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WIJ HEBBEN 
LETTERLIJK DE TIJD

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

In de tijd dat je net klok leerde kijken duurden zomervakanties nog 
oneindig lang. De secondewijzer is een vreemd begrip; vanuit een 

tandartsstoel gaat hij voor de meesten trager dan vanaf een barkruk. 
Voor zowel mensen bij wie iedere minuut telt als relaxte types die 

niet op een minuutje kijken, hebben we een tijdloos mooie gadget. 
Qlocktwo van design duo Marco Biegert & Andreas Funk vermeldt 

letterlijk in woorden de tijd. De klok is er in verschillende maten en 
uitvoeringen, van verroest ruw staal tot smetteloos glas. Kom hem 

in onze winkel bewonderen, dan weet je meteen hoe laat het is…  
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
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l :  in fo@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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet voor 
niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Le Visagie by Marion en Jose Appels je een kijkje achter 
de schermen en deelt ook Vooruitzenden zijn bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda
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CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019

4

SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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P I U S P L E I N / P A L E I S R I N G

w w w. f e s t i v a l v a n h e t l e ve n s l i e d . n l

2019   29E EDITIE

L E V E N S L I E D :  T O P F E S T I VA L
Het Jack’s Casino Festival van het Levenslied is misschien wel het populairste evenement in Tilburg. Al bijna drie decennia is het 
in het eerste weekend van juni één groot feest op de Paleisring en het Piusplein. Iedereen die het Nederlandstalige lied een warm 
hart toedraagt kijkt er elke keer weer naar uit. Tilburg en het Levenslied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

De beste artiesten, de grootste Nederlandstalige hits èn de beste sfeer. Het Jack’s Casino Festival van het Levenslied is niet 
voor niets een begrip in Tilburg en verre omstreken. Elk jaar genieten vele tienduizenden bezoekers van het beste dat de 
vaderlandse muziekwereld te bieden heeft. 

Een paar jaar geleden sloeg het festival een nieuwe, succesvolle, weg in. Het Euregio Jeugdorkest kreeg een plek op het 
podium om artiesten live te begeleiden én zelf toegankelijke klassieke stukken te spelen. Dat bevalt het publiek en de artiesten 
zo goed dat ook in 2019 het 50-koppige orkest te bewonderen is op de Paleisring. 

Maar het Nederlandstalige lied zal natuurlijk verreweg de meeste aandacht krijgen. Dit jaar staan er weer absolute sterren 
op het grote podium. Danny de Munk, Wolter Kroes, Echte Vrienden (Django Wagner, Frans Duijts en Peter Beense) en vele 
anderen zullen het festivalterrein in de Binnenstad op zijn kop zetten. 

Het Jack’s Casino Festival van het Levenslied vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Tot dan!  

Check www.festivalvanhetlevenslied.nl voor alle informatie en het volledige programma.

SAMEN MET HET EUREGIO 
JEUGDORKEST

@F L LT i l b u r g f e s t i v a l v a n h e t l e ve n s l i e df e s t i v a l v a n h e t l e ve n s l i e df e s t i v a l v a n h e t l e ve n s l i e d

©Roy Beusker
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JEUGDORKEST
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2019   29E EDITIE

L E V E N S L I E D :  T O P F E S T I VA L
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Maar het Nederlandstalige lied zal natuurlijk verreweg de meeste aandacht krijgen. Dit jaar staan er weer absolute sterren 
op het grote podium. Danny de Munk, Wolter Kroes, Echte Vrienden (Django Wagner, Frans Duijts en Peter Beense) en vele 
anderen zullen het festivalterrein in de Binnenstad op zijn kop zetten. 

Het Jack’s Casino Festival van het Levenslied vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Tot dan!  

Check www.festivalvanhetlevenslied.nl voor alle informatie en het volledige programma.
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Heuvelring 222, Tilburg  
013-5367711

www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet. 

Dan wordt het nu tijd om elkaar beter te 
leren kennen. Hoe kan dit nu beter dan 

tijdens een gezellig potje pool. 
Hierin denken wij iedere woensdag 

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het 
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis. 
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

50% korting op tafelhuur, dus neem je 
vriendinnen mee en kom gezellig poolen! 

Als de woensdag niet uitkomt, staan 
we de andere 6 avonden per week 

voor jullie klaar.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het



DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.
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Een sportprogramma voor tijdens de 
zwangerschap én na de bevalling.

bbb mama

Als je zwanger bent of net bevallen is het fi jn om in een vriendelijke omgeving 
te zijn met veel kennis en persoonlijke aandacht rondom de zwangerschap. 

Bovendien is het fi jn om op een gerichte manier aan je eigen doelen te werken 
om je body & mind zo gezond mogelijk te houden. bbb biedt een warme en 

professionele omgeving, waarin vrouwen heerlijk ontspannend kunnen sporten. 
Met een buik of met baby!  

Wil je graag fi t blijven tijdens en na de zwangerschap?

Plan je gratis proefl es online in!

bbb heeft boutiques in 
Amsterdam (Jordaan & 

Amstel), Delft, Den Haag, 
Haarlem, Tilburg, Utrecht, 

‘t Gooi, Den Bosch en 
Rotterdam

www.bbbhealthboutique.nl
088 644 00 13

bbb health boutique is een 
holistische sportschool voor 

iedere vrouw. 

bbb health boutique gelooft 
dat duurzame leefstijl-

verandering alleen mogelijk 
is door te werken aan body, 

food & mind. 

