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MD Vazen & potten

MOOIE
MEIJSJES
(M/V)

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Je huis is geen steriele etalage en richt je niet in om 
te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 30-11-18   10:14

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

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

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

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

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care - deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!
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De natuurlijke kracht van je nagels blijft behouden, je nagels worden zelfs 
steviger en je hoeft zelf thuis weinig tijd aan je nagels te besteden, De mooie 
dunne lak ziet er uit als een natuurlijke nagel en wat wel zo prettig is, de 
nagels zijn snel droog en hard.

Gelish nagels bieden u vele voordelen, zonder nadelen. Gelish beschadigt 
uw natuurlijke nagels niet, het verstevigt uw eigen nagels en maakt het 
gemakkelijker om ze te laten groeien. De Gelishlak is uiteraard ook geschikt 
voor kunstnagels. Gelish is net zo dun als gewone nagellak. Met als groot 
voordeel dat ze direct hard en droog zijn. Dit is zeer praktisch en effi ciënt 
want daarna kun je direct alles weer doen.

Bij nagelverlenging kunnen wij u 3 stijlen aanbieden: French manicure; 
lakken of natural. Ook verzorgen wij voor u navulling, reparaties, gewone 
manicure en nail-art. Een fi jne scrub voor uw handen en een lekkere 
massage geven uw handen en voeten een verzorgde uitstraling.

Je kunt kiezen uit ongelofelijk veel kleuren.

Mooie nagels zijn het visitekaartje van de handen en voeten. Wil jij lang plezier hebben 
van mooie gekleurde nagels dan is Gelish-lak dé oplossing. 

Ook genieten van de 
voordelen van gellak?

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

manicure en nail-art. Een fi jne scrub voor uw handen en een lekkere manicure en nail-art. Een fi jne scrub voor uw handen en een lekkere 

Wil je ook je nagels van gellak voorzien? Maak dan nu een 
afspraak.
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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 Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

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

Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

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

Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Tilburg Bruist is een merknaam en eigendom van 
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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Saints poolcenter, 
Dekkers Familierecht en Artinails&Beauty. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat
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SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Stationsstraat 19, Tilburg  |  013-2070740  |  chantal@dekkers-familierecht.nl  |  www.dekkers-familierecht.nl

wanneer en waarom scheiden we?
Jaarlijks worden er cijfers 

gepresenteerd over het aantal 
echtscheidingen in Nederland. De 

laatste jaren gaat het om 30.000 tot 
35.000 scheidingen per jaar. Maar 

wanneer en vooral waarom gaan 
mensen uit elkaar. In deze column 

wat statistieken. 

Wanneer en waarom scheiden we?
- na een vakantie (9%)
- kinderen het huis uit (3%)
- na ruzie met geweld (2%)
- na ruzie met vrienden of (schoon)familie (4%) 
- bij een financiële crisis (15%)
- bij een nieuwe baan (5%)
- na een feest- of verjaardag (bv. kerst) (9%)
- geen kinderen kunnen krijgen (5%)
- na langdurige ziekte (9%)
- na het overlijden van een vriend of familielid (4%)
- het ontmoeten van een nieuwe liefde (22%)
- vreemdgaan door de partner (13%)

Wie loopt het meeste risico?
- personen die nogmaals huwen 
 (40% grotere kans op een nieuwe scheiding) 
- personen met gescheiden ouders (19% grotere kans op zelf scheiden) 
- personen die ongehuwd samenwonen 
 (2x meer kans op scheiden dan gehuwden)
- personen uit grote woonplaatsen 
 (10% meer kans op scheiden dan stellen uit kleine gemeenten)
- personen waarbij goede vrienden zijn gescheiden 
 (33% meer kans op zelf scheiden)

Scheidingsstatistieken: 



wanneer en waarom scheiden we?
Je denkt misschien: wat moet ik met die 
statistieken? Maar het kan juist zinvol zijn voor 
stellen om dit te lezen. Op de momenten als 
beschreven kunnen stellen extra waakzaam 
zijn en de relatie proberen te redden door er 
goed met elkaar over te praten en eventueel 
hulp te zoeken. Maar mocht een scheiding 
toch onvermijdelijk zijn, probeer dan met de 
deskundige hulp van een gespecialiseerde 
familierechtadvocaat-mediator op een 
respectvolle en duurzame wijze de scheiding 
te regelen. Zeker wanneer er kinderen bij 
betrokken zijn.

IEDERE VERANDERING  
BIEDT DE MOGELIJKHEID  
TOT PERSOONLIJKE GROEI

BRUISENDE/ZAKEN

Heeft u hulp  
nodig bel dan voor 

meer info!
013-2070740
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WESTERMARKT 5  |   5042 MC TILBURG  |   T 013 -  46 34 868WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

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

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

SANDRA+RUBEN

 

DE BAR 

HEERL IJKE 
HAPJES !  

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

Vraag 
naar onze 
brochure!

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

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



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.WESTERMARKT 5  |   5042 MC TILBURG  |   T 013 -  46 34 868WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

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

F E E STJ E T E V I E R EN ?

SANDRA+RUBEN

DE BAR

HEERL IJKE 
HAPJES ! 

