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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.
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Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
Sonja van Boxel en José Appels toe en daar worden wij bij Bruist 
heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is het lezen van dit 
magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar ook nog eens 
gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen



info@ttlvanbeijsterveldt.nl  |  www.ttlvanbeijsterveldt.nl         Stationsstraat 42, Rijen           0161-227663

 

Het zit goed “Ons tandtechnisch lab is al 
dertig jaar een begrip in de regio. Kom je bij ons 
voor je kunstgebit, dan kun je ervan uitgaan dat 
het goed zit. Of het nu gaat om een volledige 
prothese of een klikgebit op implantaten!”

Natuurlijk resultaat  Kunstgebitten worden 
bij Tandtechniek Van Beijsterveldt volledig 
op maat, passend bij de wensen van de klant 
vervaardigd. “Kleur en vorm kunnen zelf worden 
gekozen om tot een zo natuurlijk mogelijk 
ogend resultaat te komen.”

Onderscheidend “Doordat wij werken 
met twee tandprothetici kunnen klanten over 
het algemeen snel terecht voor een afspraak. 
We zijn een gecertificeerd laboratorium, 
waardoor we garant kunnen staan voor een 

hoge kwaliteit. Je krijgt bij ons een 
in Nederland gemaakte prothese met 
veel aandacht voor nazorg. Reparaties 
proberen wij bovendien binnen een 
dag al klaar te hebben en ook het 
contact met de verzekering nemen 
wij onze klant uit handen. Alles om 
de best mogelijke service te kunnen 
bieden. Informeer gewoon eens 
naar de mogelijkheden of maak een 
afspraak.”

“HOGE KWALITEIT  
MET EEN UITSTEKENDE 

NAZORG!”

Overweeg je een nieuwe gebitsprothese? Wil je informatie over een 
klikgebit? Is je huidige kunstgebit toe aan onderhoud of reparatie? 
Voor al deze dingen ben je bij Tandtechniek Van Beijsterveldt in 
Rijen aan het juiste adres.

Voor een mooi kunstgebit!



Oefentherapie Cesar Gilze  |  Lange Wagenstraat 55e, Gilze  
0161-456055  |  Info@oefentherapiecesar-gilze.nl
www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Heeft u wel eens rugpijn? 
Klachten in de rug kunnen 

veroorzaakt worden door 
bijvoorbeeld overbelaste 
spieren, slijtage van de 
wervelkolom of een 
beknelde zenuw. 

Rugklachten?

info@ttlvanbeijsterveldt.nl  |  www.ttlvanbeijsterveldt.nl         Stationsstraat 42, Rijen           0161-227663

Voor een mooi kunstgebit!

Rugklachten komen geregeld voor en zijn voor de meeste niet onbekend. 
Soms heb je er een paar dagen last van, de andere keer wat langer. De 
remedie; rust en beweging afwisselen, een pijnstiller en de zwaardere 
klusjes even laten staan is vaak afdoende. Je luistert even naar je lijf en 
binnen een paar dagen ben je weer de oude. 

Wanneer de klachten aanhouden ga je verder zoeken. 
Interessant om te ontdekken is; heb je invloed op de pijn? 
Kun je met specifieke bewegingen de pijn forceren en 
verminderen? Dit kan soms heel nauw komen.

Als oefentherapeut weten we als geen ander dat hele kleine 
verschillen in houding, hele grote verschillen kunnen maken op 

het herstel van je rugklachten. Met houdingsadviezen 
en oefeningen wordt u uw rugklachten weer de baas. 

Ook wanneer slijtage een rol speelt is dit mogelijk.

Uw rug... u heeft er maar één, 
zorg er goed voor. 
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oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

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

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



Marte Verhelst, post-hbo 
sportfysiotherapeut en 
gewichtsconsulent i.o.  

 
In januari 2015 mocht ik mijn diploma fysiotherapie 
in ontvangst nemen en ben daarna direct gestart 
met werken in ’s Gravenmoer & Breda. Het werken 
in een dorp sprak mij meteen aan. Dit voornamelijk 
door de gezellige en persoonlijke sfeer dat een dorp 
met zich meebrengt. In maart 2017 zocht Johnny 
versterking binnen zijn team en heb ik de overstap 
gemaakt naar Fysiotheek Gilze.

