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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



Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Ben je nog op zoek naar een romantisch en 
origineel valentijnscadeau voor jouw geliefde? 
Zoek dan niet verder en verras je geliefde. 
Bij Artinails & Beauty verwen je degene van 
wie je houdt van top tot teen. Je kunt bij ons 
voor alles terecht. 

Uiteraard ook leuk om een cadeaubon 
aan je geliefde te geven!

14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

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.

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.

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

Jouw valentijn 
verwennen? 
14 februari is het alweer zover: Valentijnsdag! 
De dag om je geliefde eens lekker te verwennen. 

Jouw beautyspecialist! Artinails & Beauty

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

Jouw beautyspecialist!BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL  |   ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL Artinails & Beauty
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VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,
Overigens heeft niet alleen Christel 
ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende 
ondernemers die we voor deze editie weer 
hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken 
zij vol passie over hun werk. Laten wij 
daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook 
deze maand weer zoveel mogelijk lokaal te 
shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), 
zodat zij hun werk met evenveel passie voort 
kunnen blijven zetten.

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers

Het is februari, de maand waarin we massaal de 
liefde vieren. En terecht, want zeg nu zelf… verliefd 
zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare dingen 
in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch 
voel je jezelf beter dan ooit. Hoe dat kan, lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan 
om verliefd zijn op je grote liefde, maar ook over liefde 
voor je vak, om maar een voorbeeld te noemen. Iets 
wat de Brabantse comédienne Christel de Laat 
overduidelijk heeft, zoals bleek tijdens het interview 
dat we met haar hadden. Ben je benieuwd naar haar 
verhaal? Blader dan snel verder.
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Rogier Jongerden, 06-47885009
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Je staat altijd op met mooie wenkbrauwen én je 
hebt er geen omkijken meer naar als ze permanent zijn. 
Geen geld meer uitgeven aan allerlei dure wenkbrauw-
producten die vaak toch niet doen wat ze beloven. 
Twijfel niet langer en laat je wenkbrauwen verbeteren 
met permanente make-up. Je zult versteld staan van 
de wakkere en open blik die je hebt met permanente 
wenkbrauwen. 

PMU Artist OYA  • Noordhoekring 63, Tilburg  •  06 – 87 94 17 00 • info@pmuartistoya.com • www.pmuartistoya.com

Je hebt er geen omkijken meer naar
Mooie wenkbrauwen

Wil je ook jouw wenkbrauwen
permanent maken?
Bezoek de website of 
neem contact op!

Wanneer jij je 
wenkbrauwen 
permanent wilt laten 
tatoeëren, kun je 
bij PMU Artist OYA 
terecht. Dankzij 
mijn ervaring en 
expertise ben je in 
de getrainde handen 
van een specialist.
Maak nu een 
afspraak online en 
ik zie je binnenkort!
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* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Tilburg Bruist.

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



VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? 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 
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 onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 
van Amarula weet jij jouw valentijn 
zeker voor je te winnen. De subtiele 
mokka-en chocoladesmaak van de 
Ethiopian Coffee variant proef je goed 
wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 

wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE

Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

MARJOLEIN BASTIN 
HANDCREME
Op zoek naar het perfecte geschenk voor 
Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd. 
www.hallmark.nl

OUDERWETSE AMBACHTELIJKE  
HANDGEMAAKTE LEKKERNIJEN!

Zuster Evie Waspik is onderdeel van een 
samenwerkingsverband van lokale 
onderneemster, die elk in hun eigen regio 
vanuit huis nog op 
de ouderwetse 
manier lekkernijen 
maken Zo hebben we in 
het Puike Potten 
assortiment de muffi n mix.

Zuster Evie WaspikZuster Evie Waspik

Leuk om cadeau te geven of om zelf te maken.
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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

LEZERSACTIES

Facebookpagina
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 

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

LEZERSACTIESLEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
Master Your Mindset Leef Je Mooiste 
Leven gaat over persoonlijke en 
spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek 
uniek. Michael Pilarczyk schreef een 
persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.nl

een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

ZONNEBRAND VOOR 

van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 

Doe
mee en 

win
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WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com
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* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.