Alles is verbonden en hangt 
met elkaar samen. 

Bij bbb werk je aan holistic 
health, train je op maat 
en word je gecoacht op 

voeding en leefstijl.

30 minute workout

bbb voor iedere vrouw

bbb mama

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

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

Wij plaatsen en onderhouden, vaak complexe units, voor bedrijven 
in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 
bij particulieren. We verkopen nieuwe apparatuur, maar we verrichten 
ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien alle onderdelen; veel 
hebben we op voorraad en anders kunnen we het gewoon bestellen, 
binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste koelte
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

koeltechniekkoeltechniek

in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook in de horeca, het grootwinkelbedrijf, supermarkten, het mkb, maar ook 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, zo ook een piano of 
vleugel. Om een instrument in optimale conditie te houden adviseren 
wij u om het regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 2 x per 
jaar te laten doen. Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na, en mocht er iets niet helemaal in orde zijn dan verhelpen wij dat 
ook meteen. Eventuele aankomende kleine of grote reparaties worden 
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u dit 
wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u dit 

www.simonspiano.nl

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!
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Je piano laten stemmen?

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!
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Buro voor interieurarchitektuur
Kempenaarplaats 10, Tilburg | www.burovoorinterieurarchitektuur.nl

Laura van der Gun | 06-54 910 257 | info@lauravandergun.nl
Marleen van Boxtel | 06-48 495 416 | info@marleenvanboxtel.nl

www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg | 013-3033195 | info@viapaulmakelaardij.nl
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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.

KOM SNEL  EENS LANGS!



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.
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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 op 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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Op zoek naar goede voetverzorging en pedicure behandelingen in Tilburg? Dan bent u 
bij schoonheidssalon Artinails & Beauty aan het juiste adres. Ons professionele team aan 
specialisten hebben ervaring met vele verschillende voetverzorging en pedicurebehandelingen. 

Zijn jouw voeten 
ook je onderdanen?

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

Uw voeten zijn uw onderdanen. Daarom is het ook belangrijk dat u 

ze met respect behandelt en dat u ze een goede verzorging gunt.

Als u last heeft van likdoorns, eelt problemen heeft met uw teennagels 

is een bezoekje aan de schoonheidssalon zeker geen overbodige luxe!

Daarbij kunt u bij ons ook terecht voor een heerlijke spa pedicurebehandeling, 

deze is uitgebreid met een voetenbad, scrub, heerlijke voetmassage en 

voetmasker.

U kunt de pedicure behandeling uitbreiden met een gellak. Gellak is perfect 

voor als je langdurig plezier wilt hebben van een kleur op je teennagels. 

Interesse in onze voetverzorging en pedicurebehandelingen in Tilburg? 
Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Slechts
een telefoontje verwijderd van een mooie gladde voeten. 

Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Nieuw 
Mooie en sterke natuurlijke 
nagels met IBX
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder
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Disciplines
De focus ligt bij Mijland Security op een 
viertal disciplines: inbraakbeveiliging, 
toegangscontrole, brandbeveiliging en 
camerabeveiliging. “Dankzij mijn jarenlange 
ervaring in dit vakgebied weet ik precies 
waar ik het over heb en kan ik mijn klanten 
perfect adviseren over een installatie op 
maat. Daarnaast worden wij ook vaak 
ingeschakeld om bestaande 
beveiligingsplannen en –maatregelen tegen 
het licht te houden om te checken hoe goed 
en doelmatig deze zijn. Vaak blijkt 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: een betere 
beveiliging voor minder geld.”

Eigenaar: Jack Mijland  |  013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.nl 

“Bij Mijland Security richten we ons op de structurele beheersing van risico’s door 
in- en externe criminaliteit of brand”, begint Jack Mijland zijn verhaal. “Hierin zijn 
wij de juiste partner voor advies, installatie en onderhoud.”

Just to be safe...
BRUISENDE/ZAKEN

Goede naam hooghouden
Service staat bij Mijland Security hoog in het 
vaandel. “Net als persoonlijk contact. Klanten 
– zowel zakelijk als particulier – hebben in 
principe altijd met mij persoonlijk te maken. 
Ik ben 24/7 bereikbaar om snel op situaties in 
te kunnen spelen; storingen worden in de 
meeste gevallen nog dezelfde dag opgelost. 
Dat zijn ook dingen waarom mijn klanten voor 
mij blijven kiezen; ik doe er dan ook alles aan 
om mijn goede naam hoog te houden.”

Veilige situatie
Dit betekent ook dat Jack ervoor zorgt dat hij 
altijd op de hoogte is van alle nieuwe 
ontwikkelingen in de markt. “Onder andere 
door regelmatig trainingen te volgen.  
Er komen telkens nieuwe snufjes op de markt 
en ook daarover wil ik mijn klanten optimaal 
kunnen adviseren. Om wat voor klant het ook 
gaat, van een ‘simpel’ huis tot een grote 
onderneming, mijn uiteindelijke doel is altijd 
dat er in het pand een veilige situatie 
ontstaat. Informeer dus gewoon eens naar de 
mogelijkheden voor jouw pand.” 
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In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 
een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 
een nieuwe occasion.

Alex de Beer

Wij zijn een bedrijf met een grote voorraad aan gebruikte auto’s van 
alle merken. En dat in alle prijsklassen.

