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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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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Bruisende lezer,

Kunnen jullie er ook zo van genieten, die heerlijke 
december maand? Buiten mag het dan misschien wat koud 
zijn, binnen is het een en al warmte wat de klok slaat. De 
feestdagen staan weer voor de deur, een tijd die de meeste 
mensen – net als wij zelf – doorbrengen met degenen die ze 
liefhebben. Samen op de bank genieten van een mooie 
kerstfilm, of een heerlijke winterse wandeling maken.
Wat ons betreft kunnen die dagen niet lang genoeg duren...

Maar december is meer dan alleen de maand van Kerstmis, 
het is bijvoorbeeld ook de maand van WereldLichtjesDag. 
En voor ondernemers is het ook gewoon een maand waarin 
weer (keihard) gewerkt moet worden. Nog even snel die 
laatste meters maken voor ze vol frisse moed aan het nieuwe 
jaar kunnen beginnen. Zo ook Tandtechniek Van Beijsterveldt  
en Afhaalcentrum Welkom, die je maar al te graag wat meer 
vertellen over hun werkzaamheden. Je leest er verderop in 
deze nieuwste editie van Bruist meer over.

Voor nu rest ons nog slechts een ding: al onze lezers 
ontzettend fijne feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 
toewensen. Geniet van deze feestelijke maand, geniet van alle 
mensen om je heen en – niet te vergeten – geniet van dit 
mooie magazine!

Tot volgend jaar,
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in 
jouw regio? Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Tilburg 
Bruist.

win
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Het leukste aan

BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

DE VOORPRET

Hoewel Kerstmis maar 
twee dagen duurt, 
staat vaak de hele 

maand december in 
het teken van 

gezelligheid, vrienden 
en familie. Weken 

voor kerst beginnen 
we al met de voorpret. 
We versieren ons huis, 

bedenken wat we 
gaan eten en gaan 

kerstshoppen. 
Heerlijk! Met deze tips 

geniet jij nog meer 
van die gezellige 

decembermaand.

BEGIN MET DE KERSTVERSIERING
Nu de dagen steeds korter worden, is het 
extra gezellig om het huis mooi te versieren. 
Zet wat extra kaarsjes neer, zet een klein 
kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je 
je huis stap voor stap in kerstsferen.

KIJK EEN KERSTFILM
Breng wat meer gezelligheid in de donkere 
dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!

MAAK EEN WINTERSE WANDELING
De winter in Nederland is prachtig! Trek daarom een dikke jas aan en ga 
erop uit. Extra leuk is het als er sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer 
kerstsfeer dan een winterse wandeling door de sneeuw?

SLA AAN HET KERSTBAKKEN
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat recepten uit te 
proberen. Zo kun je iedereen verbazen met de allerlekkerste broodjes voor 
het kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van gezellig kerstkoekjes 
bakken met het hele gezin tot een heuse christmas cake. De heerlijke geur 
vanuit de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat wordt genieten!

Het leukste aan kerst BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORPRET
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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!

Een ANG treatment, 
iets voor jou?
Tijdens de drukke decembermaand hebben we vaak niet 
de tijd om onze huid uitgebreid te pamperen. Maar met de 
Essentials van A/N/G, die ook on the go gebruikt kunnen 
worden, krijgt je beautyroutine een extra dimensie. Gebruik 
ze los of in combinatie met elkaar!

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

A/N/G is een jong Nederlands merk dat effectieve maar pure cosmetica maakt in 
samenwerking met skinexperts. De lijn bestaat uit drie Essentials, hero products 
die alleen of samen gebruikt kunnen worden, in elke beauty routine. Het bijzondere 
werkzame ingrediënt in al deze producten is huididentiek collageen dat zorgt dat de 
huid steviger en voller wordt. De detoxbehandeling, die de huid intensief zuivert, in 
combinatie met het collageenmasker. Deze behandeling sluit namelijk goed aan bij 
de producten van ANG en werkt juist op de glow, lifting en fi jne lijntjes.

Voor de aankomende feestdagen hebben wij speciaal voor jou twee sparkling 
offers om jou die sparkling glow te geven tijdens de aankomende feestdagen. 

Voordelig een boost geven aan je huid? Dat kan! 
Artinails & Beauty heeft deze maand namelijk een speciale aanbieding:

ZIE ER JAREN JONGER 
UIT DANKZIJ EEN ANG 
TREATMENT!

Lift Up Boost Bag
met de lift up 
serum spray met 
één eye-sheet. 

Sparkeling collagen Special Bag
hierin zit 1 lift up serum spray, 
1 gezichtsmasker en 5 eye-sheets. 

Nu € 75,- 
ipv € 89,95

Nu € 150,- 
ipv € 185,25
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BRUIST

Wij pakken uit!
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #NARCISSUS 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

NUDE GLAS
De ontwerpen
zijn simpel, 
maar prachtig 
door eenvoud. 
De mooie glazen, 
karaffen, kannen 
en oliefl esjes worden gemaakt van loodvrij kristal. Het glaswerk 
is hierdoor heel helder waardoor de kleuren van drank
goed tot hun recht komen. Er is zelfs al een keer glaswerk 
genomineerd voor de Duitse design awards. Nude is simple, 
simple is beautiful. Meer informatie op eu.nudeglass.com

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert de 

Marokkaanse Joshua - 

die zich voordoet als 

Israëliër - Klaas kennen, 

de koning van de Wallen.

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

tussen culturen.

win

DEENS DESIGN
Angulus staat voor kwaliteit en een 
tijdloos Scandinavisch design waarbij 
de fi t en comfort bovenaan staan. Ieder 
seizoen kenmerkt de collectie zich door 
de fi jnste leersoorten en duurzame 
materialen. Ook de crêpezool, gemaakt 
van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 
voor Angulus. 
www.angulus-schoenen.nl

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

Daarnaast heeft MGC Derma aan al haar producten CBD 
toegevoegd, de nieuwste trend in de beauty-industrie. 

www.mgcderma.nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals SHOPPING/NEWS

Wij pakken uit!
IN DECEMBER

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#BODYWASH naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de Peach Blossom 
Smooting Body Wash.
Ruik ook in december het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
Wash van O’right.

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #PREVIA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een cadeaubox met producten van Previa, speciaal voor krullend haar.
Behandeling voor 
krullend haar met 
verzorgende en 
conditionerende 
werking. Een extra 
dosis hydratatie en 
voeding in een 
formule die krullen 
niet verzwaart.

