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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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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!



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!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

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

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Mijn Kiek Fotografie 
EINDREDACTIE Asja Vossen
ACQUISITIE Rogier Jongerden, 06-47885009

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

  Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

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

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
De Reeshof Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud

35

31

22

2323

8

12

win



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Van Boxel Gilze, 
De Wolmuis en Saints Poolcenter. Zij geven je maar al te graag een 
kijkje in hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 
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LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



Pauline verkoopt o.a. tweedehands kleding, schoenen, 
puzzels en boeken. “Alles is voor 1 euro te koop”, vertelt 
ze enthousiast. “Babykleding en ondergoed kosten zelfs 
slechts 0,50 euro. “Dat neemt niet weg dat we alles wat 
we binnen krijgen, kritisch sorteren. Alleen spullen die 
nog bruikbaar zijn, komen in de winkel te liggen.”

Voor de zwemsport
De opbrengt van de tweedehands spullen komt - vanuit 
de achterliggende stichting Voor Elk Wat Wils - ten goede 
aan de zwemsport. “Ons gezin is zeer betrokken bij twee 
regionale zwemverenigingen. We doen wat we kunnen. 
We hebben bijvoorbeeld een keer medailles gemaakt en 
tijdens een kamp getrakteerd op McDonalds, iets wat 
voor sommige kinderen echt iets bijzonders is omdat hun 
ouders dit niet kunnen betalen.”

Kwaliteitsgaren
Bij De Wolmuis vind je verder brei- en haakgaren van 
o.a. Lammy Yarns, Bergere de France, Rico en Phildar 
Pinguin en allerhande materialen om hiermee te werken. 

Iedereen is welkom

“Kwaliteit staat voorop. Je steekt zo veel liefde en tijd in een 
werk, het loont echt om te investeren in goed basismateriaal. 
Des te langer heb je er plezier van.”

Breicafé
Sowieso ben je tegen een kleine vergoeding welkom in 
het breicafé om onder het genot van een kopje koffie of 
thee (en iets lekkers!) samen te handwerken. “We wonen 
zelf ook in de wijk, dus mensen stappen makkelijk binnen 
en vertrouwen ons hun verhaal toe. Niets moet, alles kan. 
Iedereen is hier even welkom.”

Pauline Bouthoorn opende in augustus 2013 de deuren 
van een kringloopwinkel in Tilburg. Vanuit haar voorliefde 
voor handwerken breidde Pauline al snel het aanbod 
uit met brei- en haakgarens. Inmiddels is de zaak 
uitgegroeid tot een gezellige buurtwinkel waar jong en 
oud met plezier samenkomen om elkaar te ontmoeten.

Breilessen van start
Binnenkort beginnen twee nieuwe 
breicursussen voor beginners. De 
lessen voor kinderen (vanaf circa 
8 jaar) starten op zaterdag 2 maart 
(11.00-13.00 uur), de lessen voor 
volwassenen op vrijdag 8 maart 
(19.00-21.00 uur). Graag vooraf 
aanmelden via 06-14487965.
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Iedereen is welkom bij De Wolmuis!

 De Wolmuis is  
ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  
en DPD.

BRUISENDE/ZAKEN



EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze 

leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie#1 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestylewin trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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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!



Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

Wij zijn Bosch Car Service 
Auto Blaschke.

45 jaar geleden opende Auto Blaschke 
haar deuren. Door hard te werken en 

dicht bij ons zelf te blijven, hebben we 
een goede reputatie opgebouwd die 
in 2015 leidde tot een tweede plaats 

bij de verkiezing van beste autobedrijf 
van Nederland. Daar zijn we heel trots 
op. Ons team staat voor kwaliteit en 
service. Het is een mix van ervaring 
en jong talent, maar allemaal even 
enthousiast, klantvriendelijk en fris. 

Wij zijn groot, maar niet te groot om een 
persoonlijke band met u op te bouwen. 
Wij zijn klein, maar niet te klein om u 

perfect te kunnen servicen. 
Uw auto moet het gewoon doen.  

Elke dag. Daar rekent u op.  
Auto Blaschke staat voor u klaar.
 Voor APK, onderhoud, reparaties, 
schadeherstel en voor nieuwe en 

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

Auto Blaschke  
staat altijd voor u klaar!

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

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
APK, banden, storingen etc. 

Ons team staat in 2019 weer voor u klaar!

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

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

Uiteraard bent u ook altijd welkom voor onderhoud, 
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KIND1744 AdvVierIkcsBruistAllemaalDEF.indd   2 29-09-17   09:37

Het Integraal Kindercentrum

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

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



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!

Het Integraal Kindercentrum

Vertrouwd spelen, leren en ontdekken
met vriendjes uit je eigen buurt!
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty op het
juiste adres.

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

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care - deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!
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Met de Aeropuffi ng-techniek kun je de meest artistieke designs maken. 
Van een subtiele babyboom tot colorboom en de meest leuke designs met 
schaduweffecten, textuurontwerpen, 3D-effect.

Met Aeropuffi ng bereik je hetzelfde effect als airbrushen. Dit gebeurt middels 
een sponsje met pastagel en wordt dan vervolgens met een sjabloon op 
de nagel getamponneerd. Hiermee kun je bijvoorbeeld een hele mooie 
babyboom nagel mee maken, doordat dit heel mooi in elkaar overloopt.

 Leuke weetjes:
• Aeropuffi ng kan zowel op natuurlijke nagels aangebracht 

worden als op kunstnagels. Zoals ook op gelpolish en acryl.
• Door bij Aeropuffi ng meerdere sjablonen te gebruiken 

over elkaar ziet het eruit als een ingewikkelde nail art.
• Met Aeropuffi ng kunt u snel en gemakkelijk een mooie 

nail art maken.

Sommigen zeggen dat Aeropuffi ng ‘een airbrush effect is zonder de airbrushset.’ 
Met Aeropuffi ng kan je elke ontwerp van verschillende complexiteit maken. 

Aeropuffi ng is een nieuwe 
techniek in de nail art.

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

Wil je ook je 
nagels van nailart voorzien? Maak dan nu een afspraak.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA

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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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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* Kijk voor de voorwaarden en deelnemende collecties op:

1  wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2  alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3  wij bieden u uitgebreide garanties

4  kwaliteit en zekerheid van een vakman

5  transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

altijd
een mooