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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

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

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

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

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 
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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 Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Mijn Kiek
EINDREDACTIE Asja Vossen
ACQUISITIE Rogier Jongerden, 06-47885009

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

  Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
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  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
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De Reeshof Bruist is een merknaam en eigendom van 
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ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat jou waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzonderee decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Autokafoe en Verhulst Radio & TV. Stuk voor stuk 
zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBER



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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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!”

Heeft u uw eigen risico van de 
zorgverzekering voor 2018 al 
gebruikt? Dan is het interessant 
om uw prothese nog dit jaar te laten 
vernieuwen!

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!
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KIDSMENU

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

Thuis genieten 
van  een Tuinhuis

Kerstdiner!   

Thuis genieten 
van  een Tuinhuis

Kerstdiner!   
WIL JE HEERLIJK THUIS MET VRIENDEN EN FAMILIE 

GENIETEN VAN EEN KERSTDINER OF OUDEJAARSDINER?

Ben je geen culinaire prins of prinses?  Of heb je simpelweg 
geen zin of tijd om de hele dag in de keuken te staan? 

Laat dan de koks van Tuinhuis Culinair het werk 
uit handen nemen en bestel onze heerlijke gerechten 

om thuis te serveren!

4 - GANG EN MENU € 3 3 , 5 0 P . P 

De gerechten worden geleverd in diverse plastic bakjes en 
magnetron bestendige bakjes. En kunnen 

maandag 24-12 en 31-12 tussen 15:00u en 18:00u
 worden afgehaald. 

De hoofdgerechten kunt u bereiden met de daarbij  
geleverde bereidingswijze. 

Dit is alleen nog even verwarmen, bakken
en presenteren.. makkelijk he! 

K I J K  O P  O N Z E  W E B S I T E

WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

V O O R  H E T  K E R S T  M E N U !

V O O R  1 7  D E C E M B E R  B E S T E L L E N 

OOK VOOR D E K L E I N TJ ES
H E BB EN WE E EN K ERST MENU
D I T MENU B EDRAAGT 1 5 , 5 0 P . P

Fijne
Kerst!

Cheers!
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Klanten blij maken
Marc en Frank Kafoe, broers, eigenaren én 
beiden autogek. Dat ze elf jaar geleden hun 
gemeenschappelijke droom waarmaakten door 
samen een autobedrijf te beginnen, noemen ze 
nog steeds de beste keuze ooit. Marc: “Het is 
geweldig om dag in dag uit met onze passie, 
auto’s, bezig te mogen zijn en onze klanten blij te 
maken met een mooie, nieuwe auto.” 

Persoonlijk contact
AutoKafoe is dan ook hét adres voor de aanschaf 
van een nieuwe of jong gebruikte auto. “Als klein, 

zelfstandig 
en universeel 
autobedrijf 
hebben wij 
standaard zo’n 
35 occasions 
van alle 
mogelijke 
merken op 
voorraad staan, 

bij voorkeur met weinig kilometers op de teller. 
Maar wat voor auto je ook zoekt, we kunnen je 
altijd helpen, want ook met zoekopdrachten gaan 
wij enthousiast aan de slag. Het grote voordeel 

Passie voor auto’s
Zoek je een nieuwe of jong gebruikte auto? Bij AutoKafoe kunnen 
ze je ongetwijfeld verder helpen. En dat inmiddels alweer elf jaar.

van onze kleinschalige opzet is dat 
de lijnen kort zijn waardoor er snel 
geschakeld kan worden. Persoonlijk 
contact staat hierbij voorop, dat is ook 
wat onze klanten weten te waarderen. 
Net als onze scherpe prijzen natuurlijk.”

Verkoop en meer
Overigens beperkt AutoKafoe zich niet tot 
uitsluitend de inkoop en verkoop van auto’s. 
“Bij ons kun je terecht voor alles op het gebied 
van auto’s. Voor reparaties, onderhoud en apk 
werken wij samen met betrouwbare partners 
en ook op het gebied van verzekeringen, 
fi nancieringen en dergelijke kunnen wij 
onze klanten helpen. Maar net waar iemand 
behoefte aan heeft.”

