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’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA'S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT TILBURG BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
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 brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Van Amelsfoort Hoveniersbedrijf en Raad & 
Uitvoering, die je vertellen waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen
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Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?



Daar zijn we heel trots op. Ons team staat voor kwaliteit en 
service. Het is een mix van ervaring en jong talent, maar 
allemaal even enthousiast, klantvriendelijk en fris. 

We maken het u zo makkelijk mogelijk: we zijn duidelijk over 
kosten en komen onze afspraken na. Voor ons de gewoonste 
zaak van de wereld, want zo willen we zelf ook graag worden 
behandeld.  

Wij zijn Bosch Car Service Auto Blaschke

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 Tilburg  |  013-4682001  |  www.autoblaschke.nl

45 jaar geleden opende Auto 
Blaschke haar deuren. Gestart in 
de oliecrisis met één brug en één 
monteur. Door hard te werken en 

dicht bij ons zelf te blijven, hebben 
we een goede reputatie opgebouwd 

die in 2015 leidde tot een tweede 
plaats bij de verkiezing van beste 

autobedrijf van Nederland. 

KIJK OP 
WWW.AUTOBLASCHKE.NL

voor het actuele 
aanbod.



Verschillende kleuren continue leverbaar

Wij zijn Bosch Car Service Auto Blaschke

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 Tilburg  |  013-4682001  |  www.autoblaschke.nl

U kunt bij ons terecht voor:
• APK
• Onderhoud 
• Reparatie
• Nieuwe en gebruikte auto’s 
• Schadetaxatie en- herstel
• Banden
• Lease

Scherpe prijzen voor

Wij zijn groot, maar niet te groot om een persoonlijke band met u op te 
bouwen. Wij zijn klein, maar niet te klein om u perfect te kunnen servicen.  

Uw auto moet het gewoon doen. Elke dag. Daar rekent u op. Onderhoud 
helpt bij het voorkomen van problemen, maar toch kan het voorkomen dat  
er iets mis is met uw auto.

Dan is het goed om te weten dat Auto Blaschke voor u klaar staat. 

Renault Captur van 2018  
€ 18.940,- (7.534 km)

Renault Kadjar van 2018  
€ 24.995,- (8.406 km)

Opel Mokka X van 2018  
€ 25.777,- (10.068 km)



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 

ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 

in het interieur met exclusieve kaarten, posters en 
wallpaper collecties. Het eigenzinnige, botanische 

en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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voor je  interieur

TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt één en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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BRUISENDE/ZAKEN

Jos W. Simons Pianohandel  |  Eigenaar: Geert Simons  |  Kraaivenstraat 25-11 Tilburg
info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Tijd voor iets nieuws
“Na honderd jaar hebben we onlangs de 
Goirkestraat verlaten. Het was tijd voor iets 
nieuws.” Maar tegelijkertijd ook voor iets ouds, 
want Geert doet nu weer precies waar zijn 
grootvader ooit mee begon en waar ook zijn 
passie ligt. “Ik verhuur nog steeds piano’s en 
bemiddel ook nog bij de verkoop ervan, maar ik 
heb geen showroom meer. Oftewel, ik leg me nu 
hoofdzakelijk toe op het stemmen en repareren 
van piano’s en vleugels, dat wat ik het liefste 
doe.”

Kwaliteit
Over de vraag waarom men voor Jos W. Simons 

Pianohandel moet kiezen, hoeft 
Geert niet na te denken. 
“Omdat ik gewoon goed ben 
in wat ik doe en er altijd alles 
aan zal doen om het maximale 
uit het instrument te halen. Ik 
geef een eerlijk advies en op 
het gebied van kwaliteit doe 
ik geen concessies, waardoor 

Uw instrument 
      in goede handen“De cirkel is rond; 

na een eeuw 
focussen we ons 
weer op hetgeen 
mijn grootvader 
ooit mee begon: 
het stemmen en 

repareren van 
piano’s en 

vleugels.” Een 
passie die ook bij 

de derde 
generatie 

eigenaren van 
familiebedrijf Jos 

W. Simons 
Pianohandel nog 

volop aanwezig is.
Pianohandel moet kiezen, hoeft 
Geert niet na te denken. 
“Omdat ik gewoon goed ben 
in wat ik doe en er altijd alles 
aan zal doen om het maximale 
uit het instrument te halen. Ik 
geef een eerlijk advies en op 
het gebied van kwaliteit doe 
ik geen concessies, waardoor 

ik altijd trots kan 
zijn op het werk dat 
ik lever. Of het nu 
het lijmen van een 
toets of het volledig 
reviseren van een 
piano of vleugel 
betreft. Ik streef 
altijd naar perfectie 
en dat tegen een 
zeer eerlijke prijs.”

Reparaties
Wat voor piano of vleugel je ook hebt, bij 
Geert ben je gegarandeerd aan het juiste 
adres. “Niet alleen om te stemmen, maar 
zeker ook voor alle mogelijke reparaties. 
Kleine reparaties voer ik gewoon bij de 
klant op locatie uit, voor de grotere klussen 
beschik ik over een werkplaats.”

U kunt erop rekenen dat een 
instrument bij mij in goede handen is.

      in goede handen
zijn op het werk dat 

toets of het volledig 

altijd naar perfectie 



NS-plein 17, Tilburg  |  013-542 18 96  |  info@fenikstilburg.nl  |  www.fenikstilburg.nl

Aan het werk met Feniks! 

Feniks

Op Eigen Kracht 
Ben je op zoek naar een baan die bij jou past? Wil je ontdekken wat je nu  
écht wilt? Je zelfvertrouwen terugkrijgen? Beter leren solliciteren? Dan is de gratis 
training ‘Op Eigen Kracht’ echt iets voor jou! Met behulp van ervaren loopbaan-
coach Kristel kom je erachter wat jij wil en kan en welk soort werk bij jou past.  
Je leert netwerken, een sollicitatiebrief schrijven en jezelf presenteren. Zo zet je 
doelgericht stappen. Deze training, speciaal voor vrouwen, begint op 10 september 
en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten op maandagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

Workshop Onderhandelen met je Werkgever 
Verdien jij meer dan je nu verdient? Vaak verdienen mannen meer dan vrouwen, 
omdat zij vaker over hun arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Wil jij ook leren 
onderhandelen? Doe dan mee met de gratis workshop ‘Onderhandelen met je 
werkgever’ op 19 september van 9.15 tot 12.00 uur. In 2,5 uur leer je onderhandelen, 
wat je moet doen maar ook wat je niet moet doen! Je krijgt persoonlijke tips waar je 
echt iets aan hebt. 

Meld je voor beide trainingen aan via kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl 

Op Eigen Kracht 
Ben je op zoek naar een baan die bij jou past? Wil je ontdekken wat je nu 
écht wilt? Je zelfvertrouwen terugkrijgen? Beter leren solliciteren? Dan is de gratis 
training ‘Op Eigen Kracht’ echt iets voor jou! Met behulp van ervaren loopbaan-
coach Kristel kom je erachter wat jij wil en kan en welk soort werk bij jou past. 
Je leert netwerken, een sollicitatiebrief schrijven en jezelf presenteren. Zo zet je 
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Rheastraat 25, Tilburg  

T. 013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  

www.autokafoe.nl

PRESENTEERT OCCASION VAN DE MAAND

BMW 3-serie 320i High Exe Navi 
prof 18” Xenon Bluetooth
Wie vertrouwd is met BMW’s, hoeven we het niet uit te leggen. Deze 3-serie is in zijn hele 
rijbeleving weer een èchte BMW. Geen BMW-rijder? Eén devies: proberen, ga met zo’n auto 
rijden. Niet een blokje om, maar maak een serieuze proefrit. Wie van autorijden houdt, valt 
dan voor déze 3-serie. Zoals hij stuurt, mede door de achterwielaandrijving, zoals de auto 
aanvoelt, de smeuïgheid van de motoren, het perfecte schakelen van die achttraps 
automaat: zó rijdt een BMW. 

Als het je niet aanspreekt, dan is de conclusie simpel: koop een ander merk. Wie dit wel 
bevalt, verdient ook een waarschuwing: pas op, het is verslavend. Er zijn niet veel mensen 
die in hun leven maar één BMW rijden, er volgen er altijd meer. Deze 3-serie verdient daarbij 
vergeleken met zijn voorgangers het complimentje dat volwassenen nu ook op de achterbank 
prima kunnen zitten. De bagageruimte is met 480 liter minimale inhoud geen recordhouder, 
maar behelpen is anders. 

Een 3-serie hoort ook heel comfortabel te zijn. Een sportonderstel moet altijd een heel 
bewuste keuze zijn, ook bij een occasion. De auto wordt er erg hard van en dat is op lange 
ritten niet fi jn. Het brandstofverbruik is natuurlijk fl ink verschillend per motorisering en 
sterk afhankelijk van de rechtervoet van de bestuurder. Bij normaal gebruik rijdt een 328i 
benzineversie al rond 1 op 12 en met een 320d Effi cient Dynamics reden we moeiteloos 
1 op 20. In alle gevallen zijn de moderne BMW-motoren zuiniger dan wat gemiddeld 
genoemd zou kunnen worden.