Augustinastraat 14, Gilze  |  0161-452805  |  info@fysiotheekgilze.nl  |  www.fysiotheekgilze.nl

Naast mijn interesse voor fysiotherapie ben ik ook veel bezig 
met sport, gezondheid en voeding. Gedurende mijn opleiding 
fysiotherapie heb ik een minor gevolgd in de richting van 
‘Lifestyle coaching’ en heb ik een extra opleiding ‘Sport, voeding 
en supplementen’ gevolgd. Om deze laatste opleiding aan 
te vullen ben ik op dit moment bezig met een opleiding tot 
gewichtsconsulent. Graag zou ik al deze kennis en vaardigheden 
zo snel mogelijk in de praktijk willen brengen binnen Fysiotheek 
Gilze.

Na mijn afstuderen als fysiotherapeut ben ik gestart met een 
post-hbo sportfysiotherapie opleiding en heb deze in juni 2018 
succesvol afgerond. Hierdoor ben ik gespecialiseerd in het 
begeleiden en behandelen van sporters zowel in preventieve fase 
als tijdens een revalidatie/blessure. 

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Marte Verhelst, post-hbo 



Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Ste�y Kusters

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

met Puk (de gele pop). Voor het observeren van kin-

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

Wij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van diverse basisscholen in Til-

burg. Het vervoer van- en naar school is inbegrepen. Ook tijdens vakanties en studiedagen 

verzorgen wij de BSO. Op de BSO bieden wij uitdagende activiteiten.

Teddybeer_(162x162)_Advertentie.indd   1 04-07-18   11:12

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

bij een HYDRADERMIE YOUTH
behandeling en

CRÈME HYDRA SUMMUM
NU EEN

HYDRA BEAUTÉ MIST CADEAU
van € 193,95

voor
€ 149,95 

Jong en 
Stralend

Jouw beautyspecialist!

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 
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Het Integraal Kindercentrum

Vertrouwd spelen, leren en ontdekken
met vriendjes uit je eigen buurt!

U kunt bij ons ook terecht voor peuteropvang. Of u werkt of niet werkt; alle ouders en  
kinderen zijn van harte welkom! Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met peuteropvang!



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!

Het Integraal Kindercentrum

Vertrouwd spelen, leren en ontdekken
met vriendjes uit je eigen buurt!
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Een gezonde kijk op zelfgenezing
Toen Sonja van Boxel 
zelf de positieve 
gezondheidseffecten 
ondervond van behandel-
technieken als ‘touch for 
health’ en acupunctuur, 
verdiepte zij zich 
middels cursussen 
en trainingen steeds 
meer in de traditionele 
geneeskunde. Ze wist al 
langer dat ze beschikte 
over magnetische gaven 
maar nu besloot ze daar 
ook echt iets mee te doen. 
Sindsdien helpt ze mensen 
als energetisch therapeut.

IEDEREEN KAN 
WAT IK DOE



Waardevolle aanvulling
“Ik ben heel nuchter en sta met beide 
benen op de grond”, vertelt Sonja 
gedreven. “Ik zie deze vorm van 
geneeskunde dan ook als aanvulling 
op de reguliere geneeskunde. Als je 
in het medische circuit zit, kunnen 
mijn behandelingen een waardevolle 
ondersteuning bieden, juist omdat ik ook 
oog heb voor de onderliggende emoties.”

De achterliggende oorzaak
Sonja combineert in haar behandelingen 
magnetiseren, energie ingeven (reiki) 
en oplegging van kristallen. In een 
energetische behandeling gaat het 
erom het zelfgenezend vermogen te 
stimuleren. Door de behandeling wordt 
je mindset veranderd en bekijk je jezelf 
met andere ogen en ga je daar naar 
handelen. In veel gevallen lijd dit tot 
het zelfgenezend vermogen en kunnen 
klachten verminderen of zelfs weg gaan. 