COMPLIMENTEN GEGARANDEERD! 
Colette Sol Shoes is een jong Nederlands label. Elk paar schoenen 
wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van exclusief leer. Een groot 

deel van de opbrengst gaat naar de Colette Sol Foundation die 
verschillende vrouwenprojecten ondersteunt. www.colettesol.com
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DITJES/DATJES

 De M is de meest verkochte chocoladeletter. 
    Elke 2e zondag van december is het WereldLichtjesDag. 
  Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
Op het eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
 13 december is het Paarse Vrijdag, de dag waarop je door 
het dragen van de kleur paars je solidariteit kunt tonen 
    met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.
   Kerst is de beste tijd om te pieken.
Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij 
en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
 De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel.

Het oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

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.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg
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GENIETEN VAN DE
VERLICHTING IN JE TUIN?
Van Kemenade Bestratingen is ook hét adres voor alle denkbare vormen van 
verlichting in uw tuin. Het leveren van verlichting is het vak dat ze verstaan en 
waar ze u gratis en professioneel over kunnen adviseren.

Onze fi lialen in Son en Bavel zijn uitgerust met een moderne showtuin, voorzien van de laatste trends. Ook vindt u 
hier een groot aantal rekken waarin onze leveranciers hun huidige aanbod aan u laten zien. Het is altijd belangrijk 
en prettig om het materiaal in het echt te zien, te voelen en te ruiken. Daarnaast is het ook nog eens een leuke 
manier om inspiratie op te doen wanneer u nog niet zo goed weet wat u wilt, of nog twijfelt tussen enkele soorten. 
Van Kemenade Bestratingen beschikt over een showtuin van 2000 m2 met 300 tegelsoorten.

Van Kemenade Bestratingen Bavel
Gilzeweg 36, Bavel  |  0161 43 39 59
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Van Kemenade Bestratingen Son
Ekkersrijt 1509, Son  |  0499 37 15 45
Dagelijks geopend 07.30 - 18.00 uur (zaterdag 08.00 – 14.00 uur)

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een 
bezoek aan onze website (www.vankemenadebest.nl) en vraag 
vrijblijvend een offerte aan. 

De klant is Welkom
Klanten gaven lang geleden al aan behoefte te hebben 
aan het thuis eten van Chinees-Indische gerechten. 
Daarom besloot Kwok zich volledig te richten op het afhalen 
en bezorgen van gerechten en startte Welkom al in 1994 
met het thuisbezorgen van maaltijden. Dit al lang voordat 
thuisbezorgdiensten zoals thuisbezorgd.nl hun intrede deden. 

Verder werd het mogelijk gemaakt om online 
bestellingen te plaatsen en werd het interieur 
aan meerdere updates onderworpen. Dit 
alles om de klanten nóg beter van dienst 
te kunnen zijn en steeds een stapje voor te 
lopen op de rest.

Al 3 generaties 
Niet alleen is Chinees Indisch 
Afhaalcentrum Welkom in de loop van 
de tijd overgedragen aan een nieuwe generatie, ook de loyaliteit 
van de klanten gaat van generatie op generatie. De kinderen en 
kleinkinderen van de klanten uit de beginjaren zijn nog steeds 
trouwe klanten. Dit kan alleen maar bereikt worden door met een 

gepassioneerd team er bijna veertig jaar lang, iedere dag opnieuw weer hard voor te 
werken. Dit zorgt voor lekker eten en uitmuntende dienstverlening. De feedback die 
team Welkom hierover krijgt, is dan ook zeer positief. Daarbij geven de klanten aan 
dat ze het fi jn vinden dat Kwok en zijn team vloeiend Nederlands spreken. 

Is bij u inmiddels ook het water in de mond gelopen? 
Plaats dan snel en eenvoudig uw bestelling op www.afhaalcentrumwelkom.nl of bel 
met 013-4673707 (maandag gesloten). Het Verre Oosten was nog nooit zo dichtbij!

Al 40 jaar is Welkom    
 een begrip in Tilburg

De combinatie van 
oosterse tradities met de 

hedendaagse visie van 
Kwok vormde de basis van 

het voortdurende succes 
van Welkom.

Eigenaar: Kwok Sung  |  Paletplein 11, Tilburg  |  013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  info@ttlvanbeijsterveldt.nl  |  www.ttlvanbeijsterveldt.nl  |  Stationsstraat 42, Rijen  |  0161-227663

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

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

Overweeg je 
een nieuwe 

gebitsprothese? 
Wil je informatie 

over een 
klikgebit? Is 

je huidige 
kunstgebit toe 

aan onderhoud 
of reparatie? 
Voor al deze 

dingen ben je 
bij Tandtechniek 
Van Beijsterveldt 
in Rijen aan het 

juiste adres.

“HOGE KWALITEIT  
MET EEN UITSTEKENDE NAZORG!”

 

Onderscheidend “Doordat wij werken met 
twee tandprothetici kunnen klanten over het 
algemeen snel terecht voor een afspraak. We 
zijn een gecertificeerd laboratorium, waardoor 
we garant kunnen staan voor een hoge 
kwaliteit. Je krijgt bij ons een in Nederland 
gemaakte prothese met veel aandacht voor 
nazorg. Reparaties proberen wij bovendien 
binnen een dag al klaar te hebben en ook het 
contact met de verzekering nemen wij onze 
klant uit handen. Alles om de best mogelijke 
service te kunnen bieden. Informeer gewoon 
eens naar de mogelijkheden of maak een 
afspraak.”Heeft u uw eigen risico 

van de zorgverzekering 
voor 2019 al opgebruikt?  
Dan is het interessant om 

uw prothese nog dit jaar 
te vernieuwen!

Wil jij ook een goed  
resultaat behalen in 2020?

Langendijk 81 Tilburg  |  06-83 42 21 73  |  info@hummingbirdnlpcoaching.nl  |  www.hummingbirdnlpcoaching.nl

Een van mijn clienten die bij mij het traject 'eetbuien 
en emotie eten' heeft gevolgd, vertelt mij 15 kilo te zijn 

afgevallen.
Ze geeft aan: ik ben af van mijn eetbuien en emotie-eten.  

Ja, ik let op mijn eten, maar het is geen gevecht meer.  
Ik weet mijn doel en haal deze ook. Dankjewel 

Wat ben ik enorm trots op deze vrouw!