MVO
Hoewel iedereen welkom is bij AutoKafoe, ligt 
de focus toch wel heel erg op de regio. “Als wij 
een bij ons gekochte auto hier door de regio 
zien rijden, maakt ons dat extra trots.” Sowieso 
dragen de broers graag hun steentje bij aan 
de regio. “Daarom sponsoren wij regelmatig 
diverse initiatieven zoals de Kinder Vakantie 
Werk Reeshof en Reeshof for Cancer.”

wat onze klanten weten te waarderen. 
Net als onze scherpe prijzen natuurlijk.”

Overigens beperkt AutoKafoe zich niet tot 

Er is is altijd 
wel een auto voor je bij.

 KIJK OP 
WWW.AUTOKAFOE.NL

voor de actuele
aanbod!

Rheastraat 25, Tilburg  

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

www.autokafoe.nl

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.

Passie voor auto’s

HÉT ADRES VOOR NIEUWE 
EN JONG GEBRUIKTE AUTO’S
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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

Wilt u tijdens de feestdagen mooi voor de dag komen 
met een verzorgd, stralend uiterlijk en prachtige handen en nagels? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Stralend de
feestdagen in?

Voor de feestdagen laten wij jullie graag stralen! 
Wat dacht u van een heerlijke verwennerij voor 
de handen door middel van een Spa Manicure 
met de optie inclusief een gellak?
Wilt u de nagels wat langer voor deze dagen? 
Ook dat is mogelijk. Neem gerust contact op om 
alle mogelijkheden te bespreken. 

Een aanrader voor de feestdagen is de aller-
nieuwste Lift Summum behandeling van Guinot. 
Deze behandeling  geeft een direct liftend, glad en 
verstevigend langdurig resultaat ook voor hals en 
decolleté in slechts 50 minuten.

Wilt u iemand anders verwennen of zelf verwend worden? 
Cadeaubonnen zijn leuk om te geven en te krijgen!  

Artinails & Beauty wenst iedereen 
een stralend kerstfeest en een heel kleurrijk nieuwjaar!

Neem gerust 
contact met 

ons op om een 
afspraak 

te maken. 
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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!

Het Integraal Kindercentrum

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



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

KIND1744 AdvVierIkcsBruistAllemaalDEF.indd   4 29-09-17   09:36

Het Integraal Kindercentrum

Vertrouwd spelen, leren en ontdekken
met vriendjes uit je eigen buurt!
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OOK HÉT 
ADRES VOOR 

UW PASFOTO’S

Verhulst Radio & TV   bestaat 40 jaar
En dat is in deze tijd een hele 

prestatie. Velen bestellen 
hun elektronica en witgoed 

tegenwoordig online of bij de 
giganten en hebben geen idee wat 

ze daarmee mislopen.

Want Jan Verhulst, bijgestaan door Raymond Embregts,  
biedt nog iets wat op sommige andere plekken maar moeilijk 
 te verkrijgen is service. 

Service en persoonlijk contact staan hoog in het vaandel  
bij ons en dat is volgens ons, en velen met ons, naast de gun-
factor, de reden waarom wij op het Raadhuisplein in Rijen nog 
steeds een goedlopend bedrijf zijn. 

Maar is dat dan niet veel duurder zult u denken? Nee, u kunt 
zelfs minder betalen dan bij de concurrent. En dan wordt 
uw apparatuur ook nog gratis thuisbezorgd, geïnstalleerd en 
uitgelegd door  een specialist. Maar ook voor pasfoto’s of een 
speciale batterij kunt u terecht bij Verhulst.

We maken er een punt van om op de hoogte te blijven  
van de huidige trends en zijn dan ook online èn op menig  
beurs te vinden om kennis op te doen.

UW PASFOTO’S

AL 40 JAAR 

EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!