Conclusie
Ook deze 3-serie behoort weer tot de meest gezochte en meest courante occasions. 
Er is een grote schare liefhebbers, die de kwaliteiten van zo’n BMW op waarde schatten en 
als het binnen hun macht ligt, zo’n auto willen rijden. Wie kiest voor een BMW 3-serie als 
occasion hoeft dat nooit uit te leggen.

BMW 3-serie 320i High 
Exe Navi prof 18” 
Xenon Bluetooth
Bouwjaar: 2007
Kleur: Zwart metallic
Km. stand: 128.750 km
Prijs: € 9.950,-

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters 
van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een 
onafhankelijk, universeel autobedrijf, 
dicht bij De Reeshof, dat zich 
voornamelijk richt op de verkoop en 
inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

U kunt bij ons terecht voor alle merken 
auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer 
interessante occasions op voorraad. 
Ook voor zoekopdrachten kunt u bij 
ons terecht.

Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken, voordat ze worden 
afgeleverd.

TEST
Eigenaresse: Ellen van Horssen 
Boomstraat 81, Tilburg  |  06-27516568  |  www.kdvdekleineboom.nl

Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor 
uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 

KDV DE KLEINE BOOM

Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste 
adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor 
een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de 
ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze enerzijds 
zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische 
activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
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Er is een grote schare liefhebbers, die de kwaliteiten van zo’n BMW op waarde schatten en 
als het binnen hun macht ligt, zo’n auto willen rijden. Wie kiest voor een BMW 3-serie als 
occasion hoeft dat nooit uit te leggen.

BMW 3-serie 320i High 
Exe Navi prof 18” 
Xenon Bluetooth
Bouwjaar: 2007
Kleur: Zwart metallic
Km. stand: 128.750 km
Prijs: € 9.950,-

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters 
van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een 
onafhankelijk, universeel autobedrijf, 
dicht bij De Reeshof, dat zich 
voornamelijk richt op de verkoop en 
inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

U kunt bij ons terecht voor alle merken 
auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer 
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Foto: Martijn Kusters

Bredaseweg 94A, Tilburg  |  013-5439028  |  info@artinails-beauty.nl
 www.facebook.com/Artinails-Beauty  |  www.artinails-beauty.nl

Het is onze uitdaging om dat samen met jou te bereiken.
Of het nu gaat om een mooie huid, perfecte nagels, verzorgde voeten 

of een stralend uiterlijk, ons professionele team staat altijd voor je klaar.

Wil je er altijd
stralend uitzien?

Jouw beautyspecialist!

Wist u dat u bij ons terecht kunt voor: 
•  Voetverzorging, nu ook voor duo’s
•  Nagels/handverzorging + gellak etc.
•  Hand- en voetverzorging, nu uitgebreid 
 met heerlijke luxe spa
•  Gezichtsverzorging (verschillende 
 huidverbeterende behandelingen)
•  Ontharen (harsen/defi nitief)
 huidverbeterende behandelingen)
•  

Jouw beautyspecialist!

En wat wel zo handig is, je vindt bij Artinails & Beauty
Alle behandelingen onder één dak!

Jouw beautyspecialist!

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 



DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.
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K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

De airconditioner zorgt in de zomerperiode voor verkoeling en 
voor aangename warmte in de winterperiode. Koelservice Biggelaar 
geeft u graag en vrijblijvend advies over de ruimte en de productkeuze 
van de airconditioner, voor in uw bedrijfsruimte of in uw slaapkamer. 
Wij werken met hoog gekwalifi ceerde airconditioners. In 2013 zijn 
wij dan ook offi cieel dealer geworden van Panasonic airconditioners. 
Koelservice Biggelaar is F-gassen gecertifi ceerd.

Voor airconditioning
   ga je naar Koelservice Biggelaar

K O E L S E R V I C EK O E L S E R V I C E
B I G G E L A A RB I G G E L A A R Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

Koelservice Biggelaar 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg 
en omstreken, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met 
mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel 
deskundig bij te staan zodat de uitvaart ondanks het verdriet toch 
een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  



Een energetische tuin    
brengt harmonie
Bewust bezig zijn met de 
natuur, dat hoort bij mijn 

vak als hovenier. Ons 
bedrijf is gespecialiseerd 

in het ontwerpen, 
aanleggen, renoveren én 
onderhouden van tuinen 

en al ruim 30 jaar 
gevestigd in Goirle. 

Theo: “Ik ben van nature gevoelig en 
heb het vermogen om de kracht, de 
energie van alles te voelen. Neem 
waar wat nodig is om tuin, omgeving 
en bewoners met elkaar in balans te 
brengen. Ik voel die energie in mijn 
lichaam. Positieve energieën voel ik 
als warmte en rustgevend. Negatieve 
energieën voel ik als koude en 
onrustig”. 

Na het behalen van het diploma 
‘Energetisch tuinontwerpen’ is hij 
bewust met deze kennis gaan werken. 

Hij ‘voelt’ als het ware bomen, planten en 
mineralen. Theo volgde met succes een 
(in Nederland) erkende opleiding en is 
actief met energetische tuinen bezig. En 
met heel veel succes.

Hoveniersbedrijf van Amelsfoort 
wenst u allen een gezond, groen en 

energiek welzijn toe.

Mocht u meer willen weten over 
energetische tuinen en/of onze  
werkwijze, kijk dan gerust eens op:  
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

website!

BRUISENDE/ZAKEN

Poppelseweg 11, Goirle  |  013 - 534 60 23  |  06- 50 29 80 62  
theo@hoveniervanamelsfoort.nl  |  www.hoveniervanamelsfoort.nl

K O E L S E R V I C E
B I G G E L A A R

De airconditioner zorgt in de zomerperiode voor verkoeling en 
voor aangename warmte in de winterperiode. Koelservice Biggelaar 
geeft u graag en vrijblijvend advies over de ruimte en de productkeuze 
van de airconditioner, voor in uw bedrijfsruimte of in uw slaapkamer. 
Wij werken met hoog gekwalifi ceerde airconditioners. In 2013 zijn 
wij dan ook offi cieel dealer geworden van Panasonic airconditioners. 
Koelservice Biggelaar is F-gassen gecertifi ceerd.

Voor airconditioning
   ga je naar Koelservice Biggelaar

Biestsestraat 54, Biest-Houtakker    |  06-52461455
info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Uw specialist op het gebied van: airconditioning - warmtepompen - koeltechniek

Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, brengt 
verwarring, verdriet en pijn met zich mee. En juist in deze periode 
moeten er veel besluiten genomen worden. Daar help ik u graag bij. 
Het belangrijkste is, de uitvaart vorm te geven zoals dat voor u en 
uw dierbare belangrijk is. U heeft één aanspreekpunt. Ik neem 
de tijd en luister goed naar uw wensen, daarna regel ik alles 
met zorg voor u, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook een 
voorregeling behoort tot mijn werkzaamheden, hiermee neemt u de 
zorg van uw nabestaande uit handen. Mijn werkgebied is Tilburg 
en omstreken, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met 
mij opnemen. Ik voel me bevoorrecht om u met hart en ziel 
deskundig bij te staan zodat de uitvaart ondanks het verdriet toch 
een mooie en waardevolle herinnering blijft.

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  



Stationsstraat 19, Tilburg  |  013-2070740  |  chantal@dekkers-familierecht.nl  |  www.dekkers-familierecht.nl

Veel stellen hebben een 
zogenaamde taakgerichte 

relatie. Taken zijn verdeeld, 
dat is namelijk handig. Ieder 
weet wat er van hem of haar 

wordt verwacht. Jij werkt 
buitenshuis, ik zorg voor de 

kinderen. Jij zet de vuilnis 
buiten, ik doe de was. Wel 
zo duidelijk. Als taken zijn 
verdeeld, hoef je hierover 
niet steeds te overleggen. 
Doordat overleg niet meer 

tot de routine behoort, 
kabbelen relaties voort. 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Een balans opmaken 
van je huwelijk/relatie
Toch is het goed om af en toe stil te staan bij je huwelijk of relatie. Of om, 
zogezegd, een balans op te maken van je huwelijk of relatie. Een hulpmiddel 
daarbij kunnen de zogeheten ‘Bouwstenen van Vansteenwegen’ zijn. 
Vansteenwegen beschrijft in zijn boek ‘Liefde is een werkwoord’ de vijf
bouwstenen voor een goede basis in een partnerrelatie.

Aan de hand van vijf vragen kun je zicht krijgen op de kwaliteit van je relatie en 
wellicht ook zicht op hoe de ander in de relatie staat. Deze vragen zijn:

1. Kun en mag je jezelf zijn in de relatie?
2. Kun en mag je jezelf uiten in de relatie?
3. Is er empathie in de relatie (d.w.z. het vermogen om gevoelens 
 over en weer met elkaar te delen)?
4. Is er voldoende intimiteit (seks, maar ook een knuffel of arm 
 om je schouder) en houdt je partner rekening met jouw behoeftes?
5. Heb en neem je voldoende tijd voor elkaar?  

Het kan zijn dat de antwoorden op deze vragen aanleiding geven om aan 
onderdelen van jullie relatie te werken. Relatietherapie kan helpen om de 
basis te verbeteren en te versterken. Soms is het helaas ook mogelijk dat de 
antwoorden op deze vragen de bevestiging geven dat het niet goed gaat en, 
wanneer eventuele relatietherapie geen oplossing biedt, leiden tot de conclusie 
dat je niet meer met je partner verder wilt gaan. Een verdrietige conclusie, maar 
met deskundige hulp van een gespecialiseerde familieadvocaat-mediator kun je 
gelukkig ook op een respectvolle manier uit elkaar.