Grote, luxe chalet te huur op camping Parck de Kievit te Baarle Nassau

Recreatief chalet te huur
in Baarle-Nassau (NL)

Het chalet heeft twee á drie slaapkamers 
met vier tot vijf slaapplaatsen en een grote 
woonkamer met open keuken met oven, 
magnetron en een koelkast met vrieskastje. 
Op de camping is een wasmachine aanwezig. 
De badkamer biedt een ligbad, stoomdouche 
en toilet en in de hal bij de ingang bevindt zich 

nog een separaat toilet. Het chalet heeft een 
terras en een tuin met tuinhuisje.
Huur: € 1.150,- exclusief per maand. 
Voorschot gas, licht en water: € 225,- p/m. 
Vraag naar de voorwaarden zoals borg 
etc*. Gelegen op Camping Parck de Kievit.
www.parcdekievit.nl

Voor meer informatie scan de QR-code of kijk op: 
www.123wonen.nl/huurwoningen/in/baarle-nassau
123 makelaars in Tilburg, 013 - 762 10 50.

* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.
1514



DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Vrijdag 10 februari is het 
Warmetruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.

Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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Het hele jaar op avontuur in het
vreemdste dierenpark van Nederland!

Dat kan! Want met een jaarabonnement kan je de
dierenwereld blijven beleven! En krijg je gratis toegang

tot alle evenementen bij De Oliemeulen. Een
abonnement is ook nog voordelig, want vanaf drie

bezoeken heb je je abonnement er al uit! Kom genieten
in het vreemdste dierenpark van Nederland en beleef de

dierenwereld van heel dichtbij!

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

SCAN NU DE QR-CODE
en bekijk onze website
voor meer informatie
WWW. OLIEMEULEN.NL
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

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

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

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

CDC Complete Tandzorg is dé tandheelkundige kliniek van 
Nederland waar men naartoe gaat als men ECHT vindt dat 
er iets aan het gebit moet gebeuren. Dat kan functioneel van 
aard zijn of cosmetisch. Bij CDC gaan ze voor een compleet 
GEZOND én MOOI gebit.

Een gezond en gelukkig leven begint bij je gebit. 
Tandvleesontstekingen zijn bijvoorbeeld veroorzakers van 
andere ziektes, zoals hart- en vaatziektes en beroertes. En 
lachen is heel gezond. Dat doet niemand graag als je je 
schaamt voor je gebit.

Wil je in 2023 eindelijk weer die gezonde, mooie lach? 
Investeer dan in een gebitsbehandeling bij 
CDC Complete Tandzorg.

Plan nu alvast een intake, dan ben je snel 
aan de beurt.

CDC is gespecialiseerd in:
       Complete gebitsrestoraties

       Cosmetische tandheelkunde

       Angst- en narcosebehandelingen

       Tandvleesbehandelingen

       Reguliere tandzorg

Ga voor een gezond én 
mooi gebit!

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

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 5.000 

reviews heeft met een 

gemiddelde score van 8.8!Zet de stap in 2023… 

Al sinds 2002 komen mensen van heinde 
en verre naar gemeente Best. Velen zijn 
jaren niet naar de tandarts geweest. In de 
meeste gevallen komt dat door angst voor 
de tandarts. Anderen komen speciaal naar 
CDC vanwege de ervaring in cosmetische, 
esthetische behandelingen. Ze hebben wel 
een gezond gebit, maar vinden het niet 
(meer) mooi. Daar weet CDC wel raad mee. 