Maar is dat dan niet veel duurder zult u denken? Nee, u kunt Maar is dat dan niet veel duurder zult u denken? Nee, u kunt 

uw apparatuur ook nog gratis thuisbezorgd, geïnstalleerd en uw apparatuur ook nog gratis thuisbezorgd, geïnstalleerd en 
uitgelegd door  een specialist. Maar ook voor pasfoto’s of een uitgelegd door  een specialist. Maar ook voor pasfoto’s of een 

Eigenaar: Dhr. J. Verhulst  |  0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  |  Openingstijden: Maandag gesloten, di  t/m vr: 09.00 - 12.30  en 13.30 - 18.00 uur,                        zaterdag: 09.00 - 17.00 uur



Verhulst Radio & TV   bestaat 40 jaar
Ja, 40 jaar concurrentie en een flinke recessie 
overleven is niet voor iedereen weggelegd, daarvoor 
moet je een stapje harder lopen dan de rest. 

DECEMBERACTIE 
MAAK KANS OP EEN GRATIS 40 INCH LED-TV
Bij elke aanschaf krijgt u van ons een lootje en maakt  
u dus meteen kans. (Actie loopt tot 31 december 2018)
Bij elke aanschaf krijgt u van ons een lootje en maakt Bij elke aanschaf krijgt u van ons een lootje en maakt 
u dus meteen kans. u dus meteen kans. (Actie loopt tot 31 december 2018)

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Dhr. J. Verhulst  |  0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  |  Openingstijden: Maandag gesloten, di  t/m vr: 09.00 - 12.30  en 13.30 - 18.00 uur,                        zaterdag: 09.00 - 17.00 uur



Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!
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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.
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

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

Bukken, tillen, zitten, 
lopen … we doen het 

allemaal. Het zijn dagelijkse 
activiteiten waar we 

eigenlijk nooit bij stilstaan. 
Tenzij u klachten krijgt 
aan bijvoorbeeld arm, 

nek en/of schouders. De 
oefentherapeut kan een 

structurele oplossing bieden 
voor uw klachten. 

Nek- & schouderklachten?
Arm-, nek- en schouderklachten  
Klachten aan armen, nek en/of schouders komen  
veel voor. Vaak vormen een verkeerde houding, 
overbelasting en/of verhoogde spierspanning  
de oorzaak. 

Behandeling op maat 
De oefentherapeut is een paramedicus die  
expert is in houding en beweging. U werkt onder 
begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel 
van de balans tussen spanning en ontspanning  
en brengt het lichaam weer in goede conditie.  
De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding 
en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. 
Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw 
klachten. U analyseert uw houding en bewegingen 
in het dagelijkse leven.

Geen verwijzing nodig 
Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan 
u naar de oefentherapeut Cesar of Mensendieck 
verwijzen. Maar u kunt ook direct – zonder verwijzing 
– bij de oefentherapeut terecht. Dit voorkomt 
onnodige vertraging in het proces van uw herstel. 
Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden 
vergoed. Raadpleeg uw polis voor de voorwaarden van 
uw (aanvullende) zorgverzekering.
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com

4

2

1
3

6

3

Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

Renault Captur
Bouwjaar: 2018 
Km. stand: 7.534 km
Prijs: € 18.495

Opel Mokka X
Bouwjaar: 2018 
Km. stand: 10.068 km
Prijs: € 24.995

Seat Arona TSI FR
Bouwjaar: 2018  
Km. stand: 7.828 km 
Prijs: € 22.995

Wij zijn Bosch Car Service 
Auto Blaschke.

45 jaar geleden opende Auto Blaschke 
haar deuren. 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. 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. 

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.  
Auto Blaschke staat voor u klaar.
 Voor APK, onderhoud, reparaties, 
schadeherstel en voor nieuwe en 

gebruikte auto’s bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Eindejaars
  knallers!
Speciaal voor u geselecteerde  
hoogzitters met fabrieksgarantie



Thuiskomen in 2019…

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

Goede  
fotoreportage
en presentatie 

lonen!