COLUMN/DEKKERS



 bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Boek 
online een 

GRATIS
proefles in!

Schrijf je nu in en ontvang 50 euro korting op je 
eerste maand bij bbb health boutique Tilburg!

Deze actie loopt t/m 21 september 2018 en geldt alleen voor bbb Tilburg bij 
abonnementen vanaf 6 maanden.

bbb is een sportschool 
voor iedere vrouw

Wij coachen jou naar de mooiste versie van jezelf

Stationsstraat 19, Tilburg  |  013-2070740  |  chantal@dekkers-familierecht.nl  |  www.dekkers-familierecht.nl
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relatie. Taken zijn verdeeld, 
dat is namelijk handig. Ieder 
weet wat er van hem of haar 

wordt verwacht. Jij werkt 
buitenshuis, ik zorg voor de 

kinderen. Jij zet de vuilnis 
buiten, ik doe de was. Wel 
zo duidelijk. Als taken zijn 
verdeeld, hoef je hierover 
niet steeds te overleggen. 
Doordat overleg niet meer 

tot de routine behoort, 
kabbelen relaties voort. 

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Een balans opmaken 
van je huwelijk/relatie
Toch is het goed om af en toe stil te staan bij je huwelijk of relatie. Of om, 
zogezegd, een balans op te maken van je huwelijk of relatie. Een hulpmiddel 
daarbij kunnen de zogeheten ‘Bouwstenen van Vansteenwegen’ zijn. 
Vansteenwegen beschrijft in zijn boek ‘Liefde is een werkwoord’ de vijf
bouwstenen voor een goede basis in een partnerrelatie.

Aan de hand van vijf vragen kun je zicht krijgen op de kwaliteit van je relatie en 
wellicht ook zicht op hoe de ander in de relatie staat. Deze vragen zijn:

1. Kun en mag je jezelf zijn in de relatie?
2. Kun en mag je jezelf uiten in de relatie?
3. Is er empathie in de relatie (d.w.z. het vermogen om gevoelens 
 over en weer met elkaar te delen)?
4. Is er voldoende intimiteit (seks, maar ook een knuffel of arm 
 om je schouder) en houdt je partner rekening met jouw behoeftes?
5. Heb en neem je voldoende tijd voor elkaar?  

Het kan zijn dat de antwoorden op deze vragen aanleiding geven om aan 
onderdelen van jullie relatie te werken. Relatietherapie kan helpen om de 
basis te verbeteren en te versterken. Soms is het helaas ook mogelijk dat de 
antwoorden op deze vragen de bevestiging geven dat het niet goed gaat en, 
wanneer eventuele relatietherapie geen oplossing biedt, leiden tot de conclusie 
dat je niet meer met je partner verder wilt gaan. Een verdrietige conclusie, maar 
met deskundige hulp van een gespecialiseerde familieadvocaat-mediator kun je 
gelukkig ook op een respectvolle manier uit elkaar.

COLUMN/DEKKERS
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WESTERMARKT 5  |   5042 MC TILBURG  |   T 013 -  46 34 868WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

Locatie omschrijving• Terras 150m2 (50m2 overdekt en verwarmt)
• Feestlocatie/ Bar Restaurant 100m2• Aangrenzend 500 parkeerplaatsen (gratis)Mogelijkheden Locatie • Borrels / Meetings tot 100 personen• Diners tot 70 personen• Feesten tot 100 personen• BBQ tot 125 personen• Vergaderingen/presentaties    tot 50 personen na 18:00uur

F E E STJ E T E V I E R EN ?
“Tuinhuis Culinair is een geweldige locatie voor feesten en 
partĳ en. Speciaal voor mensen die hierin geïnteresseerd zĳ n, 
hebben wĳ  een folder samengesteld met alle mogelĳ kheden. 
Maar dat is niet het enige wat wĳ  bieden naast onze reguliere 
werkzaamheden. Wĳ  bieden namelĳ k ook nog de mogelĳ kheid 
om een kok in te huren voor op locatie: chef on demand. Een 
feest vier je dus bĳ  Tuinhuis of gewoon bĳ  jou thuis...”

SANDRA+RUBEN

 

DE BAR 

HEERL IJKE 
HAPJES !  

Wij de zorgen, u de fun!
L E T ' S C E L E B RAT E YOUR PARTY !  

Vraag 
naar onze 
brochure!

VERJAARDAG O F JUB I L E UM -  PR I VAT E D I N I N G - GRAT I S PARK E R EN - TOP SERV I C E

Vraag via de website vrijblijvend onze 
folder 'Feesten& Partijen' aan!



BINNEN/BUITEN

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste 
verjaardag is Doris Doorenbos (Tjitske 
Reidinga), een gescheiden vrouw met twee 
kinderen, op een dood punt aanbeland. 
Terwijl de mensen om haar heen carrière 
maken en drukke, volwassen levens leiden, 
is er van Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen... 
Gemaakt onder de creatieve leiding van Will 
Koopman (Gooische Vrouwen en Divorce), 
scenarioschrijfster Roos Ouwehand en 
regisseur Albert Jan van Rees.
Doris is vanaf 20 september te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
DORIS

 AGJE UIT
NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

D

VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 
5 OKTOBER vindt de 38e editie 
plaats van het Nederlands Film 
Festival. Tien dagen lang is Utrecht 
de fi lmhoofdstad van Nederland 
waar de Nederlandse fi lm het 
erepodium krijgt dat het verdient. 
Films van kort tot lang, van 
arthouse tot mainstream, van 
analoog tot digitaal. Speelfi lms, 
documentaires, animaties, korte 
fi lms en televisiedrama’s voor jong 
en oud. Naast honderden fi lms 
organiseert het festival ook 
talkshows, seminars en discussies. 
Hoogtepunt is de avond waarop 
de felbegeerde Gouden Kalveren 
worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.fi lmfestival.nl

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nl
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In Tilburg zelf
“Al jaren hoorden wij geluiden vanuit de markt dat mensen in 
Tilburg en omgeving bij het overlijden van een huisdier werden 
doorverwezen naar crematoria (ver) buiten de stad. Geen 
wenselijke situatie, vandaar dat wij 7 mei de deuren openden 
van ons eigen dierencrematorium.”

Betaalbaar
Behalve dat mensen nu voor de 
crematie van hun huisdier in Tilburg 
zelf terechtkunnen, zijn er volgens 
Chantal nog meer redenen om voor 
Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat 
het cremeren voor iedereen betaalbaar 
is en ook urnen en gedenktekens 
hebben wij voor elk budget. Daarnaast 
hebben wij zeer ruime openingstijden 
en een uitstekende telefonische 
bereikbaarheid. 

Klanten kunnen hun huisdier zelf 
komen brengen, maar wij beschikken 
ook over een eigen ophaalservice. 
Streven is hierbij altijd om binnen één 
uur na melding bij de klant aanwezig 
te zijn, ook buiten kantooruren en in 
het weekend.”

Individueel of collectief
“Bij ons kunnen mensen kiezen uit 
een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele 
crematie wordt de as terug 
ontvangen en krijgen de klanten 
een crematiecertifi caat met 
daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het 
huisdier met meerdere dieren 
tegelijk gecremeerd en wordt de 
as uitgestrooid over de Noordzee. 
We merken dat veel klanten zeker 
willen weten dat ze de as van hun 
eigen huisdier terugkrijgen en dat 
ze echt individueel gecremeerd 
worden, indien ze daarvoor kiezen. 

Doordat wij intern zeer strakke en 
goede procedures hebben, kunnen 
wij dit met honderd procent 
zekerheid garanderen. Klanten 
kunnen desgewenst zelfs hun 
eigen overleden huisdieren 
begeleiden naar de oven en zelf 
erin leggen. Wij zijn een van de 
weinige dierencrematoria waar dit 
tot de mogelijkheden behoort.”

Het overlijden van een dierbaar huisdier is voor de meeste mensen een emotionele 
gebeurtenis. Indien het afscheid van dit huisdier op een respectvolle en waardige manier plaats 
kan vinden, draagt dat zeker bij aan een mooie herinnering en een betere rouwverwerking. 
Daar weten ze bij Dierencrematorium Memoria in Tilburg alles van.

As 
binnen 48 uur 

retour!

Dierencrematorium Memoria Tilburg BRUISENDE/ZAKEN

Dierencrematorium Memoria Tilburg
Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

OPEN DAG 
BEGIN OKTOBER 

Houd onze 
Facebook en website 

in de gaten.Een waardig 
    afscheid
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013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 

Een betere beveiliging voor minder geld!

Door jarenlange ervaring in dit vakgebied kan ik mijn klanten perfect adviseren over een installatie 
op maat. Vaak worden we ingeschakeld om bestaande beveiligingsplannen en -maatregelen tegen 
het licht te houden en te checken of deze goed en doelmatig zijn. Dikwijls blijkt het dan mogelijk 
om met relatief simpele aanpassingen en beperkte investeringen de doelmatigheid van de 
beveiliging te verhogen en de 
exploitatiekosten in de hand te houden. 
Oftewel: just to be safe....

De focus ligt bij Mijland Security op een viertal disciplines: inbraak-
beveiliging, toegangscontrole, brandbeveiliging en camerabeveiliging. 