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

Vraag
naar onze 
brochure!

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

Vraag via de website vrijblijvend onze 
folder 'Feesten& Partijen' aan!
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 bbb Tilburg - Kempenaarplaats 16 ✦ 088 644 00 13 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Begin dit jaar met de aandacht even helemaal op jezelf te richten ‘Me-Time
bij bbb’. Geef extra aandacht aan jouw body, food & mind en doe mee met 

onze bbb-challenge ‘new year, new me!’. Waarbij je doelgericht en met 
aandacht sport in onze hot cabin & yoga/pilates, je bewust en meer 

plantaardig eet en aandacht hebt voor jouw positieve intenties.

       Me-Time
        bij bbb!

Benieuwd?
Boek online een 
gratis proefles
via onze site 

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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

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

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NED

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar

Wat stiekem
eigenlijk niet kan, 

daar    wens
ik jou het

meeste van!

wens
Alsjeblieft,
een heel

Maak er
iets moois van!

nieuw jaar.



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

Begin dit jaar met de aandacht even helemaal op jezelf te richten ‘Me-Time 
bij bbb’. Geef extra aandacht aan jouw body, food & mind en doe mee met 

onze bbb-challenge ‘new year, new me!’. Waarbij je doelgericht en met 
aandacht sport in onze hot cabin & yoga/pilates, je bewust en meer 

plantaardig eet en aandacht hebt voor jouw positieve intenties.

       Me-Time 
        bij bbb!

Benieuwd? 
Boek online een 
gratis proefles
via onze site 

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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







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



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT

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.nl
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Met ons nieuwsbrievensysteem ontwerp, schrijf en manage jij je nieuwsbrief! 
Daarnaast staan wij jou als ondernemer bij met advies voor jouw e-mail-
marketing campagnes. We brainstormen samen met jou over slimme 
geautomatiseerde campagnes om bijvoorbeeld klanten te werven, te behouden 
of om tevredenheid te toetsen. Wij geloven dat elke samenwerking start met een 
ontmoeting en een kop koffi e. Hoe drink jij je koffi e?

RESULTAAT HALEN 
UIT JE NIEUWSBRIEF?

DE BOBMAIL KENNISSESSIE

BOBMAIL BLOG

PARTNERPROGRAMMA

PORTFOLIO

ONZE DROOM
Wij snappen dat het ontwerpen, bijhouden 
en strategisch inzetten van je nieuwsbrief 
best een uitdaging is. Onze droom is daarom 
om jou hierbij te adviseren en ondersteunen. 
Wij krijgen er namelijk veel energie van om 
een MKB’er een grote stap te laten zetten.

DROOM JIJ…
• van een manier om gemakkelijk te 

communiceren met klanten, relaties of 
prospects?

• van een professionele uitstraling via jouw 
digitale nieuwsbrief?

• van hulp of advies bij het strategisch 
inzetten van jouw mailings?

Maak dan eens kennis met Bobmail. 

Bobmail is een digitaal nieuws-
brievensysteem waarmee je 
als bedrijf nieuwsbrieven naar 
relaties kunt versturen zonder te 
investeren in hardware, software 
en IT-personeel. Met Bobmail is 
het heel eenvoudig om op een 
professionele en persoonlijke manier 
te communiceren met jouw relaties.

Sinds 2009 adviseren en 
ondersteunen wij dagelijks meer dan 
600 bedrijven met e-mailmarketing. 
Door de jaren heen hebben wij 
strategieën bedacht en getest 
die voor 88% van onze klanten 
meetbaar resultaat opleveren.

Benieuwd wat wij 

voor jou kunnen 

maken? Bel voor 

een afspraak. Henriëtte Ronnerstraat 5, Tilburg  |  013 - 534 8632  |  vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl



 Sandra Wijffelaars
 Dansschoenen in de breedste zin 

van het woord, dat is waarvoor je bij 
Excento in Tilburg terechtkunt; een 
winkel die is ontstaan vanuit een 

passie voor dansen...

Welkom in mijn 
danswereld!

SCHOUWBURGRING 6, TILBURG
06-48470875  |  WWW.EXCENTO.NL

EXCENTO
 VOOR EEN GOED  

EN GEDEGEN ADVIES  

EN UITSTEKENDE  

SERVICE

Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen   voor de meest 
uiteenlopende danssoorten en van diverse merken. Merendeels met hak, maar  

ook bijvoorbeeld platte dansschoenen voor ballet, jazz en dergelijke. En... wat  
veel mensen niet weten, je kunt bij   Excento ook terecht voor bruidsschoenen! 
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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winter
3

4
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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Geen zin in strijken?
Of gewoon geen tijd of hulpbehoevend?

Strijkservice Colette biedt u al jaren een vast punt voor al uw 
wensen met betrekking tot:

Wassen Stomen Strijken Verstelwerk

Indien  

gewenst halen 

en brengen wij 

uw was. Voor meer info bel 06-28948268 of 
mail naar info@strijkservicecolette.nl  
www.strijkservicecolette.nl



Je benen worden niet alleen mooier maar voelen ook veel beter en rustiger aan. 
Je ligt in een soort ruimtepak met 24 luchtkamers waarin ritmisch lucht wordt 
ingeblazen en weer afgezogen. Een geweldige relaxbehandeling en de absolute 
favoriet van onze klanten.