Verkoop   •   Aankoopbegeleiding   •   Verkoopstyling   •   Taxaties   

Woonwensen
Iedereen heeft andere woonwensen en prioriteiten; locatie, woonoppervlakte, 
aantal slaapkamers, ligging tuin, garage, enz. Door meerdere woningen 
te bekijken en te vergelijken, leer je vanzelf wat belangrijk voor je is. 
Maar gevoel speelt toch de grootste rol. Als de woning aan alle punten 
voldoet, maar er geen klik is met de woning kan men beter verder zoeken. 
Een aankoopmakelaar kijkt met je mee naar de staat van de woning, 
mogelijkheden, kosten op korte en lange termijn, locatie…. 

Goede sfeer, goede verkoop
Verkoopstyling, fotoreportages, video, plattegronden; Iedere woning krijgt 
bij ons zijn eigen manier van adverteren om extra aandacht te trekken en de 
woning op de juiste manier in beeld te brengen. We nemen voor je de tijd om 
een deal te sluiten waar alle partijen blij mee zijn.

Gratis waardebepaling en verkoopstyling 
Een verkoop start bij het vaststellen van de actuele waarde van  
je woning. Daarna kan er een plan van aanpak gemaakt worden;  
kleine klusjes, opruimen, indeling? We richten zelfs lege woningen in.

Presentatie
Met een fotoreportage, 360 graden foto’s, een video en duidelijke 
plattegronden krijgt men een goede eerste indruk van de woning. Iedere 
woning krijgt bij ons zijn eigen advertenties, website en visitekaartjes.
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Vernieuwde showroom!
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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 bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!
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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 bouwen de kast 
die bij je past!
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
B

ee
ld
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a

TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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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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Wij zijn een bedrijf met een 
grote voorraad aan gebruikte 

auto’s van alle merken. 
En dat in alle prijsklassen.

Occasions
250 

occasions 
uit voorraad 

leverbaar

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog 
in het vaandel. Wij laten onze klanten 

rustig onze auto’s bekijken en 
eventueel een proefrit maken zodat 

ze de kans krijgen weloverwogen een 
keuze te maken voor een auto. Wij 
vinden het belangrijk dat de klant 

ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn 
voor de aanschaf van een occasion. 

Wacht niet langer en
 kom ook gauw kijken

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nlNijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nl



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
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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.

Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 18.00 uur (of op afspraak)

Wij verkopen o.a. de merken:
Alix the Label, Closed, The Good People

Nieuwsgierig? Dan zien we elkaar snel!

WWW.BIANCA-STORE.COM
Hoge Ham 111, Dongen  |  +31 162 69 25 69  |  info@biancastore.com



Solidheath Tilburg Noord 
Drieburcht Wagnerplein 3a (3e verdieping)

Solidhealth Lifestylecenter Reeshof 
Warmondstraat 116 (bij station Reeshof)
085-4831748  |  info@solidhealth.nu 

www.solidhealth.nu

 SolidHealth is marktleider als het gaat om spectaculair afslanken met 
behulp van infraroodtraining. Dit systeem is specifi ek ontworpen om 
effectief en versneld vet te verbranden.  

 Infraroodtraining is een unieke methode voor omvang- en gewichtsverlies. 
 
In combinatie met voedingsadvies van SolidHealth verliest u 1 tot 2 kledingmaten in 
één maand. Van dit verlies is 75% tot 90% puur vet. De infraroodtraining duurt 25 
minuten en staat gelijk aan 15 kilometer hardlopen.

De sessie is een detoxtherapie.
U verbruikt tot 5 keer meer calorieën en daardoor is de therapie dus 5 keer zo 
effectief. U verliest gewicht en omvang. U zult zich beter gaan voelen, gelijk al na 
de eerste sessie. Het stimuleert de doorbloeding en de aanmaak van collageen 
en is uitstekend voor uw humeur. Zo wordt lichttherapie al lange tijd ingezet tegen 
depressies.
 
Een trainingssessie met de Sun400XL, 2 keer per week, biedt veel voordelen:
gewichtsverlies, ontgifting en zuivering een jonge, stevigere en mooiere huid, 
herstelde ontspannen en gezonde slaap, soepelere gewrichten, verbetering van de 
algehele gezondheid, vermindering van leeftijdgerelateerde klachten, vermindering 
van ongewenste vetophopingen, cellulitisvermindering (zeer effectief i.c.m. andere 
behandelingen) en verbeterde doorbloeding.
  
