
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Beatrix de Rijkweg 8; 5657 EG Eindhoven | 040 - 8200777

Nijverheidssingel 89, 4811 ZV Breda | 076 - 204 32 32

Chronische pijnzorg,

“Wij werken met een uniek integraal concept”, 
vertelt Kenneth van Tilburg,  anesthesioloog-
pijnspecialist bij Melius Klinieken. “Paramedici, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch 
specialisten werken samen vanuit één gebouw en zijn 
als team verantwoordelijk voor de beoordeling en de 
behandeling.”

Allesomvattende zorg
Melius Klinieken richt zich niet alleen op de behandeling 
van patiënten met (chronische) pijn, maar ook op 
preventie (onder andere bij mensen met zware beroepen) 
en nazorg. “Bij het laatste kun je bijvoorbeeld denken 
aan specifi eke beweegprogramma’s, waarbij je in een 
periode van twaalf weken onder begeleiding aan de slag 
gaat om je lichaam krachtiger en soepeler te maken.”

Geen tijdverlies
Het begint allemaal bij een verwijzing door (over het 
algemeen) de huisarts. “Als mensen bij ons aankloppen, 
krijgen ze eerst een gesprek met één van onze 
pijnconsulenten en vervolgens een gesprek met een 
medisch specialist, vaak aangevuld met een analyse 

Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft last van chronische pijn: van hoofd- en aangezichtspijn tot 
lage rugpijn en pijn na een operatie. Je zou denken dat de zorg dan ook goed geregeld is, maar dat is 

helaas niet altijd het geval. Chronische pijnzorg is in ons land behoorlijk gefragmenteerd. Behandelingen 
van de huisarts, medisch specialist en fysio- of manuele therapeut zijn vaak onvoldoende op elkaar 
afgestemd en de wachttijden zijn lang. Vanuit de overtuiging dat dit beter kan is Melius Klinieken 

opgericht, een centrum voor geïntegreerde pijnzorg met inmiddels drie vestigingen in Brabant en Zeeland.

van de lichamelijke pijnklachten door een fysiotherapeut of 
manueel therapeut. Na eventueel aanvullend onderzoek wordt 
een behandelplan op maat opgesteld. Vaak kan aansluitend al 
de eerste stap van de behandeling worden gezet.”

Persoonlijke benadering
Ook de persoonlijke benadering van Melius Klinieken maakt 
het verschil. “We hebben alle tijd en aandacht voor onze 
patiënten, zodat ze echt hun verhaal kwijt kunnen. Alles bij 
elkaar resulteert dit in een aanzienlijk betere kwaliteit van 
zorg, en daar gaat het uiteindelijk om!”

Goed om te weten: alle pijnzorg bij Melius Klinieken wordt 
vergoed door de zorgverzekering.

dat kan beter!

admin@meliusklinieken.nl  |  www.meliusklinieken.nl

Voor meer info
scan de QR code

Beatrix de Rijkweg 8; 5657 EG Eindhoven | 040 - 8200777

Nijverheidssingel 89, 4811 ZV Breda | 076 - 204 32 32

Chronische pijnzorg,

GEEN WACHTTIJDEN 
EN BETERE KWALITEIT 

VAN ZORG

BRUISENDE/ZAKEN
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BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

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

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG

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

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL
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BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP PATISSERIEWALTERVANERVEN.NL

BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL

BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN 58, TILBURG
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BESTELLNULOOKLONLINE!

KOMLLANGSLINLDELWINKEL
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Vertrouwd sinds 1967
Welkom bij Roks autobedrijf, een écht familiebedrijf waar u 
zich welkom voelt. Al sinds 1967 zijn wij een vertrouwd adres
in Goirle voor al uw wensen op autogebied. Wij staan bekend 
om onze grote klantgerichtheid en daarmee klanttevredenheid. 
U bent namens al onze collega’s van harte uitgenodigd.

In onze showroom vindt u een gevarieerd en onderscheidend 

aanbod auto’s. Wekelijks hebben wij weer andere occasions om 

het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Met een altijd wisselend aanbod slagen wij er keer op keer in om uw perfecte auto snel te vinden.

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659  |  www.autobedrijf-roks.nl

Met een altijd wisselend aanbod slagen wij er keer op keer in om uw perfecte auto snel te vinden.