 

Nieuwstraat 33a,Gilze  |  06-41088890  |  info@sonjavanboxel.nl  |  www.sonjavanboxel.nl

Een gezonde kijk op zelfgenezing
Ook ter voorkoming
“Mensen komen hier binnen met 
uiteenlopende problemen. Van 
hoofdpijn, slapeloosheid en rugpijn 
tot relatieperikelen en ouders die 
worstelen met de opvoeding van de 
kinderen. Sommigen komen puur voor 
de rust en de ontspanning. Juist omdat 
je je bewust wordt van wat er speelt, 
kun je op deze manier veel problemen 
voorkomen.”

Persoonlijke drive
“Ik ben heel eerlijk. Na 2 tot 3 
behandelingen moet er resultaat zijn, 
anders is dit niets voor jou. Desgewenst 
kan ik je doorverwijzen zodat je de hulp 
krijgt die je nodig hebt. Als je iemand 
wel kunt helpen, is dat natuurlijk 
geweldig. Het is fantastisch om mensen 
weer helemaal happy de deur uit te 
zien lopen, dat is waar ik het voor doe.” 

Sonja van Boxel
Energetisch Therapeut

Tel. +31 (0)6 41088890
E-mail: info@sonjavanboxel.nl
Web: www.sonjavanboxel.nl

Sonja van Boxel
Energetisch Therapeut

Tel. +31 (0)6 41088890
E-mail: info@sonjavanboxel.nl
Web: www.sonjavanboxel.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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* Kijk voor de voorwaarden en deelnemende collecties op:

1  wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2  alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3  wij bieden u uitgebreide garanties

4  kwaliteit en zekerheid van een vakman

5  transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

altijd
een mooie
oplossing

de échte
binnenhuis

adviseurzonwering
ieder 2e product 
50% korting
U ontvangt 50% korting op 
het voordeligste product.

mix en 
    matchWonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies1

beste deal2

tot in de puntjes geregeld3

de échte
binnenhuis

adviseur

Mooie gordijnen • Leefbare vloeren

Verrassende zonwering

Leuke woonaccessoires

Inspirerend interieuradvies

Noorderlaan 15 - Dongen

Telefoon: 0162 - 32 25 15

E-mail: info@haarbosch.com

www.haarbosch.com
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Rheastraat 25, Tilburg  

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

www.autokafoe.nl

PRESENTEERT OCCASION VAN DE MAAND

Mitsubishi ASX 1.6 Intense ClearTec 
Pano ECC Cruise Trekhaak

Het mag duidelijk zijn dat je deze ASX vooral koopt om lekker hoog te zitten en je in een 
stoer ogend apparaat van hot naar her wil rijden. Want één ding is zeker; auto’s in dit 
segment zijn wat ons betreft steeds beter te pruimen wat uiterlijk betreft.

Ergonomisch klopt het allemaal; de knoppen zijn duidelijk en zitten mooi binnen het bereik 
van de bestuurder. Een grote misser vinden we het feit dat je de uitstroomopeningen van 
de luchtroosters niet afzonderlijk kunt regelen. De stoelen in de ASX zijn niet super. Ze zijn 
aan de zachte kant en je mist vooral in bochten wat steun aan de zijkant. Bovendien kun 
je ze niet verstellen. De ASX is zeker niet de ruimste auto in zijn klasse. Dat merk je vooral 
op schouderhoogte. Ook de bagageruimte is met 419 liter niet overbemeten.
Rijden doet de Japanner wel prima. Vooral de wendbaarheid en directheid zijn voor dit type 
auto goed. Het onderstel is scherp, terwijl je tegelijkertijd ook aangenaam comfortabel 
wordt vervoerd. Oneffenheden in het wegdek slikt het onderstel allemaal moeiteloos en 
daarom is het een lekkere auto om mee onderweg te zijn. Wel valt al snel op dat de motor 
bovengemiddeld duidelijk hoorbaar is. Vooral op de snelweg draait de motor wel heel erg 
veel toeren, mede doordat de ASX slechts vijf versnellingen heeft. Een voordeel van die 
hoge toerentallen is dat de ASX lekker alert reageert op bewegingen van het gaspedaal. 
Raak het pedaal aan en vrijwel meteen begint de auto met versnellen. Het gaat allemaal 
niet alsof je door een orkaan vooruit wordt geblazen, maar traag is de basismotor in deze 
ASX ook weer niet. De versnellingsbak werkt overigens niet superstrak. Op zich gaat het 
schakelen licht en doeltreffend, maar de pook maakt wel heel lange slagen. Al leer je daar 
snel mee leven, want zo’n ASX is prettig genoeg om zo’n smetje ruimschoots te 
compenseren.