Wil jij jouw resultaten behalen?
Neem dan contact met mij op en ik help je met  

alle liefde en plezier naar jouw doel toe.LIFE COACHING OP MAAT
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
doorheb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

Tot 19 januari worden tijdens het 
Amsterdam Light Festival de grachten 
in Amsterdam opgesierd door de 
beste lichtkunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Dagelijks van 17.00 
tot 23.00 uur ziet u de mooiste 
projecties langs de rivier de Amstel 
of langs de schitterende grachten in 
het centrum. Via meerdere routes is 
het festival varend, fi etsend en 
wandelend te beleven. U kunt dit 
op eigen gelegenheid doen of door 
een tour te boeken bij één van de 
offi cial partners van het festival. 
Deze bieden zowel fi etstours als 
wandeltochten met gids aan. Alle 
kunstwerken zijn de gehele periode 
verlicht en u kunt stemmen op uw 
favoriete kunstwerk.
Kijk voor meer informatie op
www.amsterdamlightfestival.com

D AGJE UIT
AMSTERDAM 
LIGHT FESTIVAL

Als de ernstig zieke moeder van April, May 
en June, drie halfzussen met drie 
verschillende vaders, zich realiseert dat ze 
niet lang meer te leven heeft, roept ze haar 
dochters naar huis. Ze kan dit leven pas 
met een gerust hart verlaten als ze weet 
dat er goed gezorgd zal worden voor haar 
autistische zoon Jan. Maar dan merken de 
zussen dat ze de laatste jaren nogal van 
elkaar en hun broer vervreemd zijn. De 
vier zullen elkaar opnieuw moeten leren 
kennen, willen ze elkaar tot steun zijn in 
de moeilijke tijd die komt.
APRIL, MAY EN JUNE draait vanaf
19 december in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
APRIL, MAY EN JUNE

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd 
die je is gegeven. Wijze uitspraak van Gandalf (Lord of the Rings). 
Hoeveel zomers heb je nog te gaan? Hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met aandacht over na te 
denken. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Het is dus van belang 
hoe jij ermee omgaat. En onthoud: dit leven heeft een deadline. 
Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com
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2019 is bijna voorbij. Wat heb jij gedaan dit jaar? 
Wat heb jij gedaan met je tijd? Het is niet dat je 
te weinig tijd hebt. Misschien weet je er niet 
goed mee om te gaan. Misschien kun je geen 
prioriteiten stellen, kun je niet de juiste keuzes 
maken, durf je geen ‘nee’ te zeggen. 

Wat heb jij
 gedaan
    met je tijd?

Michael  Pilarczyk
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Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

KERSTMENU

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Tonijn & Avocado

Tartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrème

Soep
Pompoen & Wortel

Cappuccino van pompoen met een schuim van winterwortel

Hoofdgerecht
Griet & Langoustine

 of 
Tournedos & Cèpes

Beide geserveerd met een bijpassend aardappel- en groentegarnituur

Nagerecht
Chocolade & Kersen

Grand Dessert van chocolade en kersen

€ 44,50 p.p.

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

OP 2E KERSTDAG OM 20.00 UUR
IN HOLLAND CASINO BREDA

WIN EEN
KERSTDINER VOOR 4

HET LIEFST VIER IK KERST MET….HET LIEFST VIER IK KERST MET….HET LIEFST VIER IK KERST MET….
Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 

geboortedatum uiterlijk 15 december 2019 naar bruist@hollandcasino.nl
De winnaar ontvangt via de e-mail persoonlijk bericht, over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar en geldige legitimatie.

HC_BRE_KERSTMENU_IS_ADV_BRUIST_SPREAD_2x162x162_v2.indd   1-2 07-11-19   14:17
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Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

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

Mixed Martial Arts - Ladies Only Kickboxing

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

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

Word een burn-out de baas!
Verantwoordelijkheid Werkgever/werknemer
Wanneer een werknemer zich ziek meldt en een burn-out heeft dan zijn de 
gevolgen al snel voelbaar op de werkvloer en in de portemonnee van de werkgever. 
Een gemiddelde burnout duurt al snel 8-12 maanden. In veel gevallen komt 
hulp pas na een paar maanden een beetje op gang. Een burn-out wordt vaak 
veroorzaakt door structurele problemen op de werkvloer, die zich niet vanzelf zullen 
oplossen. Daarnaast zoeken mensen met een burn-out vaak de oorzaken buiten 
zichzelf. De ReAttach therapie is er opgericht orde op zaken te stellen en je ervan 
bewust te maken dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen proces. 

Schakel een specialist in
ReAttach at Work is een efficiënte en betrouwbare partner die u kan ontzorgen 
door de acute gevallen snel en verantwoord op te pakken. Als onafhankelijk 
ReAttach Specialist begeleiden wij uw medewerker op een ongedwongen  
manier door zijn of haar proces. We stimuleren de nodige groei en ontwikkeling 
waardoor de cliënt weer bijzonder snel beter in zijn/haar vel komt te zitten.  
Oude overlevingspatronen en overtuigingen die een negatieve invloed hebben 
op het dagelijks functioneren worden opgelost waardoor er ruimte voor positieve 
gedachtes en gedrag ontstaat.

Ook professionele hulp inschakelen? Bel dan naar 085 - 06 06 326

Werkstress is inmiddels 
uitgegroeid tot beroepsziekte 

nummer 1 voor werkend 
én werkgevend Nederland. 
Deze serieuze problematiek 

schreeuwt om een goede en 
adequate oplossing daar de 

reguliere gezondheidszorg 
niet de juiste ondersteuning 

kan bieden en de kosten 
niet door zorgverzekeraars 

worden gedekt.

Bijsterveldenlaan 79, Tilburg  |  085 - 06 06 326  |  advies@reattachatwork.nl

www.reattachatwork.nl

ReAttach... 
Als praten niet helpt!
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1. Flowerbomb Eau de Parfum Limited Edition Christmas 2019, € 124,-  www.douglas.nl 
2. Kneipp Beauty Geheim douche foam, € 8,49  www.kneipp.nl 

3. Le Male Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, € 92,35  www.douglas.nl 
4. Crème de Corps Whipped van Kiehls, € 16,-  www.kiehls.nl 

 5. False lashes all the jingle ladies van essence, € 2,99  www.essence.eu
6. Palette Only You van Ici Paris, € 10,95  www.iciparisxl.nl

BEAUTY/NEWS

days!Golden December is zo’n maand met een gouden 
randje. De maand van glitter & glamour, 

gezellige feestjes en cadeaus. Maar oh jee, wat 
moeten we dit jaar weer geven? Get inspired!