Al ruim 55 jaar kwaliteit occasions

Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659  |  www.autobedrijf-roks.nl

ACTUELE AANBOD
scan de QR-code of

maak een afspraak
013-5341659
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Molenbochtstraat 66 (zijstraat Besterdplein), Tilburg
013 - 5432910  |  contact@solidarenatuurvoeding.nl 
www.solidarenatuurvoeding.nl

Met meer dan 3.500 verschillende (biologische) producten kun je het 
assortiment van Solidare Natuurvoeding op z’n zachtst gezegd zeer uitgebreid 
noemen. “Wat je ook zoekt aan biologische levensmiddelen, de kans is meer 

dan groot dat je het bij ons vindt”, aldus eigenaresse Els Pijpers.

Hét adres voor al je 
dagelijkse boodschappen

Van verse biologische groenten tot milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen en van biologische 
kruidenierswaren en lekkere biologische wijn tot 

natuurcosmetica. Je kunt het haast zo 
gek niet verzinnen of het ligt bij Solidare 
Natuurvoeding in de schappen. “Bij ons kun 
je terecht voor al je dagelijkse boodschappen. 
Stuk voor stuk mooie producten van een 
hoge kwaliteit. Daarnaast verkopen we ook 
een uitgebreide selectie gluten-, lactose-, 
suiker- en gistvrije producten waardoor ook 

mensen die een speciaal dieet volgen of een allergie 
of intolerantie hebben bij ons aan het juiste adres 
zijn.”

Toch kan het soms lastig zijn om naar de winkel te 
komen. Daarom hebben ook wij een Boodschappen 
Bezorgdienst waarbij u aangeeft wat u nodig heeft. 
Wij verzamelen dan uw boodschappen en  brengen 
het bij u thuis...

Wij bezorgen in Tilburg en omstreken; zoals b.v. Udenhout, 
Berkel-Enschot, Oisterwijk, Goirle maar ook in Waalwijk, 
Loon op Zand, Alphen en Riel. U mag uw lijstje  gewoon 
doorgeven per telefoon of e-mailen.

Voor een klein vervoerbedrag brengen wij alles 
bij u thuis als uw boodschappenlijstje minimaal 
€ 50,- is.

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

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

Bij voorbaat dank: 

nog te bestellen producten....

‘BIJ ONS VIND JE MEER BIOLOGISCHE 
PRODUCTEN DAN WAAR OOK’

BRUISENDE/ZAKEN

4948



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

HOUTEN
TRAPTREDEN

Michel
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WOOD by Vorselaars is een familiebedrijf/
fabriekswinkel gespecialiseerd in het op 

maat en kleur maken van 
alle soorten eikenhouten vloeren. 

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

HOUTEN
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Daarnaast beschikken we over een 
groot assortiment pvc, fi neerparket, 
kurk en laminaatvloeren. Je kunt 

bij ons terecht van fabrieksverkoop 
tot complete inrichting van woning of 

bedrijfspand, met het daarbij 

horende uitgebreide servicepakket.

DUURZAME VLOEREN IN 
JOUW PERSOONLIJKE STIJL!

Nautilusstraat 167, Tilburg
013 - 206 11 00

www.woodbyvorselaars.nl

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

HOUTEN
TRAPTREDEN

Michel

Vorselaars

Michel Vorselaars
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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

Al onze inkomsten gaan 
naar een goed doel!
Wij verkopen brei- en haakgarens van 
Lammy, Pingouin, Phildar en Adriafi l.
Ook geven wij brei- en haaklessen.

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.

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

Alles te koop voor
€ 1,- per stuk

Schoonheid

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!

Galini biedt eindeloze mogelijkheden

• perfecte nagelstyling
• exclusieve huidverbeterende behandelingen
• therapeutische lichaamsmassages 
• gespecialiseerde botoxbehandelingen
• afslanken in een algehele gezondheidscapsule

Bezoek onze website en volg onze socials.
Wij zoeken specialisten op het gebied van:
• permanente make-up
• IPL
• wimperextentions

In een wereld waarin we behoefte hebben aan 
rust, luxe en verzorging staan wij voor je klaar! Bij 
Galini vind je alles op het gebied van schoonheid, 
gezondheid en ontspanning.