 Deze manier van sporten is ook zeer geschikt voor mensen met spierreuma, artrose 
en Multiple Sclerose (MS) (mits de gezondheid van het lichaam het toelaat). 

Infrarood
Solid Health Lifestylecenter

Voeding, Lifestyle, Beweging & Infrarood
Solid Health Lifestylecenter helpt 
iedereen die wil afvallen, betere 
sportieve (of zakelijke) prestaties 

wil leveren of gezonder in het 
leven wil staan. 

Wij bereiken samen met jou 
het beste resultaat door een 

multidisciplinaire behandeling, 
daarom kun je bij SolidHealth 
terecht voor afvallen, sporten 
en werken aan een gezondere 

lifestyle. 

Infraroodtraining  Spectaculair afslanken d.m.v. infrarood cardio training
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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 



LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende
Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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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

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

Wist je dat
Gieren over hun 

poten poepen om 

zichzelf af te koelen? 

En dat vrouwelijke 

vogelspinnen te 

herkennen zijn aan 

hun dikke achterwerk?

Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg  |  013 - 463 00 26  |  Maandag t/m zondag geopend van 10.00 - 18.00 uur

Ontdek het in het vreemdste dierenpark van Nederland!  
Maak kennis met meer dan 150 verschillende diersoorten, waaronder één van de grootste 
reptielencollecties van Nederland. Onze verzorgers geven dagelijks uitleg over de dieren, 
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt een slang en een spin vast te houden. Op weekend- en 
vakantiedagen zullen tevens roofvogeldemonstraties worden verzorgd. Het park is gedeeltelijk 
overdekt, en dus met zowel goed als slecht weer te bezoeken. Meer info op www.oliemeulen.nl

BRUIST 1218

15% korting  
op vertoon van
deze advertentie

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,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen
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Alles moet uitgezocht worden, van 
adressenlijsten en muziek tot aan de 
keuze wat de overledene wilde na zijn of 
haar overlijden. Crematie of begraven?  
En oh ja, waar dan en op welke manier? 
Uitstrooien of met een urn? Of op een 
natuur begraafplaats begraven?  Dat 
kost veel tijd naast het verdriet wat er is. 
Nabestaanden willen dit goed regelen 
maar weten niet wat de wensen zijn van 
de overledene. En dat geeft discussie.

De oplossing is om alles wat uw 
nabestaanden moeten weten, vast te 
leggen in een digitaal dossier. U kunt 
daar alles in opnemen, van adressenlijst 
tot verzekeringen, uitvaartwensen en wie 
uw huisarts en notaris is. Welke personen 
moeten als eerste gebeld worden?  Wat 
moet er gebeuren met uw huisdieren? 

COLUMN/JOSÉ APPELS

06-11168152  |  nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 
www.joseappels.nl  |  www.nalatenschapsmakelaar.nl

U geeft uw vertrouwenspersoon op als 
mede-accounthouder zodat deze actie kan 
ondernemen wanneer het moet. 
Daarnaast neem ik jaarlijks contact op om 
te zien of er nog wijzigingen zijn zodat uw 
gegevens bijgewerkt kunnen worden. Dat is 
wel zo makkelijk.

Wilt u meer weten?  
Neem contact met mij op!

Heeft u deze of andere vragen of opmerk-
ingen omtrent een erfenis? Ik kijk graag 
samen met u wat ik voor u van betekenis  
kan zijn.

Regelmatig word ik geconfronteerd met nabestaanden die niet 
weten wat de overledene aan uitvaartwensen had. 

Al uw wensen in 
een digitaal dossier?

Bel 
voor een kosteloos 

kennismakingsgesprek met 06 - 11 16 81 52 of stuur een email naar nalatenschapsmakelaar 
@joseappels.nl

Mijn naam is José Appels, geboren 
en getogen in Tilburg, erkend 

NalatenschapsMakelaar & Mediator  
in de regio Tilburg.