10

11

12

9
8

7

7. Cellglow Luminous Tint Concentrate van Helena Rubinstein, € 119,99  www.iciparisxl.nl
8. Ambiance Trigger Pomander 500 ml, € 59,- van Zenology  www.zenology.com

9. Time Hand Cream van Ici Paris, € 5,55  www.iciparisxl.nl
10. Soap & Glory Make Your Smooth Box van Boots, € 5,99  www.boots.com

11. Festive Bauble van Molton Brown, € 18,-  www.babassu.nl  
12. Palet Goldenland van Guerlain, € 78,-  www.guerlain.nl
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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.

Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

Met een ervaring van ruim  
20 jaar in de projectstoffering 
weet u zeker dat uw opdracht  
bij ons in goede handen is. Geniet van je 

PVC vloer
ZORGELOOS GENIETEN, OOK  

IN EEN INDUSTRIËLE STIJL

Industriële PVC vloer van mFLOR
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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!

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

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

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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NOTEN & ZO
Aan Noten & Zo loop je niet zomaar voorbij. Zodra je de winkel 
nadert, komt de geur van versgebrande noten je tegemoet. Je 
koopt er ook authentieke Italiaanse pasta, verse olijven en er is  
zelfs olijfolie van de tap. Je vindt er dus alles voor een gezellig 

avondje met vrienden of familie. www.notenenzo.nl

SPROOKJESSTAD
Op zondag 15 december verandert de binnen-
stad van Zutphen in een sprookjesboek. Op vele 
plekken in de stad kom je sprookjesfi guren tegen, 
zoals Sneeuwwitje, Doornroosje en Belle en het 
Beest. Geniet tijdens het kerstshoppen van de 
magie van Sprookjesstad Zutphen.

SHOPPEN
In het sfeervolle centrum van 
Zutphen vind je eigentijdse shops 
en originele boetiekjes. Let tijdens 
het winkelen ook eens op de mooie 
gevels in de straten en steegjes. De 
stad is rijk aan vele oude panden. 
De historische binnenstad staat in 
contrast met de moderne winkels. 
Dit maakt shoppen in Zutphen tot 
een beleving waar je niet snel op 
uitgekeken raakt. 

Op onze website 
WWW.ZUTPHENBRUIST.NL vind 
je diverse bruisende ondernemers 
uit Zutphen en omgeving die je 
alles kunnen vertellen over hun 
bedrijf. Breng hen zeker een 
bezoekje als je in de buurt bent.

Wil jij deze winter nog een leuk dagje weg plannen? Denk dan eens 
aan Zutphen. De stad heeft een prachtig historisch centrum met 
eeuwenoude monumentale panden, hippe en eigentijdse winkels 

en fi jne koffi e- en lunchplekjes. Alles op loopafstand van elkaar!
Laat je deze winter verbazen door het betoverende Zutphen!

Als je een dagje naar Zutphen gaat, kun je niet om de 
Walburgiskerk heen. Het klassieke interieur neemt je eeuwen 

mee terug in de tijd. Vanaf 13 december is één van de grootste 
kerken van ons land in kerstsferen gehuld. Minstens vijftien 

organisaties laten zich van hun beste kant zien door middel van een 
door hen versierde kerstboom. Tijdens het Sprookjesfestival en op 

15 december kan de kerk in sprookjesachtig licht worden bezocht. 

CULTUUR

Beleef de kerstsfeer in de gezellige Hanzestad

ZZuutphentphen ZUTPHEN/BRUIST

Zutphen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De trein 
stopt praktisch in het centrum. Kom je met eigen vervoer? 

Er is volop parkeergelegenheid en je kunt je auto tot vlak bij 
de winkels parkeren. Je fi ets stal je gratis in de bewaakte 

fi etsenstalling onder het NS-station. Zutphen is trouwens de 
perfecte uitvalsbasis voor een fi etstocht. Vanuit het centrum 

stap je zo op de pedalen voor een mooie tocht door de omgeving. 

BEREIKBAARHEID

WINTERS DAGJE ZUTPHEN
Deze winter is er van alles te beleven in Zutphen. Wat dacht 
je van een unieke tocht door de stad met een historische 
paardentram, een beklimming van de Wijnhuistoren voor 
het allermooiste uitzicht 
over Zutphen en kerst-
shoppen in de gezellige 
winkelstraten. Na een 
dagje in de frisse 
buitenlucht warm je op 
met een glühwein of 
warme chocomel op een 
van de gezellige markten.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Zutphen. JA, OOK 
ZUTPHEN BRUIST!

STADS-
WANDELING

Doordat Zutphen kleinschalig 
is, verken je de stad het beste 
te voet. Slenter door de hippe 

winkelstraten, ontdek het 
historische centrum en laat je 

verrassen door de vele 
bijzondere steegjes en hofjes.Wandel op eigen houtje door de stad 

of kies voor een van de vele themawandelingen 
of een stadswandeling met gids. 

ZZuutphentphen
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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 professioneel    
 leggereedschap
•  GRATIS gebruik bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen
DAAROM AXI VLOER!

ook TOPmerken: 

Altijd goed(koper)!
P

voor de deur

Direct uit voorraad:

WAAROM AXI VLOER: 
• Grootste keuze uit de regio
• Ook volop A-merken
• Laagste prijsgarantie
• Deskundig én eerlijk advies
• GRATIS vervoer voor uw Axivloer 
• GRATIS gebruik professioneel 
   leggereedschap
• GRATIS gebruik 
   bouwdroger
• Zelf leggen of laten leggen

Ringbaan Zuid 372, Tilburg, 013-5811633.
(Achter Hamers naast Gamma)  www.axivloer.nl

Zondag 6 okt. 

OPEN
van 12.00-17.00 uur

4,99 p/m²

Al vloeren vanaf:

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

 

GOOD FOOD 

CADEAUPAKKETTEN  

BORRELS !  

Wat doe jij met de feestdagen? 
L E T ' S C E L E B RAT E TOG ETH E R   

Vraag 
naar het 

menu! 

Wil je heerlijk thuis met vrienden en familie genieten 
van een kerstdiner of oudejaarsdiner? Maar ben je geen 
culinaire prins of prinses? Of heb je simpelweg geen zin 

of tijd om de hele dag in de keuken te staan? 

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

U schenkt een heerlijk wijntje in voor uw gasten en serveert alvast 
wat brood en smeerseltjes. In de tussentijd is het enige wat u zelf nog 

moet doen, de gevarieerde tapas gerechtjes te presenteren op een 
mooie plank, of borden en de warme gerechten te verwarmen met de 

bijgeleverde beschrijving en voilà, Bon appétit! 