Hoe werkt de Compressietherapie?
Compressietherapie is een op luchtdruk werkend massage systeem met 
talloze instelmogelijkheden en daardoor tal van toepassingen. Zo kan 
compressietherapie worden ingezet voor de behandeling van cellulite, voor 
sportmassage, ontspannende relaxmassage, voor lymfedrainage en als 
ondersteuning bij het afvallen nu ook met infrarood warmte waardoor de 
vetverbranding wordt bevorderd. De 24 onafhankelijke luchtdrukkamers geven 
een intensieve massage die de natuurlijke bloed- en lymfecirculatie stimuleert.

Voordelen 
• vermindering van cellulite
• gladdere huid
• omvangvermindering
• vetverbranding
• verbetering van bloed- 
 en lymfestromen
• minder vermoeide benen
• ontspannende behandeling
• vermindering oedeem/vochtophopingen.

Weer mooie benen?
Je benen hebben het zwaar te verduren en verdienen af en toe 
wat extra aandacht en verzorging. Compressietherapie is een 
intensieve massage van benen, billen, buik en onderrug en heeft 
een positief effect op cellulite.

Compressietherapie

CONTOUR & WELLNESS

U weet dat bewegen en gezond 
eten van essentieel belang zijn, 
maar u zou eigenlijk een stok 

achter de deur willen hebben...

Dit zijn een aantal redenen 
waarom cliënten graag starten 

bij Contour & Wellness om 
effectief af te vallen, plaatselijk of 
over het hele lichaam. Ons team 
van afslankcoaches staat voor 
u klaar om samen met u het 

gewenste resultaat te bereiken.

Samen met uw afslankcoach, 
die deskundig en doelgericht 
te werk gaat, stelt zij een kuur 
op maat af die een combinatie 

biedt van 30% bewegen en 
70% ontspannen: De garantie 
om de gewenste centimeters te 

verliezen.

Lukt dit niet, dan krijgt u uw 
geld terug. Met trots mogen wij 
zeggen dat geen enkele cliënt 

hier nog gebruik van heeft 
hoeven maken.

Oude Lind 45, Tilburg     
013-5456196

www.contourwellness.nl

HEB JE OOK HART 

VOOR JE LICHAAM?  

Bel 013-5456196

en maak een  

afspraak!
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Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

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.

Auto Blaschke  
wenst u een gezond en gelukkig 2019!

Komt het nu toch voor dat u blikschade of ruitschade 
heeft, bent u bij Auto Blaschke altijd van harte welkom, 
ongeacht wat uw verzekering aangeeft en ongeacht 
de grootte van de schade. Wij regelen alles voor u en 
nemen de zorg uit handen. Ook bij ons krijgt u een 
vervangende auto. Hopelijk komt het niet vaak voor, 
maar anders helpen wij u graag en zorgen dat u snel 
weer mobiel bent. 

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
APK, banden, storingen etc. Ons team staat in 2019 
weer voor u klaar!

Veel geluk in 2019  
namens het hele team van Auto Blaschke!

In het drukke verkeer en met de complexe autotechnieken 
van tegenwoordig, kunt u soms wel eens ‘een gelukje’ 
gebruiken.

Komt het nu toch voor dat u blikschade of ruitschade 
heeft, bent u bij Auto Blaschke altijd van harte welkom, 
ongeacht wat uw verzekering aangeeft en ongeacht 
de grootte van de schade. Wij regelen alles voor u en 
nemen de zorg uit handen. Ook bij ons krijgt u een 
vervangende auto. Hopelijk komt het niet vaak voor, 
maar anders helpen wij u graag en zorgen dat u snel 
weer mobiel bent. 

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
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Dierencrematorium Tilburg

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

Behalve dat klanten nu voor de crematie van hun huisdier in Tilburg zelf terecht-
kunnen, zijn er nog meer redenen om voor Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat het cremeren voor iedereen betaalbaar is. 
Ook urnen en gedenktekens hebben wij voor elk budget. 

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

Bij ons kunnen klanten kiezen uit een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele crematie ontvangt men de as van het eigen 
huisdier inclusief een crematiecertifi caat met daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het huisdier met meerdere dieren tegelijk 
gecremeerd en wordt de as uitgestrooid over de Noordzee. 

Klanten kunnen desgewenst hun eigen overleden huisdieren begeleiden 
naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria 
waar dit tot de mogelijkheden behoort.”

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

www.dierencrematorium-memoria.nl

Ook bij uw 
dierenarts

naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria Ook bij uw 
dierenarts

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

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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SINT ANNAPLEIN 6A, TILBURG  |  013-5906028  |  WWW.BIJGINA.NL

Je verdient een verwenmoment!
Daarom deze kennismakingsbon voor jou

WWW.FACEBOOK.COM/BIJGINA

15% korting!*

* Zie onze website voor voorwaardenn.

Als jij deze bon tijdens je eerste behandeling inlevert Bij Gina 
krijg je op een behandeling naar keuze:

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
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Rheastraat 25, Tilburg  |  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.