Niet alleen zijn de tandartsen zeer 
deskundig en ervaren in esthetiek, 
maar ook de tandtechnici in het eigen 
laboratorium zijn echte vakmensen. Zij 
maken zeer mooi maatwerk. Ieder gebit 
is daardoor uniek en komt er natuurlijk 
mooi uit te zien. Dit kan ook doordat de 
specialisten onder één dak plezierig kunnen 
samenwerken. Extra voordeel is dat het 
scheelt in het aantal behandeldagen. 

CDC Complete Tandzorg is dé tandheelkundige kliniek van CDC Complete Tandzorg is dé tandheelkundige kliniek van 
Nederland waar men naartoe gaat als men ECHT vindt dat Nederland waar men naartoe gaat als men ECHT vindt dat 
er iets aan het gebit moet gebeuren. Dat kan functioneel van er iets aan het gebit moet gebeuren. Dat kan functioneel van 
aard zijn of cosmetisch. Bij CDC gaan ze voor een compleet aard zijn of cosmetisch. Bij CDC gaan ze voor een compleet 
GEZOND én MOOI gebit.GEZOND én MOOI gebit.

Ga voor een gezond én Ga voor een gezond én 
Zet de stap in 2023… Zet de stap in 2023… 

jaren niet naar de tandarts geweest. In de 

Jouw lach, onze pass ie
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Om deze redenen kiest 
u voor AniCura

Dierenziekenhuis 
Tilburg

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

www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg

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

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

ook heel zorgvuldig om.

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

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

het nodig heeft.

HET IS WEER FEBRUARI!
Deze maand besteden we 
extra aandacht aan het gebit 

Maar liefst 70 tot 80 procent van onze 
honden en katten met de leeftijd van 
2 jaar loopt rond met (zeer)pijnlijke 
gebitsproblemen. Problemen aan het gebit 
komen vaak door tandplak, dat zich kan 
ontwikkelen tot tandsteen.

COLUMN/ANICURA

Supervriendelijke 
medewerkers met 

een groot 
inlevingsgevoel.

Theo

Top mensen met 
hart voor dieren.

Jos

Ze zijn heel 
bekwaam, erg lief 

voor dieren en 
stellen de baasjes 
ook gerust. Weten 

heel goed waarover 
ze praten, erg 
professioneel.

Merlin

Goede medische 
hulp voor onze 

dierbaarste 
huisgenoten.

Martijn

 Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier? 
 ✔ Stinken uit de bek (9 van de 10 keer komt dit door gebitsproblemen!)
✔ Chagrijnig gedrag en minder speels
✔ Rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
✔ Aan één kant van de bek kauwen
✔ Veel tandplak (witte stinkende pasta)
✔ Tandsteen (gele/bruine harde aanslag)

Helaas laten veel dieren niet merken dat ze pijn hebben 
aan hun gebit, en eten ze ook gewoon goed. 

Wees er dus op tijd bij, en laat het gebit van uw dier 
regelmatig door de dierenarts controleren. 

In de maand februari is deze gebitscheck 
voor uw dier gratis.

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

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

Van 11 tot en met 19 februari vindt 
in Rotterdam Ahoy de vijftigste 
editie van het ABN AMRO Open 
tennistoernooi plaats. Bij het ABN 
AMRO Open zit je boven op het 
tennis. Toptennis, want sinds 1974 
stonden er talloze legendes op de 
baan en het is dan ook een podium 
voor de huidige én aanstaande 
wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 
2009 ook een strijdtoneel voor 
rolstoeltennis op het allerhoogste 
niveau. Deze goede reputatie dankt 
het ABN AMRO Open aan zijn 
constante zoektocht naar 
vernieuwing, waardoor het is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
evenement voor iedereen: zakelijk 
en privé, jong en oud, sportief en 
maatschappelijk geïnteresseerden.
Kijk voor meer info op 
www.abnamro-open.nl.