Samen genieten jullie dan ook weer van een 
feestelijk dessert plank, of bord, of tegel…

Cheersto a great Jear!

STEL UW EIGEN KERSTMENU SAMEN EN 

KIES EEN 2, 3 OF 4 GANGENMENU. 

  2-gangenmenu € 29,50
  3-gangenmenu € 36,50 
  4-gangenmenu € 39,50 p.p.

De gerechten worden geleverd in diverse plastic bakjes en magnetron bestendige bakjes

en kunnen dinsdag 24-12-2019 tussen 17:00u en 18:00u worden afgehaald.

WESTERMARKT 5  |  5042 MC TILBURG  |  T 013 - 46 34 868 WWW.TUINHUISCULINAIR.NL

 

GOOD FOOD 

CADEAUPAKKETTEN  

BORRELS!  

Wat doe jij met de feestdagen? 
LET'S CELEBRATE TOGETHER   

Vraag 
naar het 

menu! 

Wil je heerlijk thuis met vrienden en familie genieten 
van een kerstdiner of oudejaarsdiner? Maar ben je geen 
culinaire prins of prinses? Of heb je simpelweg geen zin 

of tijd om de hele dag in de keuken te staan? 

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

U schenkt een heerlijk wijntje in voor uw gasten en serveert alvast 
wat brood en smeerseltjes. In de tussentijd is het enige wat u zelf nog 

moet doen, de gevarieerde tapas gerechtjes te presenteren op een 
mooie plank, of borden en de warme gerechten te verwarmen met de 

bijgeleverde beschrijving en voilà, Bon appétit! 

Samen genieten jullie dan ook weer van een 
feestelijk dessert plank, of bord, of tegel…

Cheers to a great Jear!

STEL UW EIGEN KERSTMENU SAMEN EN 

KIES EEN 2, 3 OF 4 GANGENMENU. 

  2-gangenmenu € 29,50
  3-gangenmenu € 36,50 
  4-gangenmenu € 39,50 p.p.

De gerechten worden geleverd in diverse plastic bakjes en magnetron bestendige bakjes

en kunnen dinsdag 24-12-2019 tussen 17:00u en 18:00u worden afgehaald.

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

 

GOOD FOOD 

CADEAUPAKKETTEN  

BORRELS !  

Wat doe jij met de feestdagen? 
L E T ' S C E L E B RAT E TOG ETH E R   

Vraag 
naar het 

menu! 

Wil je heerlijk thuis met vrienden en familie genieten 
van een kerstdiner of oudejaarsdiner? Maar ben je geen 
culinaire prins of prinses? Of heb je simpelweg geen zin 

of tijd om de hele dag in de keuken te staan? 

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

Laat dan de koks 
van Tuinhuis Culinair 

u het werk uit handen nemen.

U schenkt een heerlijk wijntje in voor uw gasten en serveert alvast 
wat brood en smeerseltjes. In de tussentijd is het enige wat u zelf nog 

moet doen, de gevarieerde tapas gerechtjes te presenteren op een 
mooie plank, of borden en de warme gerechten te verwarmen met de 

bijgeleverde beschrijving en voilà, Bon appétit! 

Samen genieten jullie dan ook weer van een 
feestelijk dessert plank, of bord, of tegel…

Cheersto a great Jear!

STEL UW EIGEN KERSTMENU SAMEN EN 

KIES EEN 2, 3 OF 4 GANGENMENU. 

  2-gangenmenu € 29,50
  3-gangenmenu € 36,50 
  4-gangenmenu € 39,50 p.p.

De gerechten worden geleverd in diverse plastic bakjes en magnetron bestendige bakjes

en kunnen dinsdag 24-12-2019 tussen 17:00u en 18:00u worden afgehaald.
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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL

THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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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 en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk

LOOKING/GOOD

Het einde van het jaar komt in zicht en de feestdagen staan 
voor de deur. Heerlijk, die gezellige avonden, maar het kan ook veel cadeau-, kleding- 

en make-upstress opleveren. Wij helpen je met een snelle feestelijke look.

GEZELLIG ETEN MET FAMILIE
Vier jij eerste kerstdag met een familiediner? Met 
een classic look zit je helemaal goed. Het ziet er 
mooi uit, maar is niet té opvallend. Geef je classic 
look een extra feestelijke touch met een Strobing 
Stick. Strobing is een vrij simpele techniek waarbij 
je highlighter aanbrengt op die delen van je gezicht 
waar het licht van nature op terechtkomt, zoals je 
jukbeenderen, neusbrug, kin en wenkbrauwbot. 

FEESTJE MET VRIENDEN
Bij tweede kerstdag hoort een feestje met vrienden. 
Je look mag iets spannender zijn dan op dag één. 
Ga bijvoorbeeld voor smokey eyes die je ogen extra 
laten opvallen. Gebruik hiervoor mooie oogschaduw 
met lichte en donkere tinten en vergeet ook de 
glitters niet!

HAPPY NEWYEAR PARTY 
Op oudjaarsavond maak je een statement met 
mooie donkere make-up. Denk hierbij aan een 
mooie lipstick in een diepe, donkere kleur. Wedden 
dat deze avond alle ogen op jou gericht zullen zijn?

Met deze tips zie jij er gegarandeerd op je allerbest 
uit tijdens de feestdagen. Welke look ga jij 
uitproberen?

Snelle look!feestelijke

Havenkade 1, Drimmelen  |  0162-682541  |  www.bootverhuurdrimmelen.nl

De Biesbosch in met Bootverhuur Drimmelen

Huur nu een boot! 

Boek veilig en gemakkelijk online.  

Ga naar www.bootverhuurdrimmelen.nl

Wie bij Bootverhuur Drimmelen een boot huurt, krijgt een uitgebreide instructie 
en een routeboek mee. Ga voor meer informatie naar de website en stel je 
eigen arrangement samen. 
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Ericssonstraat 2, Rijen  |  06-11587636
www.jobmaniac.nl

WHO'S NEXT? 

Door onze sterke en strenge werving 
staan wij 100% achter ons personeel! 
Ook iets voor jou?

Op zoek naar een 
flexibele baan die  
bij jou past? 

Ben je als ondernemer op zoek naar het 
juiste productieve en flexibele personeel? 

Neem dan contact met ons op, 
wij helpen je graag verder!