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
En dat inmiddels alweer elf jaar.



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!
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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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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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www.damendrukkers.nl Ringbaan-Noord 54, Tilburg  |  013-7852685  |  contact@vooruitzenden.nl  |  www.vooruitzenden.nl



www.damendrukkers.nl

Het jaar 2018 zit er weer 
op. Voor Vooruitzenden 

was dat een bijzonder jaar. 
We hebben nu vestigingen 

op meer plaatsen in het 
land en in Tilburg zijn 

we verhuisd naar onze 
mooie nieuwe locatie aan 

Ringbaan Noord. Het 
succes van Vooruitzenden 
hangt uiteraard af van de 
successen van anderen.

Vooruitzenden stapt nieuwe jaar binnen...

…we groeien verder,  
maar blijven onszelf!

Het gaat om de mensen. De mensen die we aan een nieuwe baan 
helpen en de ondernemers die, samen met ons, de juiste man of vrouw 
binnen kunnen halen.

Het is onze uitdaging om in het nieuwe jaar onze sterke punten te koppelen aan meer 
succes en dus meer tevreden gezichten van iedereen die met ons samenwerkt. Het is niet zo 
gemakkelijk om aan de ene kant snel te groeien en aan de andere kant vast te houden aan 
onze heel persoonlijke manier van werken. Dat vereist extra inzet. We geloven er echter voor 
de volle honderd procent in dat dit gaat lukken.

Wij, bij Vooruitzenden, spreken elkaar aan op onze manier van werken. Juist onze 
persoonlijke aanpak heeft de voorbije jaren gezorgd voor ons groeiende succes. Het zou 
zonde zijn om dat wat zo goed werkt niet te koesteren en dus blijven we geloven in en 
vertrouwen we op onze heel persoonlijke aanpak. Iedereen verdient bij ons de tijd, de  
ruimte en de ondersteuning om succesvol te worden! Daarop toasten we!

We wensen jou een prachtig, gelukkig, gezond en succesvol 2019!

COLUMN/CARLOS WILLEMS

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

helpen en de ondernemers die, samen met ons, de juiste man of vrouw 

Bel de
Joblijn en

ga Vooruit!
013-7852685

Carlos Willems
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Solid Health opent eigen
Bodytec studio in Tilburg
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Fit & slank in 20 minuten. 
En toch kan het! Niet meer 3 keer per week urenlang zwoegen in de 
sportschool of joggen door het park, maar gewoon even 1 of 2 keer
in de week nog geen half uurtje bodyteccen!

Kom langs van 12.00 tot 17.00 uur.

EENMALIGE 
KENNISMAKING 
met de Bodytec,
3 trainingen voor 

€ 49,-

Zaterdag 12 januari is de feestelijke 
opening en tevens open dag.

Trainen onder begeleiding 
Resultaat gericht 

Spiermassa opbouwen 
Figuurcorrectie 

Traint in 1 x 8 grootste spiergroepen

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

www.solidhealth.nu
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(vlnr: Mathias,Corné, Niels en Eric)

Binnenlopen
is slagen! 

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

DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 



FASHION
FOR CURVES
SIZE 42&UP

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

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

LIFESTYLE
FASHION GIFTS

WIJ ZIJN 
GESLOTEN 
van 31 december 

t/m 7 januari

SALE

SALE

KORTING
TOT 70%
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Paul Ter Wolbeek, aangenaam 
De eigenaar en naamgever van Via Paul is Paul 
Ter Wolbeek. Als geboren en getogen Tilburger - 
woonachtig én werkzaam in de Puishaven - kent hij 
de lokale markt op z’n duimpje. Als 12-jarige jongen 
hield Paul al de lokale vastgoedadvertenties bij en 
ontwikkelde hij een voorliefde voor architectuur. 
Dankzij zijn makelaardij-opleiding, zijn ervaring als 
fi scaal 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 de 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, 
woningfotografi e 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  |  013-3033195  |  info@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195

Bijzondere woning onder de aandacht:   
Drossaard van der Willigenhof 2 Tilburg

Advies over uw tuin?
Voor de meeste is een tuin een plek om heerlijk te ontspannen, 
lichamelijk bezig te zijn en te genieten van de buitenlucht. Voor anderen 
voelt het juist als een ‘must’ om steeds de tuin te moeten onderhouden. 
Voor alle partijen geldt, dat de natuur zijn werk blijft doen. Wij geven 
graag tuinadvies om uw droomtuin te kunnen realiseren.

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

website!
013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg.  

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd in:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Advies Een goed tuinadvies, eens in de zoveel tijd, kan ontzettend prettig voor 
u zijn. Soms houdt dit in, dat men minder werk hoeft te verzetten in de tuin, maar 
een goed advies kan soms ook gewoon noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld maar 
aan achterstallig onderhoud van bomen (bv. door sterke wind). Op elk tijdstip 
van het jaar kunt u ons contacteren en voorzien wij u graag tijdig van een goed 
advies. Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via een (korte) ontmoeting in uw 
tuin. Soms kan een advies vooraf u ook veel werk en onkosten besparen.