D AGJE UIT
ABN AMRO 
OPEN

FILMPJE KIJKEN
KLEM
Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in 
Italië, waar ze een wijngaard hebben gekocht. 
Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt 
Hugo vol goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus bij haar hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje 
te kleven aan de aankoop van de wijngaard. 
Hugo is nog niet aangekomen of alles 
escaleert. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land waar de 
georganiseerde misdaad geen Nederlandse 
indringers wenst en niet terugschrikt voor 
moord en ontvoering. KLEM is vanaf 2 
februari te zien in de bioscoop.
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Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).
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HOE SCORE JE NOU 
EEN LEUKE DATE? MET 
DEZE TIPS MOET DAT 
ZEKER LUKKEN!

BRUIST/LIFESTYLE

Februari, de maand van de liefde! Met Valentijnsdag als grote hoogtepunt. 
Leuk voor alle verliefde stelletjes. Maar vrijgezellen van Nederland, niet 
getreurd... Februari is ook een perfecte maand om heerlijk te daten (net 

zoals alle andere maanden overigens)

de ander de eerste stap zet, is de kans groot dat je 
alsnog zonder date naar huis kunt. Ben je van jezelf 
niet zo’n vlotte babbelaar, bedenk dan eerst een 
goede openingszin voordat je de stoute schoenen 
aantrekt en op de persoon in kwestie afstapt. 
Vind je dat toch te spannend? Via de barman een 
drankje voor je potentiële date bestellen is ook vaak 
een succes. Wie niet waagt, wie niet wint!

ERGENS ANDERS Natuurlijk zijn er nog veel 
meer plekken om een leuke date tegen te komen: 
bij je sportclub, bij een concert of misschien wel 
tijdens een speeddate-avond. Waar je hem of haar 
ook tegenkomt, belangrijkste is altijd: blijf jezelf! Valt 
dat niet in de smaak, dan heeft die ander gewoon 
pech gehad!

ONLINE DATEN De makkelijkste manier om 
een nieuwe liefde te vinden is natuurlijk via 
internet. Maak een profi el aan op een datingsite 
en zorg dat je opvalt tussen al die duizenden 
andere mensen die op zoek zijn naar de liefde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door een originele omschrijving 
van jezelf, een opvallende foto of een leuke 
gebruikersnaam die mensen niet snel zullen 
vergeten. Succes gegarandeerd!

IN DE KROEG Dé plek waar veel dates ontstaan, 
is toch nog steeds de kroeg. Zie je iemand leuks 
staan, maar vind je het wat spannend om daar zo 
op af te stappen, zorg dan eerst voor oogcontact. 
Lukt dit, dan weet je dat de interesse wederzijds 
is. Als je vervolgens echter af blijft wachten tot 

Daten in de maand van 
de liefde

Wil jij ook een leuke date? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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FEB

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

Jan trotse eigenaresse van 
Gordijncentrum in Dongen. 
Mijn visie is dat je interieur 
een weerspiegeling van je 

karakter moet zijn. Laat mij 
je foto’s en/of tekening van 

jouw woning zien, nieuwbouw 
of bestaand, en ik ga er een 

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 
past. Graag tot ziens! 

(Wij werken op afspraak)Looiersplein 46, Dongen  |  0162 313 876  |  www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Jouw speciaalzaak voor elk budget

Scharwoudestraat 87, Tilburg
06-25447223

info@schatje-petatje.nl

 Tijden in overleg van maandag tot en met vrijdag
 Verse gezonde voeding ook voor onze 

beginnende vaste voedseletertjes
 Ondernemend
 Ontwikkelen op een leuke gezellige manier

Mirjam van de Weyer

Bel nu06-25447223

 Ontwikkelen op een leuke gezellige manier

Bel nu06-25447223

Op zoek naar een 
kleinschalige fl exibele 
kinderopvang?