Mitsubishi ASX 1.6 
Intense ClearTec Pano 
ECC Cruise Trekhaak
Bouwjaar: 2011
Kleur: Grijs metallic
Km. stand: 64,638 km
Prijs: € 13.450,-

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

De ASX is een middelgrote SUV, al spreken de fabrikanten tegenwoordig liever van een 
crossover, want dat klinkt vriendelijker voor milieu en samenleving. Bovendien is deze 
ASX niet gebouwd voor een leven naast de gebaande paden, want de Mitsubishi is 
voorzien van aandrijving op alleen de voorste wielen. 



BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nl
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voorzien van aandrijving op alleen de voorste wielen. 
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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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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij maken de deur 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij maken de deur 
die bij je past!
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Stationstraat 46, Rijen  |  Geopend: woensdag t/m zondag 11.30 - 20.00 uur 
Huibevendreef 18, Tilburg  |  Geopend: woensdag tm zondag 14.00 - 21.00 uur

KOM ZELF  
GENIETEN!

Foto: Brigitte Feijen Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 

Franz Lisztstraat 168, Tilburg   |  06-18821733  |  www.beauty2alltilburg.nl

Ontspanningsmassage 

60 minuten
van € 60,- nu voor

€ 49,50

van € 60,- Dus wacht niet 
langer en maak  
nu een afspraak
06-18821733

Voor verse friet ben je bij ons aan het juiste adres! 



Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 







Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je figuur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen  
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training 

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

FIT AGAIN AFTER THE SUMMER

Kom dan snel voor  een gratis  proefles!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  



Onroerendgoed bemiddeling

Twan Zebregs 
  Makelaardij biedt deskundigheid én betrouwbaarheid

Maak een afspraak voor een 
vrijblijvende waardebepaling. 

Bel voor  
een afspraak
06-53227622

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl
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Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 Tilburg  |  013-4682001  |  www.autoblaschke.nl

Het banden (wissel)seizoen  
is weer begonnen!

Bij Auto Blaschke kunt u terecht voor nieuwe en gebruikte banden. We verkopen alle maten, 
zomer-, winter- en all seasonbanden. Tegen een scherp tarief van € 90,00 liggen uw banden 

op velg opgeslagen in ons bandenhotel. U kunt deze dan twee keer per jaar wisselen.  
Voor losse banden betaalt u € 80,00 per wissel incl. opslag.

 Voor ons een extra service, voor u ruimtebesparing en geen gesleep met zware banden.  
Uiteraard kunt u de bandenwissel combineren met een onderhoudsbeurt of APK keuring.  

Ons team staat graag voor u klaar!



• We kennen de huizenmarkt en zijn bekend  
 met de (lokale) regelgeving. 
• We zijn goed op de hoogte van de gemiddelde  
 vraagprijzen, huidige waarde en weten  
 hoe het biedproces werkt.
• We zijn neutraal, rustig onder druk en   
 regelen zo de beste prijs.
• We hebben een groot zoekersbestand   
 en kunnen de juiste mensen aan elkaar  
 koppelen.

Samen de vraagprijs bepalen.  
Huis verkoopklaar maken; binnen en buiten!
Eventuele kosten maken die u meerdere malen 
terug verdient!

Mensen die eenmaal de beslissing hebben genomen om 
hun huis te gaan verkopen, vinden het een rare gedachte  
dat ze er nog geld aan moeten uitgeven. Toch kun je  
met minimale kosten een groots effect creëren voor  
een groter publiek en dus voor een hogere verkoopprijs.

Meer kijkers,  
meer bieders,  

hogere verkoopprijs!
Via, via vrienden en 

bekenden je huis 
verkopen. Dan loop je 
waarschijnlijk enkele 

duizenden euro’s mis. 
Geld wat je weer kunt 

investeren in je nieuwe  
(t)huis.