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

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Tendinopathie Bij een tendinopathie is er sprake 
van kwaliteitsverlies in het peesweefsel. Dit kan 
ontstaan door overbelasting, veroudering of een 
combinatie van beide. Een tendinopathie kan zowel 
voorkomen bij sporters als bij actieve ouderen. Een 
tendinopathie kan op diverse plekken in het lichaam 
voorkomen: bijvoorbeeld in de knie, schouder, 
elleboog, enkel en de voet.

Echografie bij peesblessures Echografie 
is bij uitstek geschikt voor het vaststellen van een 
tendinopathie. Tijdens het echografisch onderzoek 
brengt de fysiotherapeut de kwaliteit van de pees in 
kaart. Aan de hand van het echografisch onderzoek 
kan de fysiotherapeut een gericht behandelplan 
opstellen. Uit diverse wetenschappelijke onder-
zoeken blijkt dat echografie betrouwbaar is voor  
het vaststellen van een tendinopathie.

Snel en effectief van je peesblessure af?

Shockwave therapie Shockwave therapie is een 
behandelvorm die geschikt is voor het verhelpen van 
peesblessures. Shockwave therapie bevordert het herstelproces 
en vermindert de pijnklachten. Vaak is deze behandelvorm al na 
enkele behandelingen effectief.

Training Naast shockwave therapie is het van belang dat de 
aangedane pees getraind wordt. Alleen door middel van training 
zal de peeskwaliteit verbeteren. Ook voorkom je hierdoor dat er in 
de toekomst opnieuw klachten ontstaan. 
 
Je peesblessure snel en effectief verhelpen?
Maak dan een afspraak bij Fysiotheek Gilze. De fysiotherapeuten 
van Fysiotheek Gilze helpen je snel en effectief van je 
peesblessure af.

Fysiotheek Gilze is al jaren een begrip in Gilze. 
Hét gezondheidscentrum waar u terechtkunt voor fysiotherapie, fitness en verandering 
van uw leefstijl. Onder begeleiding van een professioneel en gespecialiseerd team biedt 
Fysiotheek Gilze u de mogelijkheid om te werken aan ‘de beste versie’ van uzelf.

De wetenschappelijke naam voor een peesblessure is tendinopathie. Vaak voorkomende klachten 
zoals de jumpers knee, tenniselleboog en hielspoor zijn in werkelijkheid vaak het gevolg van een 
tendinopathie. Deze klachten zijn effectief te behandelen door middel van fysiotherapie. feestdagen

Bruist wenst alle
lezers fi jne Bruist wenst

alle lezers
fi jne

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

Heb je wat te vieren? 
 Wij maken het onvergetelijk!

Bruiloft, verjaardag of gewoon zomaar iets en je hebt een drive-inshow nodig met een 
bekwame dj en lj, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Filiaal Rijen
Stationstraat 46

Geopend: woensdag t/m 

zondag 11.30 - 20.00 uur  

Filiaal Reeshof Tilburg
 Huibevendreef 18

 Geopend: woensdag t/m 

zondag 14.00 - 21.00 uur

KOM ZELF  
MAAR EENS 
PROEVEN!

Foto: Brigitte Feijen

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

• 

U komt niet
voor verrassingen te staan!

TVO Makelaardij  
Thea Vorstenbosch Makelaar o.z. 

Postbus 8538, Tilburg     
06 51 68 72 68   

 info@tvomakelaardij.nl

www.tvomakelaardij.nl

TVO Makelaardij werkt zonder kantoorpand 
zodat we de kosten laag kunnen houden. 
U betaalt bij ons alleen de courtage! 

Inclusief: •  Foto’s maken  •  Filmpresentatie  
Plattegronden  •  Brochures  •  Plaatsing 
op TVO Makelaardij  •  Plaatsing op FUNDA   
Bezichtigingen organiseren

Maak nu een afspraak!  
 Thea Vorstenbosch

4544



Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS
Borek, de haute couture voor tuin en terras, bestaat 42 jaar als familiebedrijf in parasols en 
buitenmeubilair. Wat in 1977 begon, is de afgelopen vier decennia uitgegroeid tot een sterk en 
internationaal befaamd merk. Anno 2019 is Borek niet meer weg te denken uit toonaangevende 
winkels met outdoor furniture. Ambachtelijk en comfortabel, kwaliteit en duurzaamheid zijn 
daarbij onze speerpunten. Gerenommeerde Nederlandse ontwerpers hebben mede aan de 
basis van het succes van Borek gestaan. De vaak minimalistische designs zorgen steeds weer 
voor een maximaal resultaat. De ruime aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de showroom van 1200 vierkante meter in Oisterwijk.

De parasols en buitenmeubelen van Borek hebben een 
elegante, eigentijdse klasse. De vormen en stijlen zijn zowel 
functioneel als esthetisch en zorgen voor een harmonieuze 
uitstraling. Borek blijft steeds de creatieve grenzen verleggen 
om kwalitatief hoogwaardige en pure producten te creëren. 
Producten die zorgen voor ultiem zitcomfort en perfecte 
schaduw. Een ontwerp is pas af als de optimale samenhang is 
bereikt met het buitenleven. 

Sinds 1977 werkt Borek nauw samen met vooraanstaande 
ontwerpers, zoals Marcel Wolterinck, Bertram Beerbaum, 
Remy Meijers, Hugo de Ruiter, Eric Kuster en Frans van 
Rens en dit resulteert elk seizoen weer in uiterst smaakvolle 
buitenmeubelen en bijpassende parasols. Iedere lijn, iedere 
contour, elk materiaal is gekozen om de gebruiker het ultieme 
‘genieten’ en ‘ontspannen’ te bieden, met de tuin als centraal 
middelpunt.

BOREK

Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

BOREK CHEPRI BY HUGO DE RUITER
Meubelen beschouw ik als een derde huid. Net als kleding moeten 
meubelen goed zitten en bij je passen. Je interieur en invulling van je 
terras vormt een karaktervolle signatuur van wie je bent. Mijn meubelen 
zijn dynamisch in vorm en gebruik. In mijn ontwerpen start ik met de 
beleving en het ontwerpen van zitideeën. ‘Form follows life’ is daarbij 
mijn credo. Een meubel moet zich aanpassen aan de gebruiker en 
het dagelijks leven volgen, van een moment voor jezelf tot een gastvrij 
samenzijn met vrienden. Met actief zitcomfort overdag en lekker lazy in 
de avond. CHEPRI, een landmark op uw terras!