@kdvbsofonkelbeertje
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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

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.
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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!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
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
Fu Chen is sinds 2015 eigenaar 
van Yutakana in Waalwijk. Dat 
was toen nog een wokrestaurant, 
maar in 2017 ging het roer om 
en werd de formule aangepast. 
Sindsdien is Yukatana een All You 
Can Eat sushi & grill restaurant. 
Vanaf dag één zijn de reacties 
lovend. “We krijgen veel goede 
feedback en mooie recensies. 
We doen er dan ook alles aan 
om het onze gasten naar de zin 
te maken door het leveren van 
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

‘WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT’

 Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel honderdvijftig verschillende gerechten op 
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

  Culinaire ervaring
 “ Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met 
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

 Genieten
  Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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1. The Lip Scrub Tube - Sara Happ, € 25,-  www.thecofcosmetics.com
2. Do Son Geurkaars Tubéreuse van Dyptique, vanaf € 70,- www.skins.nl 

3. Lipbam van Loveli, € 6,- www.loveli.care
4. Fico d’India Moisturizing Hand Cream van Tuttotondo, € 11,40 www.thecofcosmetics.com

5. Handboek Liefdesbrieven schrijven van Elma van Vliet, € 19,99 www.bol.com
6. Replica On a Date Eau de Toilette van Maison Margiela vanaf, € 62,20 www.debijenkorf.nl 

7. Shea Butter Hand Cream van Compagnie de Provence, € 20,40 www.babassu.nl
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Iedere dag Valentijnsdag  
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8. Essie nail laquer, € 9,99,- www.boozyshop.nl
9. Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour van MAC, € 32,-  www.maccosmetics.nl

10. Aroma Shower Love van Weleda, € 6,99,- www.weleda.nl
11. Don’t Stop believing in... mini eyeshadow palette van essence, € 4,99 www.essence.eu

12. No Sleep in LA van  Miglot x Blackwave, € 60.- www.miglot.be 
13. Smooth Shave Foaming Gel van Clarins Men, € 21,- vanaf half februari www.clarins.nl

Waarom zou je ieder jaar moeten wachten tot 
14 februari om je geliefde te verwennen? Maak 
gewoon van iedere dag Valentijnsdag!Iedere dag Valentijnsdag

10
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BEAUTY/NEWS
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ALL YOU CAN EAT restaurant
CHINEES EN SUSHI AFHALEN & BEZORGEN

Huibevendreef 20, Tilburg Reeshof
013 - 570 44 45 

WWW.ROYALPALACETILBURG.NL

GRATIS PARKEREN

Wil je meer weten of de 
menukaart bekijken?
Scan dan de QR-code.

Royal Palace Tilburg is geen standaard ‘all you can eat’ restaurant, 
maar een restaurant met een zeer uitgebreide keuze aan gerechten 
uit diverse landen. U kunt hier terecht voor sushi, Thaise, Indische, 
Chinese en zelfs een aantal Westerse gerechten. Daarnaast kun je bij 
Royal Palace Tilburg ook gewoon à la carte gerechten bestellen. Alles 
wordt door de eigen koks bereid met dagverse ingrediënten. Kies je 
voor ‘all you can eat’, dan betaal je voor alles wat je eet een vaste 
prijs, zonder dat daar een tijdslimiet aan verbonden zit.

Royal Palace biedt u de mogelijkheid om 
zonder tijdslimiet onbeperkt te genieten 

van onze uitgebreide menukaart met 
overheerlijke hapjes uit de Japanse 
keuken. Van Sushi tot Teppanyaki en 
Tempura, Royal Palace heeft heerlijke Japanse 
gerechten die u geproefd moet hebben!

Al meer dan twintig jaar een begrip in Tilburg: restaurant 
Royal Palace Tilburg. Sinds 2018 onder de bezielende 
leiding van het echtpaar Alex Zhang en Sandy Chen, 
die het ‘all you can eat’ concept perfectioneerden en 
daarnaast ook de mogelijkheid bieden om eten af te 
halen of te laten bezorgen.