Waarom een makelaar   
    inschakelen?

Hoofdstraat 97, Rijen  |  0161 224618  |  www.rolandjansenmakelaars.nl

hun huis te gaan verkopen, vinden het een rare gedachte 
dat ze er nog geld aan moeten uitgeven. Toch kun je 
met minimale kosten een groots effect creëren voor 
een groter publiek en dus voor een hogere verkoopprijs.

Hoofdstraat 97, Rijen  |  0161 224618  |  

Huis verkoopklaar maken; binnen en buiten!
Goede  

fotoreportage
en presentatie 

lonen!

Verkoop   •   Aankoopbegeleiding   •   Verkoopstyling   •   Taxaties   
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L UNCH ES | H I G H T EA SP EC I A LS BORR E LS ( B ES L OT EN )

 

GOOD FOOD 

CADEAUPAKKETTEN  TERRAS !  

Najaar 2018 
L E T ' S C E L E B RAT E TOG ETH E R   

Vraag 
naar onze 
brochure!

VERRAS I EMAND MET E EN 

C AD EAUBON
OF CAD EAUPAKK ET

VRAAG NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN

Ben je op zoek naar een prettige en makkelijk bereik-
bare locatie met ruim terras? Dan ben je bij tuinhuis 
culinair aan het juiste adres! Van intiem diner tot een 
top feest, Tuinhuis Culinair heeft alle ingrediënten in 
huis om dit voor u tot in de puntjes te verzorgen.

Wil je dit najaar graag komen borrelen met 
vrienden, familie, of collega’s? Neem dan even 
contact op. Ook bedrijven kunnen al informeren 
naar de eindejaarsborrels!

cadeaubon
SP EC I AA L VOOR 

JOU . . .
cadeaubon

SP EC I AA L VOOR 
JOU . . .

cadeaubon
SP EC I AA L VOOR JOU . . .

V E R JAARDAG 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

OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur 
voor Pink Ribbon. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege 
diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

Steun

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 
De over levings kansen zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
gestegen. Toch sterven er jaarlijks 
nog meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte. Steun Pink Ribbon, 
want meer onderzoek is nog 

steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie 
komen vind je op www.voorpinkribbon.nl.

Bestel de nieuwe Pink Ribbon Armband
en maak meer onderzoek mogelijk.
De nieuwe Pink Ribbon Armband bestaat uit vier 
verschillende armbandjes die ook los van elkaar gedragen 
kunnen worden. Een leuk cadeautje voor jezelf of een 
dierbare. De armband kost € 9,99 en per verkocht 
exemplaar wordt € 4,26 gedoneerd aan borstkanker-
onderzoek. Bestel jouw armband op www.pinkribbon.nl.

Pink Ribbon



OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur 
voor Pink Ribbon. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege 
diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

Steun

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 
De over levings kansen zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
gestegen. Toch sterven er jaarlijks 
nog meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte. Steun Pink Ribbon, 
want meer onderzoek is nog 

steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie 
komen vind je op www.voorpinkribbon.nl.

Bestel de nieuwe Pink Ribbon Armband
en maak meer onderzoek mogelijk.
De nieuwe Pink Ribbon Armband bestaat uit vier 
verschillende armbandjes die ook los van elkaar gedragen 
kunnen worden. Een leuk cadeautje voor jezelf of een 
dierbare. De armband kost € 9,99 en per verkocht 
exemplaar wordt € 4,26 gedoneerd aan borstkanker-
onderzoek. Bestel jouw armband op www.pinkribbon.nl.

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 

diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

steeds hard nodig. 

In Nederland krijgt één op de zeven 

steeds hard nodig. 