Wij komen u graag vrijblijvend adviseren over alles wat zich in uw tuin 
afspeelt. Voor een eerste gesprekje rekenen wij geen voorrijkosten omdat 

we dit zien als een kennismaking voor beide partijen. Wij hopen tijdens dit 
gesprek u alle vertrouwen te geven in een goede samenwerking.

Komen we bij opvolgende gesprekken uit op het ontwerpen, tekenen, berekenen 
en uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor aanleg en / of onderhoud, dan 
wordt dit uitgebreid met u doorgesproken. Tot slot wordt alles uitgewerkt in een 
definitieve offerte, welke door u voor akkoord wordt ondertekend, alvorens wij 
van start gaan. 
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De eigenaar en naamgever van Via Paul is Paul 
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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 
fi scaal adviseur en zijn grote netwerk levert Paul veel 
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Doen waar je goed in bent. Bij Via Paul vind je de 
makelaar die het beste met je voor heeft. Die zorgt 
dat je de best denkbare prijs krijgt voor je woning. 
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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, 
woningfotografi e 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  |  013-3033195  |  info@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 
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Bijzondere woning onder de aandacht:   
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Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk

BRUISENDE/ZAKEN

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

Verhuur
Geert Simons heeft zijn werkplaats al 
weer een jaar aan de Kraaivenstraat 
25-11 in Tilburg. Daar voorziet hij 
in onderhoud en staan de piano’s 
voor de verhuur. “Groot onderhoud 
en reparaties doe ik hier. Het gros 
van mijn dienstverlening vindt bij de 
klanten thuis plaats. Onderhoud is de 
basis van behoud van de investering.”

AMV
“Gelukkig wordt er weer meer muziek 
gemaakt, ook op de basisschool.” Hij 
ziet meer particuliere initiatieven en 
privé- en groepspraktijken. “Muziekles 
zou een vast onderdeel moeten 
zijn van het onderwijs in ons land. 
Algemene Muzikale Vorming moet 
terug in het lespakket. Jong geleerd, 
je hebt er een leven lang voordeel van. 

Bovendien is het goed voor 
de ontwikkeling, expressie, 
emotie en zelfs voor de 
gezondheid.” 

Simons piano 
nieuwe naam, dezelfde service

Simons piano is de 
naam van wat sinds 
1917 Jos W. Simons 
was. “Maak je geen 
zorgen”, zegt Geert 
Simons, “het is een 

nieuwe naam voor ruim 
100 jaar vakmanschap. 

Kennis ebt met een 
nieuwe naam niet weg 
en de bekende service 

blijft behouden.”
Simons piano richt zich 

op het stemmen van 
piano’s en vleugels maar 

ook op onderhoud, 
revisie en verhuur. 

Bovendien is het goed voor 
de ontwikkeling, expressie, 
emotie en zelfs voor de 
gezondheid.” 

Bereikbaarheid
Simons piano heeft 
na 100 jaar de 
Goirkestraat verlaten 
en legt zich volledig 
toe op het stemmen 
en repareren van 
piano’s en vleugels 
en verkoop van goede 
gebruikte piano’s. Ook 
voor verhuur van piano’s bent u bij 
Geert Simons aan het juiste adres. 
Simons piano is bereikbaar via telefoon 
en email. “Ik reageer snel op verzoeken 
en weet dat als er zich met de piano of 
vleugel iets voordoet mensen snel weer 
op de pianokruk plaats willen nemen.”

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

WIJ STAAN AL HONDERD 
JAAR VOOR KWALITEIT

nieuwe naam, dezelfde service

en verkoop van goede 
gebruikte piano’s. Ook 
voor verhuur van piano’s bent u bij 



Burgemeester Verwielstraat 67
6062 GC Oisterwijk
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Niemand weet iets over uw administratie, 
de verzorging van uw woning en 
huisdieren en de rekeningen blijven 
intussen binnenkomen. Daarnaast wilt u 
dat sommige mensen worden ingelicht 
over uw situatie. Denk aan huisarts, 
familie, goede vrienden en bekenden. 
Maar wie kent de telefoonnummers van 
deze dierbaren? En wie beslist over uw 
gezondheid als u wilsonbekwaam bent? 
En wat zijn úw wensen dan? Natuurlijk 
hoopt u dat dit niet zal gebeuren, maar de 
realiteit kan helaas anders zijn.

Het opmaken van een levenstestament 
en daarbij het aanwijzen van een 
levensexecuteur is de oplossing. 
Daarnaast kunt u een digitaal dossier 
laten opmaken waarin al uw gegevens 
staan. 

COLUMN/JOSÉ APPELS

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

U wijst een vertrouwd persoon aan die 
inzage krijgt in het dossier op het moment 
dat het nodig is. En dat geeft rust, dat ook 
wanneer u het zelf niet meer kunt er iemand 
is die uw wensen behartigt en deze laat 
uitvoeren.  

Hoe kunt u dit regelen? Bel José 
Appels NalatenschapsMakelaar & 
Mediator voor meer informatie. 
Ik ben u graag van dienst!

Stelt u zich eens voor, u wordt onverwachts ziek en wel zodanig 
dat u wilsonbekwaam wordt. Dit kan tijdelijk of permanent het 
geval zijn.

Wat is een 
levenstestament?