SMAAK IS ONZE PASSIE

Royal Palace biedt u de mogelijkheid om 
zonder tijdslimiet onbeperkt te genieten 

van onze uitgebreide menukaart met 
overheerlijke hapjes uit de Japanse 

OOK MOGELIJK OM 
AF TE HALEN OF TE 

LATEN BEZORGEN EN 
CATERING

Al meer dan twintig jaar een begrip in Tilburg: restaurant 

ALL YOU CAN EAT RESTAURANT IN TILBURG

Je staat altijd op met mooie wenkbrauwen én je 
hebt er geen omkijken meer naar als ze permanent zijn. 
Geen geld meer uitgeven aan allerlei dure wenkbrauw-
producten die vaak toch niet doen wat ze beloven. 
Twijfel niet langer en laat je wenkbrauwen verbeteren 
met permanente make-up. Je zult versteld staan van 
de wakkere en open blik die je hebt met permanente 
wenkbrauwen. 

PMU Artist OYA  • Noordhoekring 63, Tilburg  •  06 – 87 94 17 00 • info@pmuartistoya.com • www.pmuartistoya.com

Je hebt er geen omkijken meer naar
Mooie wenkbrauwen

Wil je ook jouw wenkbrauwen
permanent maken?
Bezoek de website of 
neem contact op!

Wij gebruiken apparatuur van Long Time Liner.Wij gebruiken apparatuur van Long Time Liner.

Wanneer jij je 
wenkbrauwen 
permanent wilt laten 
tatoeëren, kun je 
bij PMU Artist OYA 
terecht. Dankzij 
mijn ervaring en 
expertise ben je in 
de getrainde handen 
van een specialist.
Maak nu een 
afspraak online en 
ik zie je binnenkort!



LEEFTIJD
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze?
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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LOOKING/GOOD

Jouw huid in
de winter

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra hydratatie. Een hete 
douche is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een 
droge huid van. Probeer te douchen met lauw water en 
dep daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN 
ELLEBOGEN Ook deze lichaamsdelen hebben extra 
zorg nodig. Gebruik producten die sheaboter, 
mineralenolie of glycerine bevatten. Een intense 
verzorging krijg je door je voeten en handen in te smeren 
met olie en daarna met sokken en speciale 
handschoenen aan te gaan slapen.

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Klokkenkamer
VERKOOP, REPARATIE EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

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

Nooijens Antieke Uurwerken
Klokkenkamer
VERKOOP, 

Nooijens Antieke Uurwerken is ontstaan door de passie voor antiek. Maar het zijn 
de klokken en barometers die al meer dan 30 jaar de voorkeur hebben.

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK EN 

BEWONDER DE MEER 
DAN 300 KLOKKEN!

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN

Voor

Na

Als je écht vakwerk afl evert, is er maar weinig concurrentie!

Ibiza Tilburg  |  Heuvelring 220, Tilburg  |  06 222 80 481
www.ibizatilburg.nl

“Ibiza Tilburg brengt de sfeer van 
het eiland dichter bij huis. Je kan 

er dineren en borrelen onder het 
genot van een heerlijke Ibiza-

sound. Ondertussen geniet je van 
de cocktailbartenders die hun 

kunsten staan te vertonen.”

Een compleet 
avondje uit

Kom ook 

genieten van
IBIZA 

in Tilburg 

Ridderkerksingel 68, Tilburg  |  06-23669600
www.massagesalonpeaceofmind.nl

Zwanger? Gewoon even 
heerlijk ontspannen!
Zwangerschap is een mooie periode met veel verander-
ingen in het lichaam. Een massage kan klachten die je 
ervaart tijdens de zwangerschap verlichten.

Peace of Mind  Praktijk voor Massage en Bewustwording

• Vermindert mentale en 
 emotionele spanningen
• Helpt je goed te slapen
• Vermindert rugpijn 
• Geeft meer energie 
• Zorgt voor ontspanning

Hoofdstraat 109, Rijen  |  0161-227477
www.autohuisrijen.nl

Dé autospecialist van Rijen
AUTOHUIS RIJEN
BOSCH CAR SERVICE

Alles onder één dak 
Wij doen alles voor uw auto. Wij staan niet alleen garant voor deskundig advies en 
vakkundig onderhoud en reparatiewerk, u kunt bij ons ook andere zaken voor uw 
auto regelen. Zo kunt u naast de pechhulp bij ons terecht voor de autoverzekering, 
autofi nanciering en betrouwbare tweedehands auto’s.