Mijn oorspronkelijke werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en leidinggevende 

in veranderende organisaties in de 
financiële dienstverlening. Daarna heb ik 
gewerkt als operationeel directeur bij een 

Thuiszorg-organisatie. Het werken met 
mensen is voor mij het mooiste wat er is!

Iets voor mensen kunnen betekenen, 
verder helpen, met name  tijdens 

periodes in hun leven die veranderingen 
of verlies met zich meebrengen.  Met 

alle emoties die daarbij horen. Dit breng  
ik samen in mijn werkzaamheden als 
NalatenschapsMakelaar en Mediator.

Goed kunnen luisteren, mensgerichtheid, 
organiseren en op zijn tijd een praktische 
insteek zijn een aantal kernkwaliteiten die 
bij mij passen. Ik wil weten wie de mens is 
die tegenover mij zit en hoe ik hem of haar 
het beste kan helpen. U kunt rekenen op 

mijn oprechte belangstelling.



Al uw wensen in 
een digitaal dossier? Bruidsjurken in 

alle soorten en 
maten. Je vindt 

ze bij Marie-
José Swolfs 

Bruidsmode 
& Couture in 

Tilburg. En zit jouw 
droomjurk er toch 

niet tussen, dan 
kunnen ze deze 
gewoon speciaal 

voor jou maken in 
hun atelier.

Perfecte pasvorm
“De keuze aan bruidsjurken is bij ons enorm. Als toekomstige bruid kun je kiezen 
uit zo’n driehonderd verschillende modellen in alle mogelijke stijlen. De kans is 
dus heel groot dat daar de jurk van jouw dromen tussen 
zit. Alle jurken, klassiek of modern, romantisch of trendy, 
zijn vervaardigd uit de fijnste stoffen en met de grootste 
zorg. Een jurk moet immers mooi zijn én perfect passen. 
Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan kan deze 
uiteraard perfect op maat worden gemaakt in ons 
eigen atelier.”

Eigen ontwerp
“Zit jouw droomjurk er toch niet tussen, maar weet 
je wél wat je wil? Geen probleem! Aan de hand 
van jouw ideeën kunnen wij namelijk de jurk van je 
dromen creëren; alles om er de mooiste dag van je leven van te maken.”

Het onmogelijke mogelijk maken
"Dankzij onze jarenlange ervaring – we bestaan inmiddels al 
bijna twintig jaar – hebben we ontzettend veel vakkennis in huis. 
We kunnen de toekomstige bruid dus perfect adviseren en haar 
wensen vertalen naar een pracht van een jurk. Ook bieden wij 
een mooi uitgebreid assortiment aan accessoires. Denk daarbij 
aan lingerie, sluiers, verschillende soorten haaraccessoires, 
sieraden enzovoorts. Om ervoor te zorgen dat we hier uitgebreid 
de tijd voor kunnen nemen, raden wij aan om een afspraak te 
maken voordat je langskomt. We denken altijd met onze klanten mee en proberen, indien nodig, 
het onmogelijke toch mogelijk te maken. Daar zetten wij graag een stapje extra voor!"

Nassauplein 9A, Tilburg  |  013-5440704  |  info@mjsbruidsmode.nl  |  www.mjsbruidsmode.nl

maken voordat je langskomt. We denken altijd met onze klanten mee en proberen, indien nodig, 
het onmogelijke toch mogelijk te maken. Daar zetten wij graag een stapje extra voor!"

XL WEDDING EVENT
27 Januari 2019
met Modeshow!

www.xlweddingevent.nl 
ENTREE = GRATIS

Voor jouw 
mooiste dag



 Kanaaldijk Noord 7, Dongen  |  06 46431433  |  www.inktweg-kunst.nl

Betaalbare kunst?
Wij van inktweg-kunst timmeren hard aan de weg om de betaalbaarste kunsthandel 
van Nederland en omstreken te worden. Wij doen hier hard ons best voor om van 
iedere prijsklasse kunst aan te bieden. Natuurlijk zijn al onze kunstwerken voorzien van 
echtheidscertificaat en alles is natuurlijk gesigneerd.