Voor iedere specialisatie of behandeling is er een 
specialiste en/of arts in huis die de desbetreffende 
behandeling uitvoert. Hierdoor blijven we steeds onze 
kwaliteit waarborgen.
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Sharon Bekkers

Vrouwen vaker koude voeten hebben dan mannen? Waarschijnlijk 
komt dat omdat vrouwen over het algemeen een hogere 
lichaamstemperatuur hebben dan mannen waardoor vrouwen 
sneller kou ervaren.

In de ochtend de voeten het dunst zijn? Gedurende de dag worden de voeten 
dikker dus het beste moment om nieuwe schoenen te gaan kopen is aan het 
einde van de dag. Dit voorkomt te kleine of knellende schoenen.

Kalknagels niet bestaan... de juiste benaming is schimmelnagels.

Als je ouder wordt je voeten breder en langer kunnen worden (doorzakken 
van de voet), let dus goed op de juiste maat schoenen, ook op oudere leeftijd!

Voetproblemen vaker voor komen bij vrouwen dan bij mannen? Te hoge 
hakken zijn mogelijk de veroorzaker van de klachten.

Twee voeten samen ongeveer 250.000 zweetkliertjes hebben die ruim een 
kwart liter vocht per dag afscheiden? Niet gek dus dat je last hebt van 
zweetvoeten.

Tot slot nog een fabel: Voetproblemen zijn aangeboren...
Deze zijn zelden aangeboren. Verkeerde schoenen zijn bijna altijd de 
veroorzaker bij pijn en ongemak aan de voet. Zo’n 70% van de klachten 
komt door slecht zittende of te nauwe schoenen, verkeerde zolen en door 
overbelasting van de gewrichten.

Sharon Bekkers
Medisch Pedicure

Wist u dat...

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

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

COLUMN/SHARONVoetenweetjes

WIJ ZOEKEN JOU! JIJ BENT:
• flexibel inzetbaar
• proactief
• resultaatgericht
• een win-win-denker
• klantvriendelijk en stressbestendig

JE FUNCTIE OMVAT O.A.:
• begeleiden opdracht van ontwerp tot high-end product
• monteren op locatie interieurwerken
• LEIDING GEVEN, COLLEGA’S AANSTUREN

LEIDINGGEVENDE
interieurbouwer

VAKWERK
ZOEKT
zelfstandig HIGH-END

Ierlandstraat 4, Kaatsheuvel • www.ldiinterieurbouw.nl  •  +31 (0)6 21 81 60 45  •  info@ldibv.nl



inspiratieinspiratie
showroom

Vloerenspecialist Tilburg
Jules Verneweg 7A, Tilburg 

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

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

Showroom ook ‘s avonds open op afspraak!

Bent u op zoek naar goede kwaliteits- 
vloeren waarvoor u niet teveel betaalt bij 
een echte vloerspecialist in Brabant?
In onze vloerwinkel in Brabant beschikken 
we over een ruim assortiment van 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

Tegelvloeren

COREtec Vloeren

Gietvloeren

Tapijt

PVC Vloeren

Heeft u 
interesse?
Bezoek de 

website of ... 
onze 

showroom!

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

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

ik bewondering gehad voor kunstnagels en alle nailart. Na een 

aantal tegenslagen heb ik besloten om mezelf uit te dagen. 

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

veel oefenen, leren en trainen heb ik mijn opleiding kunnen 

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

u met alle plezier bij mij ontvangen in de salon. 

Het streven is u te laten vertrekken met een ontspannen 

gevoel en natuurlijk mooie verzorgde nagels!

Denekampstraat 21, Tilburg  |  Info@leonails.nl  

06-39240618  |  www.leonails.nl

Door een uitgebreid assortiment is er 

een ruime keuze met voor elk wat wils. 

Maak nu een afspraak 

om je nagels te laten verzorgen

5756



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.

Voor echtgenoten is het duidelijk: als een echtgenoot vanuit diens privévermo-
gen investeert in een woning die van de andere echtgenoot is, dan heeft deze 
recht op een vergoeding. Bij het vaststellen van deze vergoeding wordt sinds 1 
januari 2021 rekening gehouden met de waardestijging of -daling van het goed 
(de beleggingsleer). 