Pink Ribbon

39



Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

Met tien jaar ervaring, vakkennis en de benodigde papieren op 
zak is uw tuin zeker in goede handen. Ik kan de gehele zorg 
van de tuin van u overnemen, zodat u alle tijd en aandacht kan 
richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!
Ik werk met onderhoudsabonnementen of regulier
 los onderhoud. Het voordeel van een onderhouds-
abonnement is dat u precies weet waar u aan toe 
bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

M. Biemans Hovenierswerken is een jong en 
fris bedrijf dat zich voornamelijk richt op aanleg, 
onderhoud en renovatie van tuinen voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Kortom bij M. Biemans Hovenierswerken kunt u 
voor al uw tuinwerkzaamheden terecht zoals:
- aanleg
- bestrating
- renovatie  
- onderhoudsabonnementen   

Met vriendelijke groet,

richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

Wie denkt dat tijdelijke 
werknemers minder 
gemotiveerd zijn om 
te investeren in hun 

scholing heeft het 
mis. Dat blijkt uit een 

onderzoek van het ROA 
(Researchcentrum 
voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt). De 

tijdelijke werknemer blijkt 
juist éxtra gemotiveerd.

Krijgt de fl exwerker
wat die verdient?...
…in ieder geval neemt ‘ie 
   zelf het juiste initiatief!

Werkgevers investeren uiteraard het liefst in scholing die binnen de 
eigen organisatie nuttig is. Daarbij zijn ze weleens huiverig om te 
investeren in fl exwerkers. Bang dat het weggegooid geld is. Niets 
lijkt minder waar. Deze tijdelijke arbeidskracht is juist leergierig, wil ontwikkelen binnen het 
bedrijf en is zo juist van grote meerwaarde voor de toekomst van het bedrijf.

Het bieden van opleidingsmogelijkheden aan fl exwerkers is juist de opstap naar een stevig 
kader voor iedere werkgever. Het versterkt de goede reputatie van de werkgever en werkt zo 
als een magneet om talent aan te trekken.

Terugbetalingsregelingen en andere beschermende maatregelen voor de investerende 
werkgevers die bang zijn voor het vertrek van de dankzij ‘hun eigen geld’ geschoolde 
arbeidskrachten, werken maar ten dele. Bovendien is het met vertrouwen geïnvesteerde geld 
in vaste krachten natuurlijk ook maar een zekerheid tot dat deze ‘vaste kracht’ kiest voor een 
nieuwe carrière.
De ambitieuze in zichzelf gelovende werkgever weet dat juist investeren in de opleiding van 
fl exwerkers, anno 2018, goed is voor de toekomst van het bedrijf. Zo komt het beste talent 
naar je bedrijf, zo creëer je de meeste ambitie en bouw je aan het beste kader.

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
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Kijk op  WWW.BRADYSOUND.NU of bel  
06-21468471 voor alle mogelijkheden!INTERESSE?

Heb je wat te vieren? 
 Wij maken het onvergetelijk!

Bruiloft, verjaardag of gewoon zomaar iets en je hebt een Drive-in show nodig met een 
bekwame DJ en Lj neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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!

www.gordijncentrum.nl

BINNENKIJKEN

THUISVOELEN

SFEERPROEVEN

Gordijnencentrum Dongen

180m2 woontrends

Stijl, smaak en inspiratie

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Horren

Shutters
Carpetten

Looiersplein 46, Dongen  |  0162-313876  |  www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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!

www.gordijncentrum.nl
   Advies op maat!

Stijl, smaak en inspiratie

Looiersplein 46, Dongen  |  0162-313876  |  www.gordijncentrum.nl

Bij aankoop 
gratis doos 
bonbons.

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Je wordt met

     de
leuker!

lach      ook
eens zonder

selfi e...

lach



Dan ben jij diegene 
die we zoeken! 

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

Meld je nu 
aan voor een 
gratis intake!

Ga jij de 
uitdaging aan?

Wil jij dat je binnenkort je 
lievelingsbroek weer past?



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  

Kwaliteit en vakmanschap

Wilhelminastraat 68, Rijen  |  06-26825089  |  timkimenai@live.nl

Je keuken opnieuw  
pimpen, ik ga ervoor!

In 2013 startte Tim Kimenai zijn eigen montagebedrijf in Rijen. Inmiddels groeit de onderneming gestaag en 
heeft hij zich gespecialiseerd in de montage van nieuwe keukens en de renovatie van bestaande keukens. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij hem terecht. Eenvoudig of luxe, klein of groot; het kan allemaal.
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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  

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:  
Zierikzeestraat 4 in Tilburg

45



Als eigenaar van een klein bedrijfje of als ZZP’er heb je het vaak al druk genoeg  
met je bedrijf. Toch wordt er thuis ook regelmatig een beroep op je gedaan, 
waardoor je dag eigenlijk 36 uur zou moeten bevatten om alles gedaan te krijgen. 