Kom het gewoon 
zelf eens ervaren bij 

Autohuis Rijen!
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JE HOEFT DE DEUR NIET 
UIT OM HET ROMANTISCH 
TE MAKEN!

BRUIST/WONEN

Op valentijnsdag halen we alles uit de kast om onze geliefden extra te 
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je niet 

eens de deur voor uit. 

Verleidelijke eettips
voor een romantisch diner

Inspiratie nodig voor een romantisch diner? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

oesters (bevatten zink wat je libido verhoogt) en 
asperges (o.a. foliumzuur dat de histamineproductie 
een boost geeft en dus het krijgen van een orgasme 
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade 
(anandamine en fenylethylamine zorgen voor 
gevoel van geluk, opwinding en euforie) en honing 
(verhoging van testosteron in je bloed).

LIEFDESDRANKJES In de meeste gevallen 
drink je bij het eten rode of witte wijn, afhankelijk van 
je hoofdgerecht. Je kunt ook je eigen liefdesdrankje 
maken op basis van bijvoorbeeld aardbei, framboos 
en ananas. Rozenblaadjes (geur vermindert angst en 
vergroot opwinding), jasmijn (zorgt voor opwinding) 
en kaneel (helpt ontspannen) doen ook wonderen.

FINISHING TOUCH Helemaal klaar? Dan is 
het tijd voor de laatste stap. Trek je mooiste jurk of 
pak uit de kast, doe een lekker geurtje op en kies een 
sfeervol muziekje uit. Jullie avond kan niet meer stuk! 

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET 
HALVE WERK Het eerste waar je over moet 
nadenken, is het menu. Wat zet je op tafel om tot 
een hoogtepunt van de avond te komen? En dan 
bedoelen we niet alleen op culinair gebied. Door je 
menu zorgvuldig samen te stellen ben je al een heel 
eind. Kies voor gemakkelijke gerechtjes of dingen die 
je op voorhand kunt maken zoals een ovenschotel. 
Daarnaast is het belangrijk om de juiste sfeer te 
creëren. Dat kan door je woonkamer te decoreren met 
rozenblaadjes of door een bos rode rozen op tafel te 
zetten. Natuurlijk mogen kaarsen niet ontbreken. Het 
zijn de ultieme sfeermakers.

NATUURLIJKE VERLEIDERS In de 
winkel zijn ingrediënten te koop die uit zichzelf iets 
erotisch hebben. Neem nu aardbeien (zeker in 
combinatie met slagroom) of vijgen (symbool voor 
vrouwelijk seksorgaan). Andere ingrediënten bevatten 
bestanddelen die extra stimulerend werken zoals 
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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.

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. 

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:



Mini Charlottes
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes

aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 

Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
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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  8  3  5  4  8  6  1  9
7  9  2  4  5  7  8  3  1 
1 7  3  2  3  7  1  8 2
9  6  1  2  4  8  5  7  3
9  3  4  1  5  6  9  2  2
7  9  2  5  2  3  1  6  8
3 2  8  6  6  4  3  9 4
4  8  3  7  9  3  7  1  6 
4  5  3  1  3  7  9  5  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 'liefde'.
De oplossing van vorige maand was doelen.

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Pizzolato 
Spumante

We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 3 maart aanstaande.

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest

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

Twee vrijkaartjes
T.w.v. € 26,-

Twee vrijkaartjesTwee vrijkaartjes
T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-

Maak kans op:

avontuur 
slang 
kikker 
spin  

uil 
kaartjes 
winnen 
aapje

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

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