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.

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.

Heb jij last van een angst, verdriet, boosheid, 
schaamte of spijt waar je niet vanaf komt?

EMDR Kaatsheuvel  |  06-24218363  |  praktijk@moniquedeboer.com  |  emdrkaatsheuvel.nl

Dan kan EMDR iets zijn voor u!
Deze behandelingsmethode is wetenschappelijk aangetoond en uiterst effectief. 
Door het afwisselend links, rechts stimuleren van het brein, wordt het eigen 
verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde 
verwerking alsnog plaatsvinden.

Wil je meer informatie of een afspraak inplannen, bel 06-24218363.

Hoe werkt EMDR?
Door de traumatische herinnering naar voren te halen in de gedachten en tegelijkertijd 
de hersenen te belasten met oogbewegingen of klikjes op de oren, raakt het 
werkgeheugencapaciteit als het waren overbelast. Hierdoor zijn de hersenen niet meer in staat 
de emoties en sensaties aan de traumatische herinnering te koppelen, waardoor de hoge lading 
van het beeld verdwijnt. De hersenen zien hierdoor geen bedreiging meer in de herinnering, 
zodat het niet meer wordt opgeslagen, maar netjes wordt verwerkt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is één van de vormen van 
therapie om trauma los te koppelen uit de hersenen. EMDR is gebaseerd op het 
overbelasten van het werkgeheugencapaciteit en het activeren van het natuurlijk 
verwerkingssysteem in de hersenen.

COLUMN/EMDR KAATSHEUVEL

EMDR
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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: 



Complete zorg voor 
uw huisdier onder één dak
Sinds juni 2013 kunt u AniCura Dierenziekenhuis Tilburg vinden aan de Koningsoordlaan 2 in 
Berkel-Enschot. Met ons team van enthousiaste dierenartsen en paraveterinairen staan wij elke dag 
voor uw huisdier klaar. Voor kleine problemen, preventieve zorg zoals vaccinaties en castraties of 
gebitsbehandelingen, maar ook voor de meer specialistische zorg kunt u bij ons terecht. Wij nemen 
graag alle tijd voor u en uw huisdier. 

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

Compassie voor onze patiënten en hun eigenaren en het leveren van medische 
zorg van de hoogste kwaliteit  zijn heel belangrijk  in ons dagelijks werk. In 
ons moderne dierenziekenhuis beschikken wij over allerlei apparatuur om 
diagnostiek te doen en operaties en behandelingen uit te voeren. Hierdoor 
kunnen wij onze patiënten snel van de juiste zorg voorzien en is een 
doorverwijzing vaak niet nodig.

Wij behandelen huisdieren uit de omgeving van Tilburg en ver daarbuiten. 
Dat hebben we te danken aan onze goede band met de baasjes én aan onze 
grote deskundigheid op het gebied van orthopedie, chirurgie, neurologie en 
tandheelkunde. In ruim 60 jaar hebben wij veel expertise opgebouwd, waardoor 
dierenartsen uit heel Nederland hun patiënten doorverwijzen naar ons.

 AniCura Dierenziekenhuis Tilburg  BRUISENDE/ZAKEN

(vlnr: Mathias,Corné, Niels en Eric)
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Uw woonstijl, uw droomstijl

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

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie, deze biedt u een brede 
keuze in designmeubelen. In elke 
moderne 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. 

Uw woonstijl, uw droomstijl
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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!
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Zomerklaar met WorkOutDoor!

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? 

Kijk op www.workoutdoor.nl of stuur een 

e-mail naar info@workoutdoor.nl. Tot snel!

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

Meld je 
nu aan!

Is jouw lichaam nog niet helemaal klaar voor de zomer? Wil je in shape blijven of 
komen door lekker in de buitenlucht te bewegen? Dan is WorkOutDoor iets voor jou! 
WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf, waarbij je onder toeziend oog van twee ervaren 
trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudingsvermogen en kracht. 

Komende week gaan de avondlessen op woensdag weer van start.  
Zo kun je ook na je werk nog lekker sporten. Komt de woensdagavond niet uit?  
WorkOutDoor biedt ook groepslessen aan op dinsdagavond, woensdagochtend, 
zaterdagochtend en zondagochtend in Tilburg en Goirle. Daarnaast bieden we ook 
Personal Trainingen aan. Benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie of een 
gratis proefles op www.workoutdoor.nl. Tot snel!



10x zo ontspannen  
              de lente in?              de lente in?              de lente in?DAT KAN MET: Auto Blaschke

10 x  
Ford Fiësta  
van 2016  

vanaf  

€ 10.995,-

10 x  

 Renault Captur 

van 2016  

vanaf  

€ 14.995,-

Lente, de juiste tijd voor een nieuwe aankoop.

10 x  

Volkswagen Up  

van 2015  

vanaf  

€ 6.995,-

We hebben verschillende merken ingekocht  

voor de snelle beslisser:
Diverse kleuren en uitvoeringen beschikbaar

€ 6.995,-

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl
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We hebben verschillende merken ingekocht  

voor de snelle beslisser:
Diverse kleuren en uitvoeringen beschikbaar
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

chantal@dekkers-familierecht.nl  
www.dekkers-familierecht.nl

In eerdere columns is al aandacht besteed aan het feit dat er in het 
geval van een scheiding methoden zijn om een vechtscheiding te 
voorkomen en de negatieve gevolgen voor alle betrokkenen, maar 
vooral de kinderen, zoveel mogelijk te beperken. Sinds kort is daar 
een nieuwe methode aan toegevoegd. 