Kim Administratieve Thuishulp
Denekampstraat 21, Tilburg  |  06-16012578
info@administratievethuishulp.nl 
www.administratievethuishulp.nl

Kim Administratieve Thuishulp

Administratieve hulp 
kleine bedrijfjes / ZZP

In veel gevallen blijkt dan dat als eerste de post niet meer In veel gevallen blijkt dan dat als eerste de post niet meer 

meteen geopend wordt en er dus belangrijke berichten meteen geopend wordt en er dus belangrijke berichten 

niet tijdig gezien worden. 

Regelmatig zijn rekeningen hierdoor net te laat betaald, Regelmatig zijn rekeningen hierdoor net te laat betaald, 

met onnodige kosten en boetes als gevolg. Zelfs de 

gegevens tijdig bij de boekhouder krijgen is een 

uitdaging, wat mogelijk ook weer extra kosten met zich uitdaging, wat mogelijk ook weer extra kosten met zich 

meebrengt. Ik kan je helpen om in dit administratieve 

bos de bomen weer te zien. 

Afhankelijk van jouw wensen kom ik met een 

vastgestelde regelmaat bij je langs om een en ander 

op orde te brengen en te houden. Door mijn kennis en 

ervaring in de privéadministratie is een eventuele 

overlap hierin geen probleem.

Dus wacht niet langer en neem voor meer informatie 

telefonisch contact met mij op 06-16 01 25 78 van 

maandag t/m zaterdag tussen 9.00 - 21.00 uur.



Als eigenaar van een klein bedrijfje of als ZZP’er heb je het vaak al druk genoeg  
met je bedrijf. Toch wordt er thuis ook regelmatig een beroep op je gedaan, 
waardoor je dag eigenlijk 36 uur zou moeten bevatten om alles gedaan te krijgen. 

Kim Administratieve Thuishulp
Denekampstraat 21, Tilburg  |  06-16012578
info@administratievethuishulp.nl 
www.administratievethuishulp.nl

Kim Administratieve Thuishulp

Administratieve hulp 
kleine bedrijfjes / ZZP

MAALBERGENSTRAAT 38, TILBURG  |  06-13047432
GISELLE.KONING@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

Giselle Koning

De vakantie zit er helaas weer (bijna) op... Ben 
je al op zoek naar je volgende bestemming? 

Bijvoorbeeld in de winter nog even lekker naar 
de zon? Denk dan ook eens aan de Verenigde 

Arabische Emiraten. 

Misschien niet de eerste bestemming die in je opkomt, 
maar zeker een bestemming die de moeite waard is, ook 
met kinderen! Het is een perfecte combinatie van stad, 

strand en cultuur! Bezoek bijvoorbeeld Abu Dhabi of 
Dubai. Of gebruik één van de Emiraten als tussenstop 

voor je volgende bestemming. 

Meer informatie? Neem contact met me op 
en ik kom graag vrijblijvend langs om de 

mogelijkheden te bespreken!

MAALBERGENSTRAAT 38, TILBURG  |  06-13047432
GISELLE.KONING@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

Giselle Koning
mogelijkheden te bespreken!mogelijkheden te bespreken!mogelijkheden te bespreken!

examens 
rijles 
pakket 
rijbewijs 

cursus 
kwaliteit 
instructeur 
rijschool

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

Maak kans op:

5 Rijlessen t.w.v.
€ 225,-
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Op voorwaarde dat je de rij-opleiding 
volledig afrondt bij Verkeersschool 
Doen. Bel voor meer info.

DE RIJSCHOOL 
IN TILBURG EN OMGEVING

013-2032 456  |  verkeersschooldoen.nl  |  info@verkeersschooldoen.nl
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www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

De nieuwe Audi A1
Royaal, sportief, karaktervol.

Nu te bestellen en binnenkort in onze showroom.

Adv. 1-1 Audi A1 BRUIST.indd   1 12-09-18   14:08