Voor een samenwoner die investeert in een woning die eigendom is van de 
andere partner, gelden er geen speciale regels. De rechter heeft bepaald dat 
de regels zoals deze gelden voor echtgenoten, niet gelden voor samenwoners. 
Uit de rechtspraak blijkt verder dat het einde van een relatie voor samenlevers 
zonder contract onbedoeld en ongewild tot verstrekkende fi nanciële verrassin-
gen kan leiden. 

Mocht u vragen hebben over samenleven en de eventuele fi nanciële 
gevolgen, bijvoorbeeld omdat u uw huis deels heeft gefi nancierd met 
een schenking of omdat u in uw woning heeft geïnvesteerd, dan kunt 
u contact opnemen met dlb advocaten & mediators.

Samenlevers, ben 
gewaarschuwd!
Wanneer partners zijn gehuwd (of een geregistreerd partnerschap aangaan) dan 
bepaalt de wet op welke wijze bij een eventuele scheiding (of overlijden) moet 
worden verdeeld en verrekend. Voor ongehuwde samenlevers geldt geen specifi eke 
regeling, maar is het algemene vermogensrecht van toepassing. Toepassing van dit 
algemene vermogensrecht kan tot onredelijke uitkomsten leiden. 

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 40&UP

WEKELIJKS
FRESH FASHION

37 t/m 43

5958



Tilburgseweg 57A, Goirle (NL)  |   +31 6 13774345  |  info@nektarin.nl  |   nektarin.goirle  |   nektar.goirle  

DE VOORJAARS-
COLLECTIE
IS BINNEN 

De naam van onze prachtige winkel was eerst Nektar
maar is vanaf nu veranderd in Nektarin.

Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, 
zo ook een piano of vleugel. Om een instrument
in optimale conditie te houden adviseren wij u om 
het regelmatig te laten stemmen. 

Wij adviseren om dit twee per jaar te laten doen. 
Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. En mocht er iets niet helemaal in orde zijn, 
dan verhelpen wij dat ook meteen. Eventuele 
aankomende kleine of grote reparaties worden door 
onze stemmers direct opgemerkt en met u 
besproken. Indien u dit wenst, kunnen wij u dan een 
passend reparatieadvies geven.

Je piano stemmen

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

KWALITEIT EN 
VAKMANSCHAP

60



 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

Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568

www.kdvdekleineboom.nl

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.

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.



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

Danny’s
Schoen & Sleutelservice

REINIGEN SCHOENENONDERHOUD SCHOENEN SLEUTELS MAKEN

Wij staan
voor u klaar 

met veel kennis 
en service!

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

WWW.DEGLASCENTRALE.NL

ENKEL GLAS BESTELLEN?
Speciaal op maat gemaakt!

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

• 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 

regelt alles voor de ondernemer 
op administratief gebied.

• 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 

Een ambachtelijk bedrijf in 
een modern jasje.

Badmeubels in allerlei 
uitvoeringen. met corian, hout 

of mdf gespoten.
Vraag naar de mogelijkheden, 

wij adviseren u graag.
Wij zijn gevestigd in Alphen 

bij Tilburg. 

Wilt u uw badmeubel vernieuwen 
of aanpassen aan uw stijl? 

U bent bij ons aan het juiste adres.

Belsebaan 1, Alphen  |  013 - 508 28 39  |  oomeninterieurs91@gmail.com  |        oomen interieurs Belsebaan 1, Alphen  |  013 - 508 28 39  |  oomeninterieurs91@gmail.com  |        
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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

Babyspa
Heerlijk ontspannen en relaxen!

In een speciaal ontworpen 
mini jacuzzi krijgt je kindje de 
mogelijkheid om naar hartenlust 
te spartelen en te genieten van 
de vrijheid van gewichtloos zijn 
in het water. 

Laat je baby heerlijk 
paradijselijk genieten!

Babymassage
Versterk de band met je baby!

Deze ritmische massage is oorspronkelijk 
afkomstig uit India. Door je kindje te masseren, 
wordt de onderlinge band en de liefde tussen 
ouder en kind versterkt. Er ontstaat 
namelijk een basis van vertrouwen en 
ontspanning.

Op zoek naar een 
origineel cadeau voor een 

babyshower of kraamvisite? 
Met onze cadeaukaart ben je er zeker van 

dat je een waardevol cadeau geeft!