Eigenaar: Thomas Inderfurth  |  Piushaven 20B, Tilburg  |  013-5914906  |  www.eethuistwintig.nl

Wij organiseren elke 1ste zondag van de maand de 
Piushaven Sessies van 15.30 uur tot 17.30 uur. 
Tijdens deze middag geven wij studenten van de  
Fontys een podium om hun talenten te vertonen. 

Nieuwe singer-
    songwriter talent

Kom ook!
En ontdek nieuw  

talent!
Dus wacht niet langer en kom eens kijken.

Talentvolle muzikanten van  

de Fontys bij Eethuis Twintig
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 Pieternel Massage

Bijzondere aandacht 
   voor bijzondere mensen Rechterhand in het bouwproces

Privé-aannemer
“Waarschijnlijk weet iedereen wel dat je uiteindelijk het minst betaalt als je 
rechtstreeks bij een vakman aanklopt in plaats van via een hoofdaannemer. 
Het vele regelwerk dat hierbij komt kijken, schrikt veel mensen echter af. En 
daar komt Raad & Uitvoering om de hoek. Als ‘privé-aannemer’ van de klant 
kopen wij diensten in rechtstreeks bij de bron, waardoor je de juiste mensen 
op de juiste plek zet en meteen flink bespaart op je uitgaven.”

Vertrouwd gevoel
“Doordat ik al mijn hele leven in de bouwwereld zit, weet ik precies waar ik 
het over heb en kan ik klanten optimaal adviseren. Bovendien heb ik in de 
loop der jaren heel wat contacten opgedaan, waardoor ik precies weet wie 
geschikt is voor welke klus. Dat ik iemand ken, is overigens geen garantie 
dat hij de klus ook daadwerkelijk krijgt. Voor elke discipline vraag ik namelijk 

Eigenaar: Ron Adriaensen  |  Emma Goldmanweg 8c, Tilburg  |  06-38379097  |  www.raad-uitvoering.nl

Als aannemer wilde Ron 
Adriaensen het eens 

helemaal over een andere 
boeg gooien. Vandaar dat 
hij ruim een jaar geleden 

de knoop doorhakte 
en startte met Raad & 

Uitvoering. Sindsdien vormt 
hij als ‘bouwregisseur’ de 

rechterhand tijdens het 
bouwproces voor iedereen 

die hem inhuurt.



Rechterhand in het bouwproces

DE JUISTE MENSEN  
OP DE JUISTE PLEK

in het bouwproces

DE JUISTE MENSEN 
OP DE JUISTE PLEK

diverse offertes op, waaruit in nauw overleg met de klant 
uiteindelijk degene wordt gekozen die hen het meest 
aanspreekt. Dit biedt de klant de mogelijkheid om heel 
bewust te kiezen wat meteen een vertrouwd gevoel geeft.”

Kwaliteit
“Eigenlijk heeft deze manier van werken alleen maar 
voordelen voor alle partijen, behalve dan misschien dat het 
iets meer betrokkenheid vraagt van de klant dan wanneer 
deze alles uitbesteedt via een hoofdaannemer. Daarvoor in 
de plaats krijg je echter wel kwaliteit en het best mogelijke 
eindresultaat van het project terug. Wat wil je nog meer?!” 

BRUISENDE/ZAKEN
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 180302 09 BOGARDE 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:39
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NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland
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HEt techniekhuys | de run 4250 | veldhoven 

www.hemelswonenevent.nl

Beleef het Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event 
Prikkel uw zintuigen, laat u verrassen en raak geïnspireerd tijdens het
driedaagse Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event. Tijdens het ‘Inspire 
your Home’ event vindt u de antwoorden op al uw interieur en exterieur
vragen. De specialistische exposanten van dit exclusieve event staan er 
speciaal voor u. Ze delen met veel passie hun kennis en presenteren de 
laatste trends op het gebied van wonen, architectuur, tuinen en styling.  

28 - 29 - 30 september

Vr vip-avond 18.00u tot 21.00u | €25,- duo-ticket

Za 12.00u tot 17.00u | zo 10.00u tot 17.00u | €7,50 ppPD

Het WOONEVENT 
“ INSPIRE YOUR HOME ”
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Mooie en verzorgde nagels  
  binnen handbereikMooie en 

verzorgde 
nagels zijn je 
visitekaartje. 

Met een bezoek 
aan Nagelstudio 
Sparkling Nails 

ligt dat ook 
binnen jouw 
handbereik.  

EIGENAAR: URSULA JONKERGOUW
BEETHOVENLAAN 115, TILBURG
06-51044643
WWW.SPARKLINGNAILS.NL

“Het leukste is de grote diversiteit  
aan mensen die ik ontmoet”

Ursula Jonkergouw is sinds 2010 officieel gecertificeerd als nagelstyliste  
en werkt dagelijks met veel plezier in haar nagelstudio in Tilburg. 

De cosmetische werkzaamheden van Ursula zijn zeer divers en worden 
op vakkundige wijze verzorgd. Ben je een nagelbijter, scheuren je nagels 
of groeien ze gewoon niet goed? Nagelstudio Sparkling Nails kan helpen 
met het oplossen van deze problemen. Ook als je iets speciaals wenst 
voor een feestje of bruiloft of juist altijd opvallende nagels wilt hebben, in 
de gemoedelijke nagelstudio vlakbij het Wagnerplein ben je aan het juiste 
adres. Dunne, natuurlijk acrylnagels kunnen voorzien worden van een 
strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters.  
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails werkt uitsluitend met de  
producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil  
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 
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Nagelstudio Sparkling Nails

Maak nu  
een afspraak!
06-51044643
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LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor je haar. Het is 
zelfs gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep 
het lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens 
drogen. Wil je toch graag je haar in model stylen? 
Gebruik dan een heat protection die jouw haar 
beschermt tegen de hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Z on
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.
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Kom langs op onze open dag en lever de bovenstaande vouchers in en maak gebruik van onze aanbiedingen

Speciale Open Dagaanbiedingen! 

Solidheath Tilburg Noord Drieburcht Wagnerplein 3a (3e verdieping)
Solidhealth Lifestylecenter Reeshof Warmondstraat 116 (bij station Reeshof)
085-4831748  |  info@solidhealth.nu  |  www.solidhealth.nu

Spectaculair afslanken en gezellig sporten in de Reeshof! Open dag 
Zaterdag 15 september van 11.00 tot 15.00 uur      

Pro� teer deze dag van de

voeding, lifestyle & beweging 

Kom deze dag kijken in ons lifestyle-center, wat wij te bieden hebben op het gebied van sporten, 
afslanken, gezondheid, wellness en beauty.

voeding, lifestyle & beweging 

Lid worden tijdens de open dag betekent: 
• 2 maanden (september en oktober) gratis sporten; geen inschrijfgeld 
• 20 strippenkaart voor € 150 i.p.v. € 175,- 
• Infraroodkuur boeken (10 trainingen en 2x voedingsadvies) € 250,- i.p.v. € 299,-
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 
weer blijft verrassen.”

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

Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst  
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij 
Van Erp-Broekhans; een familiebedrijf dat het ware  
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

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

SIZE 42&UP

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur  
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
Laatste zondag van de maand open
Maandag gesloten

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE  
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE 

LIFESTYLE 
FASHION GIFTS



Een nieuw seizoen betekent in veel 
huishoudens ook dat er weer even 
een frisse wind door het huis waait. 
Tijd dus voor de grote najaars schoon-
maak waarna je je huis weer in 
herfstsferen onder kunt dompelen. 
Zolang het kan genieten we buiten 
namelijk nog volop van het zonnetje, 
maar zodra de herfst inzet, het buiten 
kouder wordt en de blaadjes van de 
bomen vallen, willen we eigenlijk 
weer niets liever dan gezellig binnen 
cocoonen. Daar kun je dan ook maar 
beter vast op voorbereid zijn.

NATUURLIJKE MATERIALEN EN WARME TINTEN
Haal de warme kleedjes en plaidjes weer van zolder of uit de kast, 
check hoe het gesteld is met je voorraad kaarsen en vul deze 
eventueel nu al aan en vervang alvast alle zomerse, kleurrijke 
accessoires door accessoires van natuurlijke materialen en in 
warme tinten. De lantaarns die je tijdens de zomer in je tuin had 
staan voor wat sfeerverlichting tijdens die lange, zwoele zomer-
avonden, kun je eventueel een poetsbeurt geven en ze vervolgens 
naar binnen halen voor wat meer sfeer in huis. Let er dan overigens 
wel goed op dat de onderkant hiervan niet te heet kan worden om 
brandgevaar te voorkomen.

Eigenlijk willen we er nog niet aan denken, maar helaas laat de herfst niet heel lang meer 
op zich wachten. Hoewel sommigen zich juist verheugen op dit jaargetijde met al zijn 
mooie kleuren en veranderingen in de natuur, houden de meeste mensen het liefst toch 
nog even vast aan het zomerse gevoel. En terecht! Maar dat betekent niet dat je nog geen 
voorbereidingen kunt treffen voor de naderende herfst...