Dé oplossing 
 voor scheidende ouders

Chantal Dekkers van Dekkers Familierecht en Petra Veenman 
van Cadencia Mediation hebben de handen ineengeslagen!

Wat bieden wij?
Echtscheidingsbegeleiding op ALLE vlakken. Wij bieden ouders hulp vanuit verschillende 
invalshoeken. Zo worden alle aspecten van de scheiding belicht. Men heeft door onze 
samenwerking niet alleen juridische ondersteuning, maar ook pedagogische hulp en hulp 
bij de onderlinge communicatie.
 
Petra (pedagoog-mediator) helpt bij het verwerkingsproces, de communicatie en 
steekt de scheiding in vanuit de behoeftes van de kinderen. Petra spreekt met de kinderen 
en geeft van daar uit advies aan de ouders. Het verplichte ouderschapsplan wordt dus op 
maat van de kinderen gemaakt en ouders weten waarom ze bepaalde keuzes maken. 

Chantal (advocaat-mediator) helpt bij de juridische en fi scale aspecten van de 
scheiding. Chantal informeert de ouders/ex-partners over alle zaken die in het kader 
van de echtscheiding geregeld moeten worden, helpt mee om opties te bedenken en 
begeleidt de ouders/ex-partners om tot een gezamenlijk gedragen convenant te komen. 
Daarna verzorgt Chantal de juridische formalisering van de scheiding.

Met deze aanpak streven wij ernaar om zowel de ouders/ex-partners als de kinderen 
een complete begeleiding te bieden. Hierbij wordt voor alle betrokkenen 
gestreefd naar een afhechting van de partnerrelatie, het herstel/
verbeteren van de communicatie, het vormen van een goede 
ouderrelatie en het maken van respectvolle en duurzame afspraken 
over alle gevolgen van de scheiden om zowel de ouders/ex-partners 
als de kinderen handvaten te bieden voor een respectvolle en 
duurzame nieuwe toekomst na de scheiding.

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties. 
In een scheiding is er 
veel onzekerheid: op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel 

gebied. Mensen 
komen naar mij voor 

een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met de 

ander.   

Chantal Dekkers

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
Daarnaast zijn we 364 dagen per jaar geopend met De Brasserie, 
waar je kunt dineren van 17.00 uur tot 01.30 uur. Doordat we ook grote 
gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges à la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat wel het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen 
in het huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten, die we steeds 
opnieuw willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda is bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt 

chef-kok Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23

DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: 076 - 525 11 00

Laat je ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij je reservering ‘Nederland Bruist’. 

Niet alleen heb je sowieso gratis toegang tot het casino, maar je 
ontvangt per persoon 25% korting op een 3-gangen diner in de 

maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL
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COLUMN/JOSÉ APPELS

Bel 
voor een gratis 

kennismakings-
gesprek 

06 - 11 16 81 52 

Ontzorgen?  
Dat kan via een beperkte volmacht!

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.  

Als de NalatenschapsMakelaar 
bied ik u mijn diensten aan 
om uw wensen omtrent uw 

nalatenschap in kaart te 
brengen.

Het werken met mensen is voor 
mij het mooiste wat er is!

 
U kunt rekenen op mijn 
oprechte belangstelling.

06-11168152  
nalatenschapsmakelaar@joseappels.nl 

www.joseappels.nl
www.nalatenschapsmakelaar.nl

Ik krijg een telefoontje van iemand wiens moeder onverwachts is overleden. 
Naast het verdriet, moet er van alles geregeld worden, maar daar staat haar hoofd 
niet naar... 
 
Daarom geeft ze mij een beperkte volmacht om de administratieve taken af  
te handelen en als tussenpersoon op te treden. Alle post komt bij mij aan, 
we nemen de gehele administratie door en ik luister naar haar wensen. 
Vervolgens ga ik aan de slag. Ik regel alles met banken en verzekeringen,  
vraag eindafrekeningen op, zet abonnementen stop en regel een verklaring  
van erfrecht. Ook verzorg ik de aangifte van de erfbelasting en de laatste 
IB aangifte voor haar overleden moeder.  
 
Na een half jaar intensief contact overhandig ik haar De Nalatenschapsmap met 
daarin alle gerangschikte papieren. Een tevreden klant, die zich dankzij mijn 
hulp helemaal kon richten op de verwerking van haar verdriet. 
 
Herkent u zich in deze situatie? Ik sta voor u klaar!

IK TREED OP ALS 
TUSSENPERSOON
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Op zoek naar een flexibele baan die bij jou past? 
Bent u werkeloos of bent u klaar met het werk bij uw huidige werkgever? Houdt u 
ook van afwisseling in het werk? Zoekt u persoonlijkheid en de juiste begeleiding? 
Onze kwaliteit en persoonlijkheid zijn onze kracht! Daarmee bedoelen wij dat onze 
werkwijze fundamenteel berust op een eerlijke en transparante bemiddeling. 
Door middel van een persoonlijk gesprek kunt u alle wensen bespreekbaar maken. 
Met deze informatie bekijkt uw persoonlijke aanspreekpunt binnen ons  
JobManiac team samen met u wat voor soort werk het beste aansluit op uw 
wensen/verwachtingen. 