Boschdijk 892, Eindhoven
info@caressebabyspa.nl 

+31(0)6-30781306

www.caressebabyspa.nl www.HuurHal.nl

Opslag

Archief

Voorraad
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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

Maak iets unieks

Meld je aan via 
06-22443833

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk
06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

Atelier ’t Zilverke

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

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

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

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

Als verhuurspecialist helpen 
wij u graag met de verhuur 
van uw woning en het 
verhuren aan expats!

Bekijk het 
hele aanbod!

Jouw huis tijdelijk 
verhuren?

dé verhuurmakelaar!

Jan Frederik Vlekkeweg 10-06, 

Tilburg

013 76 210 50

tilburg@123wonen.nl

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
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Gelegen op slechts 200 kilometer van de Nederlandse grens, midden in het prachtige Sauerland (ook wel land 
der 1000 bergen genoemd). Direct aan wandel- en skigebied en de mooiste fi ets- en motorroutes en dichtbij 
het gezellige centrum van Winterberg. Met eigen vervoer of met een van onze 24 georganiseerde busreizen.  

Hier verzorgt de familie Meurs al ruim 36 jaar fi jne vakanties voor alle leeftijden en elk wat wils. 

Vakantiehotel Der Brabander in Winterberg. 
Heel veel vakantie onder een dak met keuze uit verschillende 
categorieën hotelkamers en appartementen voor 1 tot 10 personen. 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK 
HET ONLINE MINI-MAGAZINE
WWW.BRABANDER.NL/BRUIST

U hoeft het hotelterrein niet eens te verlaten, zo veel is er te 
doen! Bijvoorbeeld genieten in ons heerlijke, het gehele jaar 30°C 
verwarmde buitenzwembad, ontspannen op de fi jne zitplekjes in 
de hotelbar, de serre of het prachtige zonneterras en natuurlijk 
meedoen met het uitgebreide entertainmentprogramma 
met onder andere de bingo, pubquiz, fakkeltocht of livemuziek. 
Voor de kinderen staat Fleur Kleur in de weekenden en 
schoolvakanties iedere dag klaar voor een leuke activiteit.

Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!Zien, doen en beleven!
Een van de belangrijkste dingen tijdens vakantie is zeker het 
eten. Daarom is ons restaurant ook het hart van ons hotel. 
Hier kunt u ‘s morgens uw favoriete ontbijt samenstellen 
uit ons uitgebreide, gevarieerde ontbijtbuffet. Heerlijk 
lunchen doet u in het Pannenkoekenhuis, op het terras of in 
de serre. ´s Avonds verwennen we u met een heerlijk diner 
met keuze uit maar liefst 5 verschillende hoofdgerechten. Of 
kiest u liever een gerecht van onze à la carte avondkaart?

Proef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der BrabanderProef Der Brabander

Onze Sauna & Spa biedt volgens veel van onze gasten het mooiste 
saunalandschap van het Sauerland. Hier kunt u de buitenwereld 
eventjes vergeten. Geniet in een van de 5 bijzondere sauna’s, 
ontspan in de verschillende rustruimtes met open haard op de 
speciale edelsteenbank of met een fi jn voetenbad. Ook zijn er 
vele verschillende massages of cosmetische behandelingen te 
reserveren. Ontspanning ten top!

Ontspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxenOntspannen en relaxen
Bij Der Brabander krijgt iedere gast (vanaf 1 april tot 31 oktober) 
vanaf 2 overnachtingen de Sauerland SommerCard, waarmee u 
profi teert van gratis entree aanbiedingen bij 50 verschillende 
recreatiemogelijkheden in Winterberg en omgeving, zoals 
de panoramabrug, het toeristentreintje, waterskiën, een 
museumbezoek, een ritje op een van de rodelbanen, bowlen, 
karten of een rondvaart op een van de vele stuwmeren.

Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!Voor iedereen!
Kijk voor meer 

informatie, 
beschikbaarheid 
en bijbehorende 

prijzen op
brabander.nl

Am Waltenberg 65, Winterberg (D)
0049 2981 9320 (Nederlands gesproken)
info@brabander.nl

“Het was weer 
fantastisch.”

Zoover - 9.2

“Het was weer 
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaartenrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing 
in op onze site: www.tilburgbruist.nl.
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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

Maak kans op een:

Entreekaart
t.w.v. € 12,50

let your heart guide you

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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ID. Buzz
Nú in de showoom 

www.vanmossel.nl/volkswagen
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