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS

MAJINTO, RISE AND SHINE BY STUDIO BOREK 
Succes laat zich zelden voorspellen, dat geldt echter niet voor de Majinto 
stoel van BOREK! Voor deze collectie is een unieke en innovatieve 
vlechttechniek toegepast. Tezamen met de fraaie brons-bruine framekleur 
krijgt deze stoel zijn stralende look. Die wordt nog verder versterkt door 
een subtiele glans. Het aluminium onderstel garandeert een stabiele zit 
en door de open, handgevlochten, brede belt oogt Majinto toch luchtig. 
Geen wonder dat Majinto de rijzende ster is in de Borek-collectie en zich 
graag laat aanschuiven. Op de terrassen van de prestigieuze golfbaan 
Bernardus in Cromvoirt is de Majinto ook te bewonderen.
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De term Big Five komt uit de tijd van de ‘big game’ jagers. 
Tot deze groep behoorden de vijf lastigste, grote wilde 
dieren om op te jagen. Tegenwoordig wordt er gelukkig 
vooral nog met de fotocamera op de dieren gejaagd. De 
Big Five bestaat uit de olifant, neushoorn, buffel, leeuw en 
luipaard en heeft de naam te danken aan de grootte en 
gevaarlijkheid van de dieren. 

Wildpark kiezen
De keuze voor het juiste wildpark is essentieel als je de 
Big Five wilt zien. Deze dieren zijn namelijk niet in alle 
wildparken aanwezig. Geloof ook niet zomaar alles wat 
reissites beloven. Prachtige accommodaties zijn leuk, 
maar geven geen garantie om de dieren te zien. Vanuit je 
accommodatie ga je met een safarivoertuig op pad om de 
dieren te zoeken. Doordat de dieren gewend zijn aan de 
auto’s kun je vaak heel dichtbij komen. 

Kies voor een gebied waar alle kampen en lodges actief 
betrokken worden bij het natuurbehoud en bescherming 
van de dieren. Om je kansen op het spotten van de Big 
Five te vergroten, boek je bij een organisatie waar rangers 

De Big Five zien tijdens een reis door Afrika, staat het ook op jouw bucketlist? Bij ons wel! 
Het kan echter knap lastig zijn om deze dieren in het wild tegen te komen. Wij hebben een 

aantal tips opgesteld om de kans te vergroten deze vijf dieren tegen te komen. 

Spot jij de Five?BigOlifant, buffel, neushoorn, luipaard en leeuw

BEN JIJ AL OP 
SAFARI GEWEEST? 
HET IS EEN 
VERSLAVING DIE 
NOOIT VERVEELT

en parkscouts in contact staan met het 
hoofdkwartier. Zij hebben een goede kijk 
op waar de dieren zich bevinden, wat de 
kans om ze tegen te komen fl ink vergroot. 

In de buurt van water
Vaak is de beste plek om de Big Five en 
andere wilde dieren te spotten in de buurt 
van water. Water is immers nodig om te 
overleven, vooral in de winter wanneer het 

BRUIST/REIZEN

Five?Big

schaars is. Ga daarom eens op zoek naar 
de dieren in de buurt van rivieren en 
waterpoelen. 

Zelfs met deze tips is er geen garantie dat 
je alle dieren van de Big Five gaat zien, 
maar de kans is wel stukken groter. 
En wanneer je dan echt oog in oog staat 
met een van deze wilde dieren, is dat een 
ervaring om nooit meer te vergeten!  
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Jij wil toch ook  

GOED VOOR DE  

DAG KOMEN?

Bel 06-15668373

WEBDESIGN
Websites, webshops  

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes,  
roll-up banners etc.

ONLINE MARKETING
Website- & zoekmachine- 

optimalisatie

Is jouw website al 2020-proof?
Jouw website wordt door ons met passie gebouwd. Samen met jou 
brengen we jouw wensen, de uitstraling, doelgroep en de doelstelling 
van je online visitekaartje in beeld. Vervolgens gaan wij de website voor 
je ontwerpen en ontwikkelen. Als deze fase is afgerond krijg je de eerste 
opzet van je nieuwe website. Cool toch!

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg  |  06 1566 8373
info@droweb.nl   |   WWW.DROWEB.NL

DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. 

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

Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun overleden huisdier 
te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het weekend en de 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, het afscheid en de 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.

Ook bij uw 
dierenarts

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
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. 

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

Jan trotse eigenaresse van 
Gordijncentrum in Dongen. 
Mijn visie is dat je interieur 
een weerspiegeling van je 

karakter moet zijn. Laat mij 
je foto’s en/of tekening van 

jouw woning zien, nieuwbouw 
of bestaand, en ik ga er een 

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse 
eigenaresse van Gordijncentrum in Dongen. Mijn visie is dat je interieur een 
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van 
jouw woning zien, nieuwbouw of bestaand, en ik ga er een supermooi geheel 
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, Dongen  |  0162 313 876  |  www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget
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Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Steffy Kusters

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

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

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

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

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

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

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

Koffie of 

cappuccino?

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

Gezocht: auto, leaseauto of bedrijfswagen
Aangeboden: onderhoud alle merken op twee locaties in Tilburg
Sterke punten: flexibel, korte lijnen, duidelijke afspraken, al 45 jaar ervaring
Extra’s: haal- en brengservice, leenauto of bus

De juiste autogarage?

DE JUISTE MATCH: Auto Blaschke
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200 m2 
speelplezier 
met toezicht

4000M2 SPORT EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

Fitness
Groepslessen 
Cross-fi t

Wellness
Kinderspeelparadijs
Indoor-voetbal

Cardio-bioscoop
Krachttraining
Bedrijfsfi tness

4000M2 SPORT EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

Cardio-bioscoop
Krachttraining
Bedrijfsfi tness

WWW.FACTORYSPORTANDFUN.NL

Binnen 
tien minuten 
van Reeshof
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Lange Wagenstraat 55e, Gilze  |  0161-456055  |  info@oefentherapiecesar-gilze.nl  |  www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Wat doet de Cesartherapeut?
In onze praktijk voor oefentherapie 
Cesar helpen we mensen met allerlei 
pijnklachten. Met oefentherapie trainen 
we je spieren en zorgen we dat je weer 
soepel wordt.  