Bent u als ondernemer op zoek naar het juiste  
productieve en flexibele personeel? 

Heeft u ook last van de grote pieken en dalen in de productie van uw bedrijf? 
Of last van ziekte-uitval van een van uw werknemers? Wilt u hiervoor de juiste 
oplossing? Het is belangrijk om een goed overzicht te krijgen in de wensen/
verwachtingen van onze opdrachtgevers. Daarom komen wij graag bij u langs om 
kennis te maken met uw organisatie en de wensen daarin te bespreken. JobManiac 
is 24 uur per dag bereikbaar en kan binnen een zeer geringe tijd personeel op uw 
locatie geregeld krijgen. 

Pardoes werden wij van 
JobManiac Gilze Rijen te 

gast bij de grand opening 
van het nieuwe pand van TA 
Nederland via Jan Aalbregt 

i13media. Daar werd mij 
gevraagd de wethouder Berend 

de Vries te interviewen en 
daarbij ook de eigenaar van 

TA Nederland dhr. Michiel 
van Breda. Zo zie je maar het 

team van JobManiac is van 
alle markten thuis. Flexibel en 
innovatief. Zo werken wij ook 
voor onze opdrachtgevers en 
hun klanten, zo ook voor de 

werkzoekenden. 

Eigenaren: Diana Bruin en Danny Poortier  |  Ericssonstraat 2, Rijen  |  06-11587636  |  www.jobmaniac.nl

COLUMN/JOB MANIAC

WHO'S NEXT? 

Meer weten over JobManiac? Neem contact 
op via info.rijen@jobmaniac.nl of stuur via Linkedin 
een bericht.

Kom je ook? Jij bent de toekomst!



Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur | Wo 09.00 - 21.00 uur  

 Vr 09.00 - 20.00 uur | Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uurEttenseweg 74, Roosendaal www.maxaro.nl
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad  blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers, die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 Mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren, we kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

IN MEI LEGT ELK VOGELTJE EEN EI 
Lente, de tijd van het jaar die staat voor nieuw leven, een nieuw begin. Het 
huis ontdoen van de trage winterenergie en dan de frisse lentebries en de 
krachtige stralen van het lentezonnetje met open armen verwelkomen.  

Inspirerend voor nieuwe plannen. Een nieuwe inrichting voor het huis? Een 
aanbouw? Een nieuwe keuken misschien? 

En wat dacht je van een nieuwe richting voor jezelf? Nu eens wat meer voor 
jezelf staan en waar jij voor staat? Jezelf (her)ontdekken en gaan doen wat je 
ergens diep in je altijd hebt gevoeld? 

Iets doen helemaal voor jezelf? Het kan, ook zonder dat je anderen vreselijk 
tekort doet. Want is dat niet waar je je zorgen om maakt? Het is echt 
mogelijk, maar je moet er wel wat voor doen. Het komt je niet aanwaaien. 
Natuurlijk zul je stappen moeten zetten, zonder actie kom je immers 
nergens. Maar het allerbelangrijkste is datgene waar het mee begint: de 
beslissing dàt je het gaat doen. Niet twijfelachtig, maar met volle overtuiging.  

Het is de kracht van jouw overtuiging die ervoor zorgt dat mensen, situaties, 
omstandigheden, kansen en mogelijkheden zich op den duur steeds meer 
gaan voegen naar jouw verlangen een verbeterde versie van jezelf te 
worden. De mensen die je dacht tekort te zullen doen, zullen je steunen.  

En houd je ogen onderweg goed open, probeer de vele tekens te zien. Vaak 
kleine of subtiele bevestigingen dat je goed bezig bent. Ook als het een keer 
tegenzit en de twijfel toeslaat. Kijk dan achterom, dan zul je merken dat je 
gegroeid bent. Laat dat besef het vertrouwen weer groeien, kijk dan weer 
vooruit en zet de volgende stap. Ik weet dat je het kunt. 
 

Emmy 

COLUMN/EMMY 
 

 
EMMY SOPLANTILA – INSPIRATOR | 

MOTIVATOR | FOCUS COACH | AUTEUR | 

MASTER COACH-GECERTIFICEERD 

 

 

 
START JE WEEK MET INSPIRATIE 
FOOD FOR THE HEART AND MIND 

(AANMELDEN OP DE WEBSITE) 

Tel: 06-40099251 
info@essentialconnection.nl 
www.essentialconnection.nl 
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Emma Goldmanweg 8c, 
Tilburg

06-38379097  
www.raad-uitvoering.nl

Ron Adriaensen

Jouw bouwregisseur
tijdens het 

bouwproces!

Van schets tot 
eindproduct 

gegarandeerde 
kwaliteit en alle 

zorgen uit 
handen!

Als ‘privé-aannemer’ van de klant kopen wij diensten in rechtstreeks bij de bron, 
waardoor je de juiste mensen op de juiste plek zet en meteen flink bespaart op je 
uitgaven.

Vertrouwd gevoel
Doordat ik al mijn hele leven in de 
bouwwereld zit, weet ik precies waar ik 
het over heb en kan ik klanten optimaal 
adviseren. Bovendien heb ik in de loop der 
jaren heel wat contacten opgedaan, waardoor 
ik precies weet wie geschikt is voor welke 
klus. Dat ik iemand ken, is overigens geen 
garantie dat hij de klus ook daadwerkelijk 
krijgt. Voor elke discipline vraag ik namelijk 
diverse offertes op, waaruit in nauw overleg 
met de klant uiteindelijk degene wordt 
gekozen die hen het meest aanspreekt. 
Dit biedt de klant de mogelijkheid om heel 
bewust te kiezen wat meteen een vertrouwd 
gevoel geeft.