Ook bieden wij de mogelijkheid 
de schilderijen van lijst te 
voorzien. Wij hopen dat u bij ons 
in de galerij een bakje koffie komt 
drinken en gelijk de kunstwerken 
komt bezichtigen.

Natuurlijk bent u ook van 
harte welkom op onze 
internetsite inktweg-kunst.nl

Verkoop kunstwerken  
van o.a
PETER DONKERSLOOT
FABIAN
KLASHORST
DEATH NYC
JACK LIEMBURG



 Kanaaldijk Noord 7, Dongen  |  06 46431433  |  www.inktweg-kunst.nl

Betaalbare kunst?

Teun Schoones, sinds april 
2018 werkzaam als algemeen 
fysiotherapeut binnen 
Fysiotheek Gilze. 

In 2012 ben ik afgestudeerd als algemeen 
fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool in Breda. 
In dat zelfde jaar direct aan de slag gegaan als 
fysiotherapeut binnen een particuliere praktijk. 

Als fysiotherapeut tracht ik de onderliggende 
oorzaak van uw klacht in kaart te brengen en te 
behandelen. Het doel is namelijk om uw klacht 

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

structureel op te lossen. Dit houdt in dat we binnen Fysiotheek 
Gilze verder kijken dan alleen de locatie waar u uw klacht 
ervaart. Zo kunt u bijvoorbeeld rugpijn ervaren, terwijl het 
primaire probleem zich in uw heup bevindt.
Het komt helaas nog geregeld voor dat mensen onnodig en 
langdurig klachten ervaren aan het bewegingsapparaat, omdat 
de onderliggende oorzaak van het probleem niet is verholpen.

Naast het behandelen van algemene klachten, zoals nek- en 
rugklachten, ik me bijzonder graag bezig met (sport-)revalidatie 
en myofasciaal (spier) gerelateerde klachten. 
Ervaart u pijn of ongemak aan spieren, pezen, gewrichten of 
gewrichtsbanden?

Mail of bel dan direct voor een afspraak.

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Teun Schoones, sinds april 
2018 werkzaam als algemeen 
fysiotherapeut binnen 
Fysiotheek Gilze. 



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

Dé pvc-vloeren specialist

“WIJ GAAN VOOR  
100% TEVREDENHEID”

Meer dan 20 jaar ervaring met pvc-vloeren!

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

DE RIJSCHOOL 
IN TILBURG EN OMGEVING

Redenen om te gaan lessen 
bij Verkeersschool Doen

- Lessen zowel doordeweeks als in 
 het weekend
- Rijbewijs binnen 10 of 14 dagen
-  Spoedcursus zonder extra kosten
-  Scherpe tarieven
-  Persoonlijke en professionele   
 begeleiding

Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  

DE RIJSCHOOL
IN TILBURG EN OMGEVING

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

Meld je aan onder vermelding van “BRUIST” en ontvang € 100.- korting op onze pakket 
prijzen.

Wil jij het nieuwe jaar beginnen door zelf achter het stuur te zitten met jouw rijbewijs?  
Meld je dan vandaag nog aan.

Ringbaan-Noord 54, Tilburg  |  013-7852685  |  contact@vooruitzenden.nl  |  www.vooruitzenden.nl
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prijzen.

Wil jij het nieuwe jaar beginnen door zelf achter het stuur te zitten met jouw rijbewijs?  
Meld je dan vandaag nog aan.

We gaan vooruit. Na ruim 
anderhalf jaar hard werken 

aan de organisatie waren 
we sneller dan verwacht 

toe aan een nieuwe locatie. 
Maar Vooruitzenden is 
gegroeid. We wilden in 

onze Tilburgse vestiging op 
een locatie zitten waar we 

makkelijk door iedereen 
gevonden en herkend 

konden worden. Uiteraard 
meer ruimte hebben voor 

het verwezenlijken van onze 
dromen, was natuurlijk ook 

een pre. 

…verder vooruit  
vanuit onze nieuwe locatie!