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.



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

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

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

Antiek en vintage    
  in huiselijke setting

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

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

“Loop dan  
gewoon eens  

binnen en snuffel
heerlijk rond.”

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

BRUISENDE/ZAKEN

Wat is een 
levenstestament?
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Opslagruimte
nodig?

Voor:
 Verhuizing of verbouwing
 Tijdelijk verblijf in het buitenland
 Seizoensgebonden goederen
 Archief
 Handelsvoorraad

Maar ook:
 Verhuisdozen
 Servicedepot
 Aanhangerverhuur
 Archiefvernietiging

www.huurhal.nl

WIL JIJ JE EIGEN 

EVENT 
PROMOTEN?

PLAATS HET 
GRATIS IN 
BRUIST!

WIL JIJ JE EIGEN 

EVENT 
PROMOTEN?

PLAATS HET 
GRATIS IN 
BRUIST!

Stuur alle gegevens en een foto 
naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan
in onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto 
naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan
in onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 
weer blijft verrassen.”

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

Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze klanten telkens 

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

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

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”
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Pino’s Wereld Eetcafé

Het concept
“De gerechten op onze menukaart zijn afkomstig uit 
een breed scala aan landen; van Turkije tot China en 
van Mexico tot Marokko. Eerlijke en pure gerechten, 
bereid met dagverse producten. Waar je ook zin in hebt, 
bij ons vind je dus ongetwijfeld iets naar jouw smaak. 
Bovendien wisselt de kaart regelmatig waardoor je ook 
steeds weer nieuwe gerechten kunt proeven en kennis 
kunt maken met andere wereldse keukens. De wereld 
is zo groot, waarom zou je je dan beperken tot slechts 
één specifi eke keuken als je je gasten ook de keuze kunt 
bieden?”

Wereldse ambiance
“Niet alleen aan het eten wordt bij ons veel aandacht 
besteed, ook aan de ambiance. Die is eveneen werelds 
en laat zich omschrijven als warm en knus. Zowel grote 
groepen als kleine gezelschappen zijn bij ons meer 
dan welkom. En ben je op zoek naar een geschikte 
plek voor een romantisch diner voor twee? Zoek dan 
niet verder, maar reserveer een van onze speciale 
tweepersoonstafels in de knusse nis in ons eetcafé.”

Culinaire wereldreis
Een heerlijk avondje uit, daarvoor ben 

je bij Pino’s Wereld Eetcafé aan het 
juiste adres. Werelds dineren in een 

warme en sfeervolle setting.

Eigenaar: N. Solmaz  |  Stationsstraat 8,Tilburg |  013-5425523  |  www.pinos-eetcafe.nl

ERVAAR ZELF HET WERELDSE GEVOEL 
VAN PINO’S EN PROEF DE SFEER

PROEF HET 
ZELF! 

Reserveer op 013-5425523

Mooie en verzorgde nagels  
  binnen handbereikMooie en 

verzorgde 
nagels zijn je 
visitekaartje. 

Met een bezoek 
aan Nagelstudio 
Sparkling Nails 

ligt dat ook 
binnen jouw 
handbereik.  

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

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

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

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

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

adres. Dunne, natuurlijk acrylnagels kunnen voorzien worden van een 
strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters. 
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails

Maak nu  
een afspraak!
06-51044643 producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 

nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

06-51044643
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Pino’s Wereld Eetcafé

Het concept
“De gerechten op onze menukaart zijn afkomstig uit 
een breed scala aan landen; van Turkije tot China en 
van Mexico tot Marokko. Eerlijke en pure gerechten, 
bereid met dagverse producten. Waar je ook zin in hebt, 
bij ons vind je dus ongetwijfeld iets naar jouw smaak. 
Bovendien wisselt de kaart regelmatig waardoor je ook 
steeds weer nieuwe gerechten kunt proeven en kennis 
kunt maken met andere wereldse keukens. De wereld 
is zo groot, waarom zou je je dan beperken tot slechts 
één specifi eke keuken als je je gasten ook de keuze kunt 
bieden?”

Wereldse ambiance
“Niet alleen aan het eten wordt bij ons veel aandacht 
besteed, ook aan de ambiance. Die is eveneen werelds 
en laat zich omschrijven als warm en knus. Zowel grote 
groepen als kleine gezelschappen zijn bij ons meer 
dan welkom. En ben je op zoek naar een geschikte 
plek voor een romantisch diner voor twee? Zoek dan 
niet verder, maar reserveer een van onze speciale 
tweepersoonstafels in de knusse nis in ons eetcafé.”

Culinaire wereldreis
Een heerlijk avondje uit, daarvoor ben 

je bij Pino’s Wereld Eetcafé aan het 
juiste adres. Werelds dineren in een 

warme en sfeervolle setting.

Eigenaar: N. Solmaz  |  Stationsstraat 8,Tilburg |  013-5425523  |  www.pinos-eetcafe.nl

ERVAAR ZELF HET WERELDSE GEVOEL 
VAN PINO’S EN PROEF DE SFEER

PROEF HET 
ZELF! 

Reserveer op 013-5425523



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

Stargate Experience

De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in 
deze tijd. Om een snelle en grote groei in het bewustzijn van 
de mensheid te bewerkstelligen.