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

Een eigen huis (ver)bouwen  
zonder zorgen?

Dat kan! Het vele regelwerk dat hierbij komt kijken, schrikt veel mensen 
echter af, maar daar komt Raad & Uitvoering om de hoek kijken! 

Totale controle op het hele bouwproces,  
dat wil jij toch ook? Bel dan voor een afspraak!



Een eigen huis (ver)bouwen  
zonder zorgen?

 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
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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Atelier ‘t Zilverke

Kap. Huijberslaan 2, Oisterwijk  |  06-22443833 / 013-5220206  |  www.zilverke.nl

U kunt deelnemen aan verschillende  
workshops, maar ook een keuze maken  
uit diverse handgemaakte sieraden.
Kijk op de www.zilverke.nl voor de mogelijkheden.

In het atelier wordt 
voornamelijk gewerkt 

met zilverklei.

Kinderfeestje?
Het leukste kinderfeestje

vier je natuurlijk bij

De Vossenberg.
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Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze 
tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!en knutselplek!

Te gek zo’n speel- 
en knutselplek!

Speelboerderij De Vossenberg is een knus 
en veilig speelparadijs voor kinderen  

t/m 12 jaar. Garant voor urenlang klimmen, 
glijden en springen. En natuurlijk bouwen, 
knutselen en timmeren op de speelzolder. 

Leef je lekker uit! 



10 lessen warmtecabine nu € 75,-

Figuurcorrigerend trainen

Persoonlijke begeleiding

45 minuten per les

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

www.solidhealth.nu
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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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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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 

Havendijk 8, Tilburg
Woonschip ‘Nooit Volmaakt’
06-57743311  |  info@aquafun4you.nl  

BOOTVERHUUR 

Gemotoriseerd  
of wat actiever  
te water?  

Huur eens een ruime motorboot, 
een ruime waterfiets, sportieve 
kano, of sit on top kayak om de 
Tilburgse wateren te verkennen. 
Reserveren wordt geadviseerd. 

Voor al onze tarieven en info:
www.aquafun4you.nl

Hang jij het langst aan de 
spijkerbroek? 

dan win je een spijkerbroek na keuze!

www.motorkledingcenter.nl
Professor Goossenslaan 28 5022 DM 

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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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 



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

58



LE VISAGIE BY MARION

Op de belangrijkste dag van 
je leven wilt u er natuurlijk 

prachtig uitzien. Ik verzorg graag 
uw bruidsmake-up. Er volgt 

eerst een proefmake-up bij mij 
in de studio. We kijken dan 

welke kleuren het mooiste bij 
u staan. Daarbij kan ik ook een 
bruidsarrangement aanbieden: 
bruidsmake-up in combinatie 

met gel/gellaknagels. 
 

Marion is gespecialiseerd in make-
up en nagelstyling. Zij organiseert 
ook interessante workshops, zodat 
u zelf aan de slag kunt. Daarnaast 
kunt u ook terecht voor het waxen 
van het lichaam met natuurlijke 
producten en het epileren van de 

wenkbrauwen.

Op de belangrijkste dag van 
je leven wilt u er natuurlijk 

Bruidsmake-up
  

CLARISSENHOF 487, TILBURG (BEREIKBAAR VIA LANGE NIEUWSTRAAT, GRATIS PARKEREN IN DE BUITENSTRAAT)   
MARION.V.OERS@GMAIL.COM  |  06-83047429  |  WWW.LEVISAGIE-MARION.NL 

Kijk op de website
www.levisagie-marion.nl  

voor alle mogelijkheden.
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Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Vanaf 1 jaar gaan kinderen zelf lopen en steeds meer ondernemen. 
Je kind wil steeds meer zelf doen en bepalen wat er gebeurt. Dat kan 
niet altijd. Je kind kan driftig worden wanneer iets niet lukt. 

Vanaf 1 jaar gaan kinderen zelf lopen en steeds meer ondernemen. 

Driftbuien rond 3 jaar zijn normaal
Driftbuien komen vooral voor tussen 2 en 3 jaar en horen bij de zogenaamde 
‘peuterpuberteit’. Vanaf 3 jaar wordt dit geleidelijk aan minder en rond het 
vijfde jaar zijn de driftbuien zo goed als verdwenen.

Zelf rustig blijven
Als je kind een driftbui heeft, is het lastig om zelf rustig te blijven. Vooral  
bij extreme driftbuien in het openbaar kun je je ongemakkelijk voelen en is  
de verleiding groot om je kind te sussen: ‘Pak die snoepjes dan maar.’
Als je dat doet, beloon je kinderen voor driftbuien en zullen ze die vaker krijgen. 
Geef je kind dus niet zijn zin. Hoe lastig het ook is, probeer je niets van aan te 
trekken van wat anderen vinden. Blijf rustig en houd vol tot de driftbui over is. 
Bedenk ook dat driftbuien er eigenlijk gewoon bij horen. Alle kinderen krijgen 
ze wel eens. Je kind begint nu langzaam zelfstandiger te worden.