Ringbaan-Noord 54

Dat is gelukt! Onze nieuwe locatie, zo durf ik met enige trots wel te 
zeggen, is een echte ruime ‘zichtlocatie’ geworden. De kleuren en 
de letters van ons logo zijn op afstand te zien, nu we in Tilburg ons 
nieuwe pand hebben gevonden aan de Ringbaan-Noord 54.

Het uiterlijk van ons pand is daarmee nog meer in lijn met de ambitie die we koesteren. 
We willen nog altijd het echte maatwerk leveren als intermediair. We willen iedereen die bij 
ons komt om te werken aan zijn of haar toekomst of de toekomst van het bedrijf op dezelfde 
intensieve wijze service bieden als voorheen. Op de nieuwe locatie is dat nóg beter mogelijk, 
want deze plek past nog beter bij onze ambities.

Verder vooruit met je carrière  
of juist op zoek naar de mensen 
die samen met jou je dromen 
als ondernemer kunnen 
verwezenlijken? 
Plan eens een afspraak met ons en ga het gesprek voor je toekomst aan!

COLUMN/CARLOS WILLEMS

Ringbaan-Noord 54, Tilburg  |  013-7852685  |  contact@vooruitzenden.nl  |  www.vooruitzenden.nl

Bel de  
Joblijn en  

ga Vooruit! 
013-7852685

Carlos Willems



Steenbok 22-12/20-01

Je staat er deze maand niet alleen 

voor, je krijgt de nodige steun van 

de mensen om je heen. Zo kun je 

met een gerust gevoel in je hart 

een nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02

Je bent voorzichtig, maar dat kun 

je beter zijn dan dat je de verkeerde 

stappen neemt. Zo voorkom je 

een misstap en dat is gunstiger 

dan je denkt. 

Vissen 20-02/20-03 

De laatste maand van het jaar, 

maar ook dan is het nog nodig om 

met je beide benen op de grond te 

blijven staan. Durf de feiten onder 

ogen te zien. 

Ram 21-03/20-04

Deze maand staan de sterren ontzettend 

gunstig! Je pakt alle moeilijke opdrachten 

aan en je rondt deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05

Er liggen ontzettend veel mogelijkheden 

voor je. Laat je niet afl eiden en behaal de 

doelen die je voor ogen hebt. Raak niet 

overstuur als je wat geruchten over jezelf te 

horen krijgt.

Tweelingen 21-05/20-06

Sta deze maand ook open voor de hulp 

van andere mensen. Al wat extra is kun 

je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je weet dat het 

niet goed zit, dit is zonde van je tijd. 

Probeer gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand trek je conclusies 

door bepaalde zaken te bekijken 

van een afstand. Zo kun je met 

nieuwe plannen het nieuwe jaar in. 

Kom op voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09

Je neemt beslissingen die je 

anders nooit zou nemen. Het is 

niet altijd even makkelijk, maar ga 

af op je gevoel, dat is het beste 

wat je kunt doen. Je bent jaloers 

op anderen die er fris uitzien, 

maar jij kunt dat ook als je wilt!

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult een spannend aanbod 

tegenkomen dat zal leiden tot 

nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 

op jezelf en handel vanuit jouw 

gevoel. Wees niet onverschillig en 

help mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11

De laatste maand van het jaar is 

alweer aangebroken. Gebruik dit 

om alle voor je uitgeschoven 

plannen alsnog uit te voeren. Doe 

dit in alle rust. Het is nu geen goed 

moment voor investeringen.

H O R O S C O O P
BOOGSCHUTTER 23-11/21-12
Wees eerlijk als iemand om je 
mening vraagt. Duidelijkheid is 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen beter.

Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? 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

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen jaar 
was?

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Meer weten?
Check de vacatures op www.nederlandbruist.nl

Wat verwacht jij van 2019?
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80 occasions,
alle merken
80 occasions,
alle merken

Betaal je niet SUV
Van Mossel Oisterwijk, de voordelige SUV specialist!

Van Mossel Oisterwijk
Bedrijfsweg 17
T: 013 528 32 26

www.vanmossel.nl/outdoor
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