Haal de Herfst
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BEN JE EEN VAN DE GELUKKIGEN MET 
EEN OPEN HAARD IN HUIS? Leg dan de focus 
in je interieur hier weer wat meer op dan in de zomer 
waarschijnlijk het geval was. Wat kussens eromheen, 
een stapeltje hout ernaast en je komt vanzelf in de 
herfstmood. Geen echte open haard? Geen probleem! 
Ook een gas haard of bijvoorbeeld een elektrische 
haard kan voor heel wat sfeer in huis zorgen.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE IN
HUIS. Sowieso gezond, maar een woning die goed 
geventileerd wordt, warmt ook nog eens beter op. 
Wel zo handig dus als het buiten wat kouder wordt 
en de verwarming weer aangaat.

BRUIST/WONEN

in huisHerfst
ZODRA DE HERFST INZET, WILLEN 
WE NIETS LIEVER DAN GEZELLIG 
BINNEN COCOONEN
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Voor elke ruimte
“Wij maken de kast die bij je past.” 
Vanuit dat uitgangspunt werken ze 
bij Hamers@Home Kastenbouwers 
al sinds 1992. “Wat voor kast je ook 
zoekt, bij ons slaag je gegarandeerd.”

Eigenaar: Leon Hamers | Ringbaan Zuid 372, Tilburg | 013-4627420 | info@hamerstilburg.nl | www.hamerstilburg.nl

DE KAST DIE BIJ JE PAST

Breed assortiment
“En dat tegen een betaalbare prijs.” Een 
van de dingen waarmee Hamers@Home 
Kastenbouwers zich onderscheidt in de markt, 
weet eigenaar Leon Hamers te vertellen. 
“Maar dat is zeker niet de enige reden 
waarom je bij ons moet zijn voor een kast op 
maat. Ook het ontzettend brede assortiment 
maakt van Hamers@Home Kastenbouwers 
‘the place to be’. Van standaard en maatwerk 
slaapkamerkasten en woonkamerkasten tot 
kledingkasten met schuifdeuren en (luxe) 
inloopkasten. Iedere (woon)situatie vraagt 
immers om een specifi eke kast. Benieuwd wat 
wij zoal te bieden hebben? Breng dan zeker een 
bezoekje aan onze mooie, grote showroom om 
met eigen ogen te zien wat er allemaal mogelijk 
is. In vrijwel alle prijsklassen hebben wij wel 
een kast (op maat).”

een kastoplossingVoor elke ruimte

Eigenaar: Leon Hamers | Ringbaan Zuid 372, Tilburg | 013-4627420 | info@hamerstilburg.nl | www.hamerstilburg.nl

Ontzorgen
Van advies tot ontwerp, het deskundige team van deze 
kastenspecialist kan het allemaal voor je verzorgen. “Wij 
nemen de tijd om met jou te bekijken welke kast het beste 
past in jouw interieur. Kwaliteit en vakmanschap staan 
hierbij zeer hoog in het vaandel en zelfs een uitgebreid 
3D-ontwerp behoort tot de mogelijkheden om de klant 
een duidelijk beeld te geven van de kast die wij voor hem 
hebben ontworpen. We meten bovendien ter plekke voor de 
klant in en ons eigen montageteam zorgt ervoor dat de kast 
op de juiste manier wordt geplaatst. Alles om de klant te 
ontzorgen.”

Kasten en meer
“Bij Hamers@Home Kastenbouwers verkopen we niet alleen 
kasten, ook voor een breed assortiment garderobe- en kast-
accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Net als voor 
aluminium- en mdf-plafonds en traprenovatie. Weliswaar 
andere takken van sport, maar ook daarin zijn wij sterk.”

BRUISENDE/ZAKEN
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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!

Dat heeft de smaak van een citroen. Het is zuur. Maar hoe zuur een citroen ook mag zijn,  
hij is een smaakmaker, voorkomt verkleuring en heeft een verfrissende werking.
De Zoete Citroen weet wat organisaties en mensen nodig hebben om van zure citroenen, zoete 
overwinningen te maken! Kijk ook op www.ivycareer.nl mijn online concept voor loopbaanbegeleiding: 
wetenschappelijk, objectief en evidence based!

Gebouw 88, Burgemeester Brokxlaan 12, Tilburg  |  013- 7009762 / 06-12754839  |  www.dezoetecitroen.nl

Ontslag, reorganisatie of conflict? 

Ik opereer met enthousiasme, gevoel en creativiteit, met als rode draad het geven van 
vertrouwen. Ik ben authentiek en oprecht en heb liefde voor mijn vak en de medemens. 

Wil je weten hoe je van jouw zure citroen, een zoete  
overwinning kunt maken? Neem dan contact op via  
judith@dezoetecitroen.nl of bel met 06-12754839.

Bestel vandaag of bel Felix direct voor een 
gratis online demonstratie 06 - 53 754 752.

Gemak bij afrekenen ‘op rekening’, PIN, iDEAL of contant.

Directe koppeling met landelijk Rekencentrum voor
   betalingsverwerking aan de kassa’s en online via de cliëntpagina.
• Gratis beschikbaar gesteld complete Touch-kassa per afrekenpunt,
   geschikt voor uw kiosk, winkel, restaurant, kapper etc.

Maandelijkse verzamelfacturen voor uw cliënten

• Eén verzamelfactuur per cliënt per maand voor alle rekening-aankopen.
• Maandelijkse incasseerservice van factuurbedragen geheel ontzorgd.
• Volautomatisch online administratie- en debiteurenbeheerservice.
Optie: koppeling met uw cliënten- en financiële administratie (o.a. Exact, Afas).

Profiteer van contant  
vrij afrekenen

Stichting iDEALnet Rekencentrum voor btw vrije transactie-,
incasseer- en facturatieservices via online Rekencentrum

Profiteer van de vele voordelen van contantvrij afrekenen voor uw cliënten
Gratis touch-kassa(s) voor maandelijkse verzamelfacturen geheel ontzorgd!

Stichting iDEALnet Rekencentrum voor btw vrije transactie-, incasseer- en facturatieservices via online Rekencentrum

Bestel vandaag of bel Felix direct voor een 
gratis online demonstratie 06 - 53 754 752.

Gemak bij afrekenen ‘op rekening’, PIN, iDEAL of contant.
€ 95,- afrekenabonnement per afrekenpunt per mnd, BTW vrij
•  Directe koppeling met landelijk Rekencentrum voor
   betalingsverwerking aan de kassa’s en online via de cliëntpagina.
• Gratis beschikbaar gesteld complete Touch-kassa per afrekenpunt,
   geschikt voor uw kiosk, winkel, restaurant, kapper etc.
 
Maandelijkse verzamelfacturen voor uw cliënten
€ 1,95 facturatieabonnement per cliënt per mnd, BTW vrij
• Eén verzamelfactuur per cliënt per maand voor alle rekening-aankopen.
• Maandelijkse incasseerservice van factuurbedragen geheel ontzorgd.
• Volautomatisch online administratie- en debiteurenbeheerservice.

Optie: koppeling met uw cliënten- en financiële administratie (o.a. Exact, Afas). REKENCENTRUM

Gemak bij afrekenen 
op rekening en online 
via de cliëntpagina!

Gemak bij afrekenen 
op rekening en online 

via de cliëntpagina!

Veel voordelen voor uw cliënten. Gratis touch-kassa(s) 
voor maandelijkse verzamelfacturen geheel ontzorgd!
Uitermate handig voor verzorgingshuizen, maar ook voor verenigingen ed.
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Veel voordelen voor uw cliënten. Gratis touch-kassa(s) 
voor maandelijkse verzamelfacturen geheel ontzorgd!
Uitermate handig voor verzorgingshuizen, maar ook voor verenigingen ed.
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DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
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+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het al weer 

een tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim 15 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 ver bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24. Hiervoor krijgt u 4 consumptiemunten (op donderdag 
€ 12 voor 2 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 gebruik maken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium dat 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’, ben niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan 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’

DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
Donderdag, vrijdag en zaterdag  

van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 
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WWW.DE-NACHT.NL   18+
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Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel
06-16684878   
bianca@bwenneker.nl

“Ik ben
allround en 

werk secuur 
en snel”

Aangifte inkomstenbelasting

ZIET U ER OOK 
ALS EEN BERG 
TEGENOP?

Ik verzorg voor u:

• Begeleiding bij het voeren van de administratie 

• Verwerken van de administratie van a tot z  

• De btw-aangifte 

• Het opstellen van de jaarrekening 

• Aangifte inkomstenbelasting voor 
ondernemers en particulieren 

• Overige financiële administratieve vragen

Geef het uit handen!

Bianca Wenneker 



Renee is met recht trots op haar winkel, die afgelopen 
oktober de deuren opende. “Bij mij tref je geen 
overkill aan spullen, maar aparte meubels en 
woonaccessoires als schilderijen en spiegels, 
opgesteld in een huiselijke setting. Zo kunnen klanten 
meteen zien hoe het oogt in een interieur, wat het 
‘snuffelen’ een stuk leuker en aangenamer maakt.”

Aparte spullen
Want snuffelen kun je zeker bij Villa Mangalam Interiors. “Ik zoek overal 
waar ik maar kan naar antieke en vintage meubels en accessoires om in 
mijn winkel te verkopen. Aparte spullen welteverstaan, net even iets 
anders dan de rest. Het aanbod wisselt dan ook regelmatig, wat het leuk 
maakt om telkens weer even een kijkje te komen nemen.”