De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in 

Reactiveert brein- en DNA codes en 
verruimt bewustzijn
Reactiveert brein- en DNA codes en Reactiveert brein- en DNA codes en 
door Tessa van Dongen

26-01-2019
13.30-17.00 uur
BOERKE MUTSAERS  

in Tilburg
Kosten € 25,-

26-01-2019
13.30-17.00 uur
BOERKE MUTSAERS

in Tilburg
Kosten € 25,-

Meer informatie, gratis 
Stargate meditatie en 

aanmeldingen 
www.gele-ster.nl

Wil jij je zelfkennis vergroten  
   en je bewustzijn verruimen?



Wil jij je zelfkennis vergroten  
   en je bewustzijn verruimen?

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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Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren)  
waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 

Dan bent u bij kinderdagverblijf De kleine boom aan het juiste adres. Het 
kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een veilige en uitdagende 
omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd 
door ze enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht 
thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden 
we een huiselijke omgeving 
en betrokkenheid van onze 

begeleiders van groot belang. 
Ontwikkeling van kinderen komt 

het best tot zijn recht als de 
omgeving hen in staat stelt om 
te onderzoeken en te ontdekken. 
Onze pedagogische medewerkers 
zijn hierin begeleidend. Een kind 
leert van de dingen die het zelf 
onderneemt en ondervindt, onze 

pedagogisch medewerkers dragen 
er zorg voor dat een kind voldoende 

uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en 
structuur te geven, waar ze 

behoefte aan hebben, werken 
we met een vaste dagindeling. 
We hechten veel waarde aan 
een goede communicatie en 

afstemming met thuis. Zo vinden 
we het bijvoorbeeld belangrijk dat 
een kind zoveel mogelijk de slaap- 
en eetritmes kan aanhouden die 

het thuis ook heeft.
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Kom sporten bij WorkOutDoor! 

Met groepstrainingen, personal training, boks-conditietraining en 
bedrijfsclinics in de gezonde buitenlucht van Tilburg en Goirle is 
er altijd een training die bij jou past.

Start het nieuwe  
jaar vol energie!

Meer informatie of een gratis proefles?  

Kijk op www.workoutdoor.nl of stuur een  

e-mail naar info@workoutdoor.nl. Tot snel!
e-mail naar info@workoutdoor.nl. Tot snel!
Meer informatie of een gratis proefles? 

bedrijfsclinics in de gezonde buitenlucht van Tilburg en Goirle is 

Huub jacobs
06 11385006
info@workoutdoor.nl 
www.facebook.com/ 
workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl



JA HOOR, DAAR GAAN WE WEER

2018 hebben we defnniei achter ons gelaten  We kanen ons weer op voor een 

nneuw jaar ket nog onbenende ervarnngen, oude en nneuwe contacten, loslaten wat 

ons nnet keer dnent en nansen grnjpen en kogelnjnheden onderzoenen  Tenknnste, 

als je een ondernekend nekand bent  En dat hoop nn zo, want het leven ns te koon 

ok te laten verblenen  In neder geval ns het boenend  

Je nunt nnet zonder

Ben je ondernekend, dan heb je oon doelen  Ok nets te berennen nn je leven, nun je 

nnet zonder droken  Droken houdt je geiocust nn de junste rnching en de acie 

brengt je waar je wnl znjn  Zonder congruente acie ns realnsaie van je droken nnet 

kogelnjn  

Oon als je nog nnet exact weet wat er nodng ns, zet toch dne eerste stap  Het kaant 

nakelnjn nnet unt welne stap je zet, dat je de stap zet wel  Een nlenne stap, een grote 

stap, een knsstap, het ns allekaal goed  Nnets ns verneerd, bnjsturen nan alijd  Zne 

ialen oon als onderdeel van het leerproces en nnet als een keedogenloze tegenslag  

Blnji je iocussen op wat je te doen staat en pas je strategne telnens aan  Is je drook 

stern genoeg, dan vnnd je alijd een weg  Is je drook zwan, dan vnnd je alijd excuses 

Kok nn bewegnng en kaan van 2019 jouw beste jaar oont!

In wens je alles wat jnj je wenst  Je verdnent het  

Proost, op jou!

Ekky

COLUMN/EMMY

EMMY SOPLANTILA – INSPIRATOR |

MOTIVATOR | FOCUS COACH | AUTEUR | 

MASTER COACH-GECERTIFICEERD

START JE WEEK MET DE

GRATIS INSPIRATIEMAILS

FOOD FOR THE HEART AND MIND

(AANMELDEN OP DE WEBSITE)

Tel: 06-40099251

nnio@essenialconnecion nl

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

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen 2 weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We 
besteden volop tijd en aandacht aan 
onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl 
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Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222 Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

HET OUDSTE ÉN GEZELLIGSTE 
POOLCAFÉ VAN TILBURG

Of je nu zin hebt om te 
poolen of liever gewoon 

gezellig een drankje drinkt 
met leuk gezelschap, bij 

Saints Poolcenter in Tilburg 
is iedereen meer dan 

welkom. “We zijn niet alleen 
het oudste, maar zeker ook 
het gezelligste poolcafé van 

Tilburg”, vertelt eigenaar 
Clemens Bosveld trots.