Geef positieve aandacht als je peuter weer rustig is
Het is heel belangrijk om positieve aandacht te geven zodra je peuter weer 
rustig is. Kom niet meer terug op wat er gebeurd is. Help je kind liever even  
op gang met een activiteit en geef het een knuffel.

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. 
De 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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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.” 

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.”

In een lijstje...
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De afgelopen 10 jaar heeft Bobmail verschillende stappen gezet om door te 
kunnen groeien. Nu is het tijd om verder te kijken en talenten uit heel Nederland 
aan te trekken, hierbij staan we open voor eigen creativiteit en fl exibiliteit met 
de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken. Wij zijn daarom op zoek naar 
talenten die ons team komen versterken! 

Bobmail zoekt 
nieuwe talenten!

DE BOBMAIL KENNISSESSIE

BOBMAIL BLOG

PARTNERPROGRAMMA

Wat zoeken we? 
Een echte salestijger, een creatief brein 
en een enthousiaste programmeur! 
Van een echte salestijger verwachten 
we dat hij of zij graag in gesprek gaat 
met ondernemers. Het creatieve 
brein heeft oog voor detail en kan de 
mooiste ontwerpen maken. En de 
programmeur ondersteunt het team 

en de klanten met de beste technische 
oplossingen. Voor de inhoud van deze 
vacatures kijk je op: bobmail.nl/vacatures

Ben jij één van deze talenten? 
Neem gerust contact met ons op en 
wie weet hoor jij straks ook bij het leuke 
Bobmail team! 

 Havikstraat 14, Reusel  |  013 - 534 8632  |  vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl

programmeur ondersteunt het team 

Benieuwd wat wij 

voor jou kunnen 

maken? Bel voor 

een afspraak.



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

Ontspannen met de familie samen genieten van Moederdag?  
Dat kan met onze Moederdagbrunch. Op het menu: een complete 
brunch met uitgebreid buffet met sappen en Grand Dessert.

Moederdagbrunch

Kom en vier  
MOEDERDAG

met een brunch!

Wat kun je dan zoal verwachten op het buffet?  
Nou, wat dacht je van verschillende soorten sandwiches en gegrild brood met 
salades? Of proef je liever de quiche met geitenkaas of doperwten? Voor de 
liefhebber hebben we ook twee soorten smoothies en twee warme soepen.

Heb je daarna nog zoete trek?  
Dan kun je je hart ophalen bij het Grand Dessert, met twee heerlijke tulbanden, 
chocolade eieren, ricottapannenkoekjes of een fruitsalade.

Wil je komen genieten van de Moederdagbrunch?  
Dat kan voor maar € 29,50 p.p. Kinderen tot 8 jaar schuiven gratis 
aan. Je bent welkom vanaf 12.30 uur, maar reserveer wel even van 
tevoren. We verwachten dat het gezellig druk wordt namelijk.

P.S. Als er eventuele dieetwensen zijn,  
kun je deze vermelden bij het reserveren. 
Vermeld ook gelijk als je reserveert voor 
de Moederdagbrunch.

Thomas Inderfurth

De afgelopen 10 jaar heeft Bobmail verschillende stappen gezet om door te 
kunnen groeien. Nu is het tijd om verder te kijken en talenten uit heel Nederland 
aan te trekken, hierbij staan we open voor eigen creativiteit en fl exibiliteit met 
de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken. Wij zijn daarom op zoek naar 
talenten die ons team komen versterken! 

Bobmail zoekt 
nieuwe talenten!

DE BOBMAIL KENNISSESSIE

BOBMAIL BLOG

PARTNERPROGRAMMA

Wat zoeken we? 
Een echte salestijger, een creatief brein 
en een enthousiaste programmeur! 
Van een echte salestijger verwachten 
we dat hij of zij graag in gesprek gaat 
met ondernemers. Het creatieve 
brein heeft oog voor detail en kan de 
mooiste ontwerpen maken. En de 
programmeur ondersteunt het team 

en de klanten met de beste technische 
oplossingen. Voor de inhoud van deze 
vacatures kijk je op: bobmail.nl/vacatures

Ben jij één van deze talenten? 
Neem gerust contact met ons op en 
wie weet hoor jij straks ook bij het leuke 
Bobmail team! 

 Havikstraat 14, Reusel  |  013 - 534 8632  |  vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl

Benieuwd wat wij 

voor jou kunnen 

maken? Bel voor 

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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

Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

Ma. 13-17.00 uur  |  Di. t/m vrij. 10-17.00 uur  |  Za. 10-15.00 uur

Kringloopwinkel Voor elk wat wils
2e handskleding, boeken, puzzels en speelgoed.

Al onze inkomsten gaan naar een goed doel!
Wij verkopen brei- en haakgarens 
van Lammy, Pingouin en Phildar.
Ook geven wij brei- en haaklessen.

Dragonstraat 27, Tilburg  |  06-14487965  |  info@dewolmuis.nl  |  www.dewolmuis.nl

 De Wolmuis is  

ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  

en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk



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

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!
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Mooie en verzorgde nagels  
  binnen handbereikMooie en 

verzorgde 
nagels zijn je 
visitekaartje. 

Met een bezoek 
aan Nagelstudio 
Sparkling Nails 

ligt dat ook 
binnen jouw 
handbereik.  