Gewoon goed
De spullen die Renee te koop aanbiedt, zoekt ze stuk voor stuk zelf uit. 
“Mijn selectiecriteria? Ik vind het leuk als items net even wat aparter zijn 
dan normaal. En natuurlijk moet het er gewoon goed uitzien. Zo goed dat 
klanten er eigenlijk niets meer aan hoeven te doen als ze een meubelstuk 
bij mij kopen en mee naar huis nemen. Voor prullaria ben je bij mij niet 
aan het juiste adres, wel voor vintage en retro.” En dat altijd tegen een 
scherpe prijs. “Ik ga niet voor de hoofdprijs. Ik vind het voornamelijk leuk 
om anderen blij te kunnen maken met mijn vondsten.” Benieuwd of 
Renee ook iets leuks voor jouw interieur heeft staan? 

Antiek en vintage    
  in huiselijke setting

“Mijn selectiecriteria? Ik vind het leuk als items net even wat aparter zijn 
dan normaal. En natuurlijk moet het er gewoon goed uitzien. Zo goed dat 
klanten er eigenlijk niets meer aan hoeven te doen als ze een meubelstuk 

scherpe prijs. “Ik ga niet voor de hoofdprijs. Ik vind het voornamelijk leuk 

“Loop dan  
gewoon eens  

binnen en snuffel 
 heerlijk rond.”

Villa Mangalam Interiors  |  Eigenaar: Renee Kies    
St. Josephstraat 133 (Achter het Duvelhok), Tilburg  |  06-55301313
Di t/m vr van 12.00 tot 17.00 uur daarbuiten op afspraak.

BRUISENDE/ZAKEN
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Dance, dance, dance...
Dansschoenen in de 
breedste zin van het 

woord, dat is waarvoor 
je bij Excento in Tilburg 

terechtkunt; een winkel die 
is ontstaan vanuit  

een passie voor dansen...

Hoe het begon
“Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en vervolgens als boekhouder 
en HR manager gewerkt. Na gedurende tien jaar voor een werkgever 
gewerkt te hebben, besloot ik mijn hobby met mijn werk te combineren 
en iets voor mezelf te beginnen. Hierdoor kon ik mijn eigen tempo 
bepalen en doen wat ik het liefst doe. Dansen was al meer dan twintig 
jaar mijn passie. Uit die passie is uiteindelijk veertien jaar geleden 
Excento ontstaan...”

Aanbod
“Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen voor de 
meest uiteenlopende dans-soorten en van diverse merken; merendeels 
met hak, maar ook bijvoorbeeld platte dansschoenen voor ballet, jazz en 
dergelijke. Voor ieder wat wils dus en dat geldt voor jong en oud, man 
en vrouw. De focus ligt op schoenen, maar daarnaast verkoop ik ook 
wat danskleding, zoals een latinorok, een ballroomrok, dansleggings 
en broeken en natuurlijk een uitgebreide collectie mooie balletpakjes. 
En... wat veel mensen niet weten, je kunt bij Excento ook terecht voor 
bruidsschoenen!“

dergelijke. Voor ieder wat wils dus en dat geldt voor jong en oud, man 
en vrouw. De focus ligt op schoenen, maar daarnaast verkoop ik ook 
wat danskleding, zoals een latinorok, een ballroomrok, dansleggings 
en broeken en natuurlijk een uitgebreide collectie mooie balletpakjes. 
En... wat veel mensen niet weten, je kunt bij Excento ook terecht voor 
bruidsschoenen!“
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Dance, dance, dance... dance, dance...

EIGENAAR: SANDRA WIJFFELAARS 
SCHOUWBURGRING 6, TILBURG
06-48470875  |  WWW.EXCENTO.NL

Onderscheidend
“Ik concentreer me op kwalitatief goede schoenen die in Europa worden 
gemaakt, in veel gevallen handgemaakte of zelfs op maat gemaakte 
schoenen. Je betaalt hier misschien wel wat meer voor, maar als je 
investeert in goede schoenen, zul je merken dat je daar veel langer  
plezier van hebt. Kenmerkend is ook dat ik, indien mogelijk,  
uitgebreid de tijd neem voor al mijn klanten. Dat maakt het  
werk voor mij ook zo leuk, want vanuit een gedeelde passie  
voor dansen ontstaan altijd mooie gesprekken. Daarnaast  
kun je bij Excento altijd rekenen op een goed  
en gedegen advies en uitstekende service.”en gedegen advies en uitstekende service.”en gedegen advies en uitstekende service.”

'Dé danswinkel  
   van Nederland'

BRUISENDE/ZAKEN

57



GELDERSTRAAT 6, HILVARENBEEK  |  013-5052651 
INFO@NO6BLOEMINTERIEUR.NL  |  WWW.NO6BLOEMINTERIEUR.NL
GELDERSTRAAT 6, HILVARENBEEK  |  013-5052651
INFO@NO6BLOEMINTERIEUR.NL  |  WWW.NO6BLOEMINTERIEUR.NLwww.huurhal.nl

INZAMELPUNT

Samen proberen we
Het verschil te maken!!!

De Nieuwe Heikant • Brucknerlaan • Tilburg
013 458 11 75 • www.kapsaloncarin.nl

Het vertrouwde adres  
voor uw haar!



Door het trainen van de aandacht 
word je bewust van je lichaam, 
gedachten, gevoelens en 
‘automatische’ patronen, zonder  
te oordelen. Met aandacht kun  
je bewust kiezen om hier in mee  
te gaan of om dit te doorbreken.  
Door (on)bewuste overtuigingen  
en (emotionele) patronen te 
herkennen en te doorbreken, creëer 
je meer innerlijke ruimte en rust 
om bewust te antwoorden en de 
juiste keuzes te maken die bij je 
passen.

Leer te STOPPEN om te kunnen  
KIJKEN en VOELEN wat er gebeurt  
om vervolgens bewust en gewenst  
te HANDELEN.

Deze unieke zelfontwikkelde training 
bevordert het contact met lichaam en 
geest. Het ontwikkelt je bewustzijn, 
vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen.

Verbetert de concentratie en geeft rust 
en ontspanning en vermindert angst en 
stress. Leert je beladen emoties te 
integreren en om jezelf emotioneel te 
voeden met onvoorwaardelijke liefde. 

Bewust en aandachtig leven maakt je 
leven interessanter, levendiger en 
plezieriger.

We neigen er naar om met onze denkgeest in het verleden te verkeren, 
te fantaseren over de toekomst of ons bezig te houden met oordelen over 
onszelf, anderen of situaties. Dit doen we op de automatische piloot. 
Aandacht brengt je terug in het moment, het hier-en-nu. 
Aandacht kan getraind worden, net als alle andere vaardigheden.

Mindfulness Training & Coaching

De training start  
in september 2018

Tessa van Dongen  |  06-28948177
tessa.van.dongen@gele-ster.nl
www.gele-ster.nl
    Praktijk Gele ster en Stargate Experience Nederland

'Creëer innerlijke rust'



Muurbloempjes worden lachebekjes

Laat je tanden zien
COLUMN/TANDARTS STEENBERGEN

‘Kijk naar het publiek van een Amerikaanse talkshow als die van Dr. Phil. Als ik de eerste 
twee rijen bij elkaar optel, zie ik kapitalen aan kronen en jackets. Oogverblindend wit!’

Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Jan Steenbergen

KIJK OOK EENS OP TANDARTS-STEENBERGEN.NL

De praktijken van Tandarts Steenbergen in Oss en 
Tilburg zijn pareltjes van innovatie. Ze lijken gekopieerd 
van een jetset-omgeving als het Gooi. Toch zitten er 
heel gewone mensen in de wachtruimte. ‘Onze prijzen 
zijn volgens het Tandarts Tarievenboekje. Daar zitten 
we soms onder, maar in ieder geval nooit boven’, zegt 
Jan Steenbergen, samen met zijn zoon Gé uitvoerend 
tandarts en eigenaar.

Handen vrij 
Miranda Janssen, praktijkmanager, schuift aan. 
Een praktijkmanager bij de tandarts? Miranda: ‘Bij 
ons werken in totaal 52 mensen. Tandtechniekers, 
mondhygiënisten, sterilisatie- en paropreventie-
assistenten en een tand-protheticus. We hebben alles 
zelf in huis. Daarnaast is er ondersteunend personeel: 
tandartsassistenten, baliemedewerkers, huishoudelijke 
en technische dienst en ik.’

R E G I O  B U S I N E S S  |  M A A R T / A P R I L  2 0 1 8 R E G I O  B U S I N E S S  |  M A A R T / A P R I L  2 0 1 8 3938

TEKST HENRIKE BROUWER FOTOGRAFIE LINN DE KORT

Muurbloempjes worden lachebekjes

Laat je tanden zien

‘Kijk naar het publiek van een Amerikaanse talkshow als die van 
Dr. Phil. Als ik de eerste twee rijen bij elkaar optel, zie ik kapitalen 
aan kronen en jackets. Oogverblindend wit!

Tandarts Steenbergen
Medicijnstraat 120
5342 JT Oss 
T 0412-639722
E  oss@tandarts-steenbergen.nl

Kruisvaardersstraat 157
5021 BC Tilburg
T  013-5352535
E  tilburg@tandarts-steenbergen.nl
I  www.tandarts-steenbergen

GEZONDHEID

Jan Steenbergen en Miranda Janssen

Bijzondere behandeling
In de gang van de praktijk hangen foto’s van een paard dat Jan in zijn 

jonge jaren behandelde. Jan: ‘Het was een duur springpaard waarvan ik 
zowel ruiter als eigenaar kende. Het beest was op zijn gezicht gevallen 
en had een voortand afgebroken. Daardoor wilde hij geen bit meer in. Ik 
heb toen een gouden kroon voor hem gefabriceerd, daarna was hij zo 
goed als nieuw en kon hij weer mooie prijzen winnen. Zijn ruiter is nog 
steeds bij mij in behandeling. Het paard niet, nee.’