Neem een kijkje 
op onze website  
voor meer info of  
neem contact op  

per e-mail

We bekijken uw klacht of probleem vanuit een holistische visie. 
Iedereen weet dat pijnklachten invloed hebben op je doen 
en laten; je beweegt anders door de pijn, je gaat onbewust je 
spieren anders aanspannen en bij sommigen beïnvloedt het  
ook de slaapkwaliteit. 
Door niet alleen de lokale klacht op te lossen, maar ook  te 
kijken naar de beweegpatronen en de algehele houding, zorgen 
we ervoor dat je klacht opgelost wordt en dat je er ook in de 
toekomst controle over hebt. En dat maakt de behandeling zeer 
succesvol! 

Ook weer soepel bewegen? 
We helpen je graag!

Met houdingstherapie verbeteren we je werk- 
houding, of je houding tijdens het uitvoeren van 
hobby's. We passen adem- en ontspannings-
therapie toe om spanningsklachten te verminderen. 
En slaaptherapie om de slaapkwaliteit te verbeteren 
en meer uitgerust wakker te worden. Vaak worden de 
verschillende therapievormen naast elkaar ingezet. 

“Op school werd ik gepest. Ik 
hoorde nergens bij en voelde 
me vaak alleen. Ik vroeg me af 
waarom ze me niet leuk vonden. 
Mijn klasgenoten zeiden dat ik 
te druk was. Het maakte me 
verdrietig. Op een gegeven 
moment was het zo erg dat ik 
dacht dat het beter was als ik 
er niet meer zou zijn. Toen ik 
dat tegen mijn mentor vertelde, 
schakelde ze hulp in. Ook stelde 
ze voor naar Join us te gaan.”

Saar vertelt: “Ik zag er tegenop 
om te gaan, bang dat ik er niet bij 
zou horen. Niets was minder waar. 
Vanaf de allereerste avond hoor ik 
erbij en kan ik mezelf zijn. Bij Join 
us leer ik geen moeite te doen voor 
mensen die me niet accepteren. Ik 
zoek nu juist mensen op die bij me 
passen. Op school ben ik bevriend 
geraakt met een klasgenootje. Ik zag 
dat ze vaak alleen was en heb haar 
opgezocht. Het klikt enorm! Ik voel 
me veel beter nu.”

In Nederland voelt 3 tot 14% van de 
jongeren zich chronisch eenzaam. Stichting 
Join us zet zich in voor deze jongeren en 
helpt hen sociaal sterker worden.

Voor meer informati e:
www.join-us.nu 

SAAR (15) VOELDE ZICH EENZAAM, 
MAAR NU NIET MEER
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T

5958



De een vindt het heerlijk om tijdens de feestdagen lang in de keuken te staan, de ander moet er niet 
aan denken. Hoor jij bij die laatste groep? Dan is dit makkelijke kerstmenu dé oplossing voor jou.

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Leg de plakjes zalm mooi op een bordje. 
Besprenkel de zalm met het citroensap, 
hierdoor gaat de zalm ‘garen’. Doe de 
citroenrasp in een kom. Hak 30 gram 
pijnboompitten fi jn en roer deze samen 
met de dille door het sap. Voeg de 
roomkaas toe en breng op smaak met 
peper en zout.
Besprenkel de zalm met een beetje 
olijfolie en bestrooi met een klein beetje 
peper en zout. Leg een mooie schep van 
het roomkaasmengsel in het midden van 
de zalm. Verdeel wat waterkers, de 
knofl ookcroutons, de kappertjes en over-
gebleven pijnboompitten eroverheen. 

INGREDIËNTEN
200 gr gerookte zalm

(in dunne plakjes)
rasp en sap van 1 citroen

50 gr pijnboompitten,
licht geroosterd

paar takjes dille, fi jngehakt
2 eetl naturel roomkaas

zwarte peper en zeezout
4 eetl olijfolie

handjevol waterkers
zakje knofl ookcroutons

1 eetl kappertjes

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

GEEN DEEGROLLER 
BIJ DE HAND?

Vlees kun je plat-
slaan met een pan. 
Om iets uit te rollen 

is de (wijn)fl es
je beste vriend. 

OEPS, DE KALKOEN IS 
NOG BEVROREN. Leg 

hem in de verpakking (of 
een plastic zak) in een 
pan met koud water. 

Vervang het water ieder 
half uur.

A
VERS APPELSAP 

nodig voor je recept?
Bevries een appel, 

laat hem weer 
ontdooien en je 

knijpt de zachte appel 
eenvoudig leeg.

r

Zalmcarpaccio
met roomkaas

SCHIJFJES
CHAMPIGNON 
NODIG voor je 
kerstgerecht? 
Je snijdt ze 

eenvoudig met 
een eiersnijder.

k

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng de honing met de mosterd en de 
tijm en wrijf de varkenshaas hiermee in. 
Wikkel het ontbijtspek om de varkenshaas 
en verhit een koekenpan. Bak de 
varkenshaas circa 5 minuten rondom aan 
tot het spek iets knapperig is. Leg het 
geheel vervolgens in een ovenschaal. 
Snijd de appels in plakjes en bestrooi ze 
met een beetje kaneel. Verdeel de appels 
rondom het vlees. Zet de schaal nog 
20-25 minuten in de voorverwarmde 
oven, afhankelijk van de dikte van de 
varkenshaas. Deze mag nog iets rose zijn 
van binnen.

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROOMBOTER VOOR 
HET KERSTONTBIJT 

TE HARD? Snijd 
dunne plakjes met 
een dunschiller. Die 
smeer je eenvoudig 
uit op je broodje.

IETS TE VEEL ZOUT? 
Voeg dan een klontje 

suiker toe om de 
smaak te maskeren. 

Of kook een aardappel 
mee, het zetmeel 

neemt het zout op.

ZELF DIKKE 
FRITES MAKEN? 

Snijd een 
aardappel met 

een appelsnijder 
en je hebt precies 
het juiste formaat.

VERSE 
MUNTBLAADJES  
haal je eenvoudig 
van het takje als 
je het takje door 
de gaatjes van 
een rasp trekt.

0 N

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
300 gr varkenshaas

1 eetl honing
1 theel mosterd

1 theel tijm
7 plakken ontbijtspek

2 appels
snuf kaneel

2 PERS - 25 MIN + 25 MIN OVENTIJD

Varkenshaas
  met spek en appel

L
6160



Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

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?

KOM SNEL  EENS LANGS!

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

6362



ŠKODA KAMIQ
vanaf € 23.790

Van Mossel ŠKODA Tilburg Kraaivenstraat 13 - T: +31 13 547 00 40
Van Mossel ŠKODA Waalwijk Van Andelstraat 11 - T: +31 416 65 15 90
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