HET OUDSTE ÉN GEZELLIGSTE 
POOLCAFÉ VAN TILBURG

Het ideale startpunt

de ander raakt geen keu aan maar geniet gewoon 
heerlijk van een drankje, speelt een spelletje of 
een potje dart of kijkt naar een van de vele sport-
wedstrijden die wij op groot scherm uitzenden. Je ziet 
bij ons trouwens ook behoorlijk wat eerste dates.”

 “Op zich logisch”, lacht de eigenaar. “Poolen is 
immers een stuk laagdrempeliger dan samen uit eten 
gaan en als je date nou echt tegenvalt, hoef je niet 
het hele etentje uit te zitten, maar kun je gewoon 
na een potje poolen weer naar huis. Dat maakt ons 
dus eigenlijk ook tot de ideale dategelegenheid. 
Benieuwd? Kom gewoon zelf eens langs. We zijn zeven 
dagen per week geopend, dus mogelijkheden genoeg.”

Gevestigd tussen uitgaanspleinen
Bij Saints Poolcenter gaat het niet om hoe goed je kunt poolen, 
maar om hoeveel plezier je er in hebt. “En die instelling hebben 
we hier al sinds 1997”, vertelt Clemens. “Onze kracht is 
misschien ook wel dat het accent hier niet puur op het poolen 
ligt, maar meer op uitgaan en recreatie. Heb je zin in een 
avondje uit, dan zijn wij daarvoor dan ook het ideale startpunt. 
Helemaal als je bedenkt dat wij midden tussen de twee grote 
uitgaanspleinen van Tilburg gevestigd zijn.”

Poolen en meer
Het publiek dat bij Saints Poolcenter komt, is dan ook zeer 
divers te noemen volgens de eigenaar. “De een komt echt om 
een potje te poolen op een van onze dertien full size pooltafels, 

voor een avondje uit
BRUISENDE/ZAKEN

Het ideale startpunt
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PEUTERSURVIVAL BIJ CLUB PELLIKAAN 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles

Peuters willen niets liever dan de wereld ontdekken. Ze zijn groot 

genoeg om zelf rond te lopen, maar te klein voor zwemles. 

Bij Peutersurvival leren zij zichzelf redden na een val in het water. 

PEUTERSURVIVAL BIJ CLUB PELLIKAAN 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles

Peuters willen niets liever dan de wereld ontdekken. Ze zijn groot 

genoeg om zelf rond te lopen, maar te klein voor zwemles. 

Bij Peutersurvival leren zij zichzelf redden na een val in het water. 
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genoeg om zelf rond te lopen, maar te klein voor zwemles. 

Bij Peutersurvival leren zij zichzelf redden na een val in het water. 

Van de Sande Woninginrichters  
weet alles over diverse  

raambekleding en hun sfeer  
en functie. Wij hebben voor 

 u een unieke collectie in  
huis, in vele variëteiten in  

materiaal, kleuren etc. 

Wij helpen u graag met uw keuze en geven advies over de 
juiste toepassing in uw interieur. Laat u verrassen door de 

nieuwste technieken en de laatste trends.

Wacht niet langer 
en bel voor alle 
mogelijkheden!

013-5360625

Iets bijzonders voor de ramen?

GOIRKESTRAAT 53B, TILBURG  |  013-5360625 
WWW.VDSANDEWONINGINRICHTERS.NL
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013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 

Een betere beveiliging voor minder geld!

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

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

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

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

Ontslag, reorganisatie of conflict? 

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

Wil je weten hoe je van jouw zure citroen, een zoete  
overwinning kunt maken? Neem dan contact op via  
judith@dezoetecitroen.nl of bel met 06-12754839.
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Ringbaan-Noord 54, Tilburg
013-7852685

 contact@vooruitzenden.nl 
www.vooruitzenden.nl

NOEM ONS HOE JE WILT: INTERMEDIAIR, PERSONEELSBEMIDDELAAR, 
OF… DAT ANDERE UITZENDBUREAU!

Wij zijn bruggenbouwers. Wij bouwen een brug tussen de kwaliteit van onze mensen en de 
wensen van onze opdrachtgevers. Daarin zijn wij anders, want wij streven altijd naar de perfecte 

match en slagen daarin dankzij ons unieke concept van een snelle en persoonlijke screening en 
selectie. Zo vinden wij (vaak) de beste kandidaten voor de meest denkbare functies!

FRISSE BRIES IN DE UITZENDBRANCHE
NIET UITZENDEN, MAAR MATCHEN!

(Extra) Werknemers 
nodig?  

Zet de volgende stap 
Bel vooruit 

zenden
en ga voor de perfecte match



ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

SAMEN GENIETEN,
SAMEN SPELEN 

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl
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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

Adv. 1-1 Betaal je niet SUV BRUIST.indd   1 07-11-18   14:21

www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

De nieuwe Audi Q3
Laat het beest in je los en kom proefrijden!

vanaf
€ 44.285

Adv. 1-1 Audi Q3 BRUIST.indd   1 06-12-18   14:04