Geen angst 
Jan: ‘De zogenaamde lachlijn, de lijn waarbij tijdens een 
glimlach de bovenlip lijnt met het bovengebit, kunnen we vaak 
met kleine ingrepen weer representatief maken. Verkleurde en 
scheve tanden worden gecamoufl eerd of we gebruiken een 
onzichtbare beugel om alles weer op een rijtje te krijgen.’

‘Mensen hoeven geen pijn meer te lijden.’ 

Miranda: ‘Hospitality is minstens zo belangrijk bij 
zenuwachtige patiënten. We zeggen duidelijk wanneer 
iemand aan de beurt is, zorgen voor iets te drinken en een 
krantje. In de behandelstoel luister je muziek of kijk je tv. 
En alle tandartsen benaderen je op een persoonlijke, niet-
arrogante manier. We stellen mensen graag op hun gemak.’

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik prof. leggereedschap
• Montage mogelijk!
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

(vlnr: Mathias,Corné, Niels en Eric)

• Deskundig en eerlijk advies
• GRATIS parkeren voor de deur
• GRATIS vervoer van uw AxiVloer
• GRATIS gebruik prof. leggereedschap

Binnenlopen
is slagen! 
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HOOGBEGAAFDHEID IS MEER

We willen nergens etiketjes op plakken, maar doen het ondertussen toch. Het bespaart immers 

een uitvoerige uitleg en in deze snelle tijd is dat handig. Helaas ontbreekt dan de nuance. Wat 

naar mijn mening zeker meer nuance verdient is hoogbegaafdheid. 

HOOGBEGAAFD KUN JE ZIJN ZONDER DAT DIT WORDT OPGEMERKT

Je voelt dat je anders bent en anders denkt. Je leert, denkt, communiceert en functioneert 

namelijk fundamenteel anders. Je perspectief op de wereld is anders en je leeft op een andere 

frequentie. Hoogbegaafd is niet hetzelfde als superslim of hoogintelligent, het betekent dat je de 

potentie hebt om op één of meerdere van de volgende gebieden tot de 3-5% van de bevolking 

te behoren:

- algemeen intellectueel vermogen

- specifieke wetenschappelijke aanleg

- creatief vermogen

- talent voor visuele of uitvoerende kunsten

- aanleg voor leiderschap

Vaak denken hoogbegaafden dat er iets mis is met ze of dat ze dom zijn, omdat hun privé- 

en werkomgeving niet aansluit op hun behoeftes. En dat terwijl zij in potentie de ontwikkelaars, 

veranderaars en vernieuwers van de samenleving zijn. Daar waar de normaalbegaafden zorgen 

voor het onderhoud van het fundament van de samenleving, bouwen de hoogbegaafden creatief 

en innovatief verder op het fundament. Zij zorgen ervoor dat we in ontwikkeling blijven.

De wereld is mooier wanneer een ieder de ruimte krijgt om te doen wat hem of haar past. 

Onterecht een etiket opgeplakt krijgen zoals ADD, ADHD, ODD of Autisme vanwege bepaalde 

overeenkomende gedragskenmerken werkt bijzonder beperkend en gaat voorbij aan de unieke 

kwaliteiten. Meer aandacht en begrip voor de verschillen en de complementaire eigenschappen 

helpt uiteindelijk iedereen. Het vergt wat omdenken in verschillende domeinen, maar met de 

juiste investeringen creëren we een sterkere economie en samenleving. Dat is wat ik geloof.

Bron: ‘Hoogbegaafdheid, het is meer dan je denkt’ van Adrienne van den Bos. Vraag het aan via 

www.giftedpeople.eu/gratis, lees en deel het. Er zijn er nog te veel die zich miskend voelen.

Ik hoop dat dit aanspoort tot nieuwe ontwikkelingen.

Lieve groet, Emmy

COLUMN/EMMY

Emmy Soplantila – inspirator, motivator, 
auteur en Master Coach-gecertificeerd. Voor 
authentiek en inspirerend ondernemerschap.

START JE WEEK MET INSPIRATIE

ONTVANG GRATIS DE

FOOD FOR THE HEART AND MIND

(aanmelden op de website)

Tel: 06-40099251

info@essentilconnectonnnl

wwwnessentilconnectonnnl
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Paul Ter Wolbeek, aangenaam 
De eigenaar en naamgever van Via Paul is Paul 
Ter Wolbeek. Als geboren en getogen Tilburger - 
woonachtig én werkzaam in de Puishaven - kent hij 
de lokale markt op z’n duimpje. Als 12-jarige jongen 
hield Paul al de lokale vastgoedadvertenties bij en 
ontwikkelde hij een voorliefde voor architectuur. 
Dankzij zijn makelaardij-opleiding, zijn ervaring als 
fiscaal adviseur en zijn grote netwerk levert Paul veel 
toegevoegde waarde als makelaar.

Doen waar je goed in bent. Bij Via Paul vind je de 
makelaar die het beste met je voor heeft. Die zorgt 
dat je best denkbare prijs krijgt voor je woning. 
En die je helpt je droomwoning of bedrijfspand 
te vinden. Daarnaast werkt Via Paul nauw 
samen met andere professionals om je een zeer 
compleet dienstenaanbod te kunnen leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan hypotheekadvies, interieurstyling, 
woningfotografie en taxaties.

De makelaar 
 die helemaal thuis is in Tilburg
En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage.

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 
Via Paul Makelaardij. Wij zijn helemaal thuis in Tilburg, kennen de wijken 
van de stad en weten wat er lokaal speelt. 

Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  06-20113314  |  paul@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 

Voor meer 
informatie bel:  

Via Paul
013 - 30 33 195

Bijzondere woning onder de aandacht:  
Oisterwijksebaan 127 in Tilburg



Nalatenschaps Makelaar
De waarde van de

José Appels werkte 
jaren als adviseur en 
leidinggevende in de 

zakelijke financiële 
dienstverlening. 

Na een uitdagende 
baan als operationeel 

directeur bij een 
thuiszorgorganisatie 

was het tijd voor 
iets nieuws. In 

december 2017 ging 
José aan de slag 

als Nalatenschaps- 
Makelaar.



“Ik kan goed organiseren”, vertelt José enthousiast. “Daarnaast 
vind ik het fijn om iets voor mensen te kunnen betekenen, 
specifiek tijdens periodes in hun leven die veranderingen of 
verlies met zich meebrengen. Dit komt allemaal samen in mijn 
werk als NalatenschapsMakelaar.”

Ontzorgen
“Het afhandelen van een nalatenschap is niet altijd eenvoudig, 
omdat alles moet verlopen volgens wettelijke regelgeving. 
Als je te maken krijgt met een overlijden, ben je bezig met je 
verdriet. Je zit er niet op te wachten allerlei praktische zaken 
te moeten regelen. Dan is het prettig om iemand als ik naast je 
te hebben staan. Ik ben bevoegd om op te treden als executeur 
en kan indien gewenst veel werk en daarmee zorg uit handen 
nemen. Ook met vragen kun je bij mij terecht.”

Wensen in kaart brengen
Bij het afhandelen van de nalatenschap kunnen familierelaties 
op scherp worden gezet, met als gevolg conflicten. Gelukkig 
beschikt José als mediator over de benodigde capaciteiten om 
alles in goede banen te leiden. “Daarnaast kan ik voor mensen 
hun wensen omtrent hun nalatenschap en (levens)testament in 
kaart brengen. Daarbij maak ik gebruik van een digitaal dossier 

Nalatenschaps Makelaar
waar alle gegevens van de cliënt worden 
opgenomen. Mocht je onverwacht 
komen te overlijden, dan is het voor je 
nabestaanden duidelijk hoe jij het graag 
geregeld wilt hebben. Het geeft rust om 
dit soort zaken al bij leven op orde te 
hebben.”

Netwerk van professionals
“Als één van de in totaal tien erkende 
NalatenschapsMakelaars ben ik 
aangesloten bij de landelijke 
organisatie ‘De NalatenschapsMakelaar’ 
en kan ik een beroep doen op de 
expertise van een netwerk van juristen, 
fiscalisten en accountants.”

“Al met al is het ontzettend mooi en 
dankbaar werk. En ik heb een bijzondere, 
persoonlijke band met mijn cliënten. 
Daar doe ik het voor!”

HET IS ONTZETTEND MOOI  
EN DANKBAAR WERK

BRUISENDE/ZAKEN

06-11168152  |  nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 
www.joseappels.nl  |  www.nalatenschapsmakelaar.nl
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Bemiddelaar Cindy van Lieshout  
en financieel adviseur Gijsbert 

 van Lieshout vormen samen het 
Zorgeloosch Scheiden-expertduo.  

“Een goede woonoplossing, ook voor de kinderen, is 
vaak de grootste zorg”, vertelt Cindy. Samen met Gijs-
bert zorgt zij ervoor dat er meteen duidelijk is of één  
van jullie bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen.