EIGENAAR: URSULA JONKERGOUW
GENERAAL WINKELMANSTRAAT 47
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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Bedrijfstuin in onderhoud?
Op zoek naar een hoveniersbedrijf die werkzaamheden uitvoert voor 
bedrijven? Theo van Amelsfoort helpt u graag bij het onderhouden, 
aanleggen of ontwerpen van uw bedrijfstuin.

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:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Hoveniersbedrijf voor bedrijven
Het is algemeen bekend dat de eerste indruk 
die je van een bedrijf krijgt van groot belang 
is. Die indruk brandt op je netvlies binnen de 
eerste dertig seconden. Dit kan bij een goede 
beurspresentatie, bij het bekijken van een 
website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 
men bijvoorbeeld op de parkeerplaats stopt. 
Een representatieve bedrijfstuin is van groot 
belang. Een verzorgde tuin, juist als het een 
bedrijfstuin is, is een visitekaartje voor het bedrijf. 
Belangrijk is, dat de tuin aansluit bij hetgeen uw 

onderneming uit wil dragen. Belangrijk is ook om uit te stralen waar uw 
bedrijf voor staat. Daarnaast draagt een bedrijfstuin zonder meer bij aan 
het welzijn van uw medewerkers en verhogen van de werksfeer.

Functioneel en verzorgd
Het groen in de omgeving van uw bedrijfspand moet functioneel én 
verzorgd zijn. Functioneel in de zin van onderhoudsarm, maar ook 
in het gebruik. Mogelijk dat uw medewerkers tijdens de pauze even 
naar buiten willen voor wat frisse lucht. Groen rondom de werkplek 
draagt bij aan een gezonde werkomgeving. Planten zuiveren de lucht 
en leveren zuurstof, wat weer ten goede komt aan de concentratie en 
productiviteit en creativiteit van medewerkers. Wij ontwerpen, creëren 
en onderhouden tuinen in alle soorten en maten, maar altijd afgestemd 
op uw behoeften. Alles is bespreekbaar en wij komen graag eens bij u 
langs voor een vrijblijvend gesprek.

Het is algemeen bekend dat de eerste indruk 
die je van een bedrijf krijgt van groot belang 
is. Die indruk brandt op je netvlies binnen de 
eerste dertig seconden. Dit kan bij een goede 
beurspresentatie, bij het bekijken van een 
website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 
men bijvoorbeeld op de parkeerplaats stopt. 
Een representatieve bedrijfstuin is van groot 
belang. Een verzorgde tuin, juist als het een 
bedrijfstuin is, is een visitekaartje voor het bedrijf. 
Belangrijk is, dat de tuin aansluit bij hetgeen uw 

website, maar ook dichter bij het bedrijf, als 

onderneming uit wil dragen. Belangrijk is ook om uit te stralen waar uw 
bedrijf voor staat. Daarnaast draagt een bedrijfstuin zonder meer bij aan 
het welzijn van uw medewerkers en verhogen van de werksfeer.

Functioneel en verzorgd
Het groen in de omgeving van uw bedrijfspand moet functioneel én 

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

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

Opslagruimte
nodig?

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

Maar ook:
 Verhuisdozen
 Servicedepot
 Aanhangerverhuur
 Archiefvernietiging

www.huurhal.nl

www.jolarbo.nl

Adviesbureau voor:
• VCA Opleiding
• VCA certificatie
• BHV opleidingen en noodplannen
• Risico Inventarisatie en Evaluatie
• Training Risicobeheersing op het werk,  
 thuis en onderweg
• Veiligheidskundige ondersteuning

Joop Laenen, Doesburgstraat 94, Tilburg
06 24 50 55 09  |  info@jolarbo.nl

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 www.jolarbo.nl



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

Carlos Willems

Een paar jaar geleden 
zat ik, tijdens een korte 

vakantie in New York, 
aan de oever van de 

brede East River. Aan de 
overkant lag Manhattan, 

achter mijn rug lag 
Brooklyn. Manhattan en 
Brooklyn worden al bijna 

150 jaar verbonden 
door de prachtige en 
imposante Brooklyn 

Bridge.

Vinden of 
gevonden worden
…op de arbeidsmarkt!

Kijkend naar zo’n brug moet ik vaak denken aan de brug als metafoor voor wat een 
arbeidsbemiddelaar op de arbeidsmarkt kan doen. Bij Vooruitzenden weten we, met 
de ervaring die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, wat het belang is van het 
aanbrengen van een goede verbinding tussen groepen, die elkaar anders nooit zouden 
vinden.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat zo’n intermediair minder hard nodig is als de 
werkgelegenheid toeneemt. Dat is nu juist niet waar. Met de huidige ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt zie je dat die ‘oeververbinding’ alleen maar belangrijker gaat worden. 
Aan beide kanten zitten werkgevers die op hun eigen ‘eiland’ niet de juiste mensen 
vinden. Aan de andere kant vragen sommige mensen zich af waarom ze, ondanks de 
toename van werkgelegenheid, maar niet aan werk komen.

Juist nu is die brug dus nodig die mensen en bedrijven van hun eigen eiland op dat 
andere eiland brengt. Durf het aan de overkant te zoeken en ga deze week nog naar die 
brug: Vooruitzenden! Juist zó is vinden of gevonden worden slechts een kwestie van tijd.

Kijkend naar zo’n brug moet ik vaak denken aan de brug als metafoor voor wat een 

Bel de  
Joblijn en  

ga Vooruit! 
013-7852685



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
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