3 scenario’s
Als jullie uit elkaar gaan, hebben jullie drie moge- 
lijkheden wat je met de woning kunt doen. Ten eerste 
kunnen jullie het huis verkopen en de opbrengst of het 
verlies delen. Als er voldoende middelen zijn kan één 
van jullie de ander uitkopen. Tenslotte kun je de woning 
ook in ‘onderverdeeldheid behouden’. Jullie spreken 
dan af dat je de woning voorlopig nog niet verdeeld. 

Snelwonenscan
“Welke oplossing voor jullie het beste is, hangt natuur- 
lijk af van wat jullie financiële situatie is”, legt Gijsbert uit. 
“Daarom doen we tijdens het gratis intakegesprek een 
Snelwonenscan®. Door het stellen van enkele eenvou- 
dige vragen krijgen we meteen antwoord op wat jullie 
wensen zijn en laten wij zien er wat mogelijk is.”

Wonen en alimentatie
De woonoplossing speelt ook een rol bij het vast- 
stellen van de alimentatie. De toekomstige woonlasten 
kunnen van invloed zijn op wat jullie afspreken over 
partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van jullie in 
het huis blijft wonen en de ander bijdraagt om dat 
mogelijk te maken. 

Scheiden: hoe verdelen jullie de woning?

www.zorgelooschscheiden.nlwww.zorgelooschscheiden.nl

Uniek in Nederland is dat scheidingsbe- 
middelaar en financieel expert aan één 
scheiding werken, bij dezelfde organisatie. 
We garanderen zo dat jullie afspraken in één 
keer goedgekeurd worden door rechter én 
bank. Dat geeft rust en energie voor een 
nieuwe start. 

Bel voor meer informatie: 
088 - 1661 585, of maak een gratis afspraak.

Cindy van Lieshout
Zorgeloosch Scheiden

DE RIJSCHOOL 
IN TILBURG EN OMGEVING

013-2032 456  |  verkeersschooldoen.nl  |  info@verkeersschooldoen.nl

Wij hebben in de afgelopen twee jaar meer dan 100 kandidaten opgeleid 
tot het succesvol behalen van hun rijbewijs.

Wij hebben geen wachtlijst en je kan snel beginnen met je rijbewijs. 
Bij Verkeersschool Doen kunnen leerlingen één of meerdere rijlessen per week inplannen. 
Samen met de leerling plannen wij de volledige rij opleiding, afgestemd op elkaars agenda.

Wil je jouw rijbewijs in een korte periode halen? 
Bij ons is het ook mogelijk om in een periode van 10 of 14 dagen je rijbewijs te behalen, 
wij rekenen hier geen extra kosten voor. Ben jij op zoek naar een rijschool in Tilburg of 
omgeving, of zijn er nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan onder vermelding van “BRUIST” 
en ontvang T100.- korting op onze pakket prijzen.

Verkeersschool Doen 
biedt extra aandacht aan veiligheid, verkeers-
inzicht en voertuigbeheersing tijdens de rijlessen.
- Geen wachtlijst
- Vaste rij-instructeur
- Rijlessen in eigen tempo
- Goed onderhouden lesauto’s
- Persoonlijke en professionele begeleiding

Neem nu 
vrijblijvend contact 
op of kijk op onze 

website!
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[OPEN]Dit jaar kan niemand de 
zomer ontgaan. Genieten 
van de tropische warmte 
en op hetzelfde moment 

bezig zijn met je werk 
of je toekomstige baan 
lijkt haast onmogelijk. 

Lijkt, want het is zeker 
niet onmogelijk. Sterker 

nog, de zomerperiode 
benutten voor het maken 

van een nieuwe stap is 
misschien wel het beste 

wat je kan doen.

Zomertijd  
  … en wat nu?

Terwijl onze stranden volstromen met toeristen zijn achter de 
duinen tal van grotere en kleinere bedrijven naarstig bezig het 
personeelsbestand op peil te krijgen. Nog niet zo lang geleden was 
het krijgen van de juiste man of vrouw voor je openstaande vacature 
een fl uitje van een cent, maar die tijd is voorbij. Heel veel ondernemers 
maken zich er nu druk om als het gaat om de juiste bezetting op het werk.

Nachtmerries hebben ze over het komende najaar. Een werkplek met te weinig gemotiveerd 
en gekwalifi ceerd personeel, enkel en alleen, omdat ze in juli en augustus dachten dat het 
wel moest lukken. Ze zijn bang om de boot te missen.

Het werk van uitzendbureaus, zoals Vooruitzenden, is hard nodig om te voorkomen dat zulke 
nachtmerries uitkomen. Het hoeft ook allemaal niet. Vooruitzenden werkt de hele zomer 
gewoon door. Niet omdat we liever binnen zitten dan op het strand, maar omdat we weten 
dat de zomer meer en meer de tijd wordt om te oogsten. De tijd om de juiste man of vrouw 
binnen te halen. De tijd ook om die nieuwe droombaan te veroveren, zodat komende zomers 
sowieso altijd zonnig zijn.

COLUMN/CARLOS WILLEMS

Jan Frederik Vlekkeweg 10-16, Tilburg  |  013-7852685  |  contact@vooruitzenden.nl  |  www.vooruitzenden.nl

 Bel de 
Joblijn en 

ga Vooruit! 
013-7852685 

Carlos Willems



Onroerendgoed bemiddeling

Een huis kopen en 
verkopen is voor veel 

mensen een grote 
stap die veel stress 

op kan leveren.

Gelukkig zijn we met z’n allen wat 
verstandiger geworden en gaan 
we tegenwoordig eerst naar een 
tussenpersoon of bank om te kijken 
wat we kunnen lenen, dan laten we 
een makelaar komen voor een gratis 
waardebepaling en met alle informatie 
gaan we vol goeie moed op internet 
surfen; we zien allerlei geschikte 
woningen en besluiten om het huis te 
koop te zetten.

“Twan, wat moeten we allemaal doen 
om ons huis snel te verkopen, moeten 
we een appeltaart bakken?” "Ja graag, 
lekker!”

Maar zonder flauwekul: zorg uiteraard 
dat je huis schoon en opgeruimd is. Het 
moet “strak” staan, alle rommel die je de 
komende tijd niet nodig hebt: weg 

ermee, speelgoed voor 
kinderen tot 6 jaar dat al 

jaren in de kast staat terwijl je kinderen 
net hun rijbewijs gehaald hebben: weg 
ermee, opgeruimd staat netjes.

Begin alvast dingen naar de stort en 
de kringloop te brengen en zet 
twijfelgevallen die je liever niet zomaar 
weggeeft op Marktplaats, nu kun je 
er 'geld' mee verdienen en als het 
verkocht is moet je het toch opruimen!
Haal alvast wat dozen bij het 
verhuisbedrijf en begin lekker op je 
gemak in te pakken; een paar dozen in 
een hoekje van de zolder of schuur is 
helemaal niet erg en beter dan dat alles 
rond slingert en een hoop ruimte in 
beslag neemt.

En uiteraard komt  de beroemde 
'appeltaart' niet zomaar uit de lucht 
vallen. Het is erg belangrijk dat je huis 
lekker ruikt: spruitjes eten een half 
uur voor dat er een bezichtiging staat 

Appeltaartje...???
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gepland, helpt niet erg mee, ook een frietje 
halen ruik je een uur later nog. Zorg dat je 
huis fris is. Wat enorm helpt zijn huiselijke, 
vertrouwde geuren: koffie (wat overigens 
andere luchtjes doet verdwijnen) en daar is 
ie weer: 'de zojuist gebakken taartlucht'.
Ja, en dan is het zo ver: De potentiële 
kopers staan voor de deur. Mijn advies is: 
zorg dat je weg bent en laat de boel over 
aan de makelaar. Als je zelf weg bent, 
praten de mensen wat gemakkelijker en 
ze zijn eerlijker; je gaat nou eenmaal niet 
iemands huis afkraken terwijl de verkopers 
thuis zijn. Maar ik wil het wel graag horen, 
dan kan ik er nog iets mee. Als ze achteraf 
thuis pas eerlijk zijn, is het te laat.

Zo… nu kunnen we eindelijk gaan 
verkopen en nu maar hopen dat de 
kijkers fris ruiken…….?!

Twan Zebregs

Appeltaartje...???

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22        twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl

DUS HUIS  
VERKOPEN?

Laat het aan mij 
over!



Van Mossel Tilburg
Ringbaan Noord 65
T: 013 532 14 11

Van Mossel Oisterwijk
Bedrijfsweg 17
T: 013 528 32 26

Van Mossel Waalwijk
Van Andelstraat 1
T: 0416 67 11 11

www.vanmossel.nl/volkswagen

De nieuwe Touareg.
Maak direct een afspraak voor een exclusieve 
kennismaking in onze showroom of bij u thuis op:
www.vanmossel.nl/volkswagen/touareg.

vanaf € 79.750

Adv. 1-1 Nieuwe Touareg BRUIST.indd   1 16-07-18   14:40

Van Mossel ŠKODA Tilburg 
Kraaivenstraat 13
T: +31 13 547 00 40

Van Mossel ŠKODA Waalwijk 
Van Andelstraat 11
T: +31 416 65 15 90

www.vanmossel.nl/skoda

vanaf € 18.490

THE NEW FABIA
Privé Lease v.a. € 309 p/m

Adv. 1-1 New Fabia BRUIST.indd   1 13-08-18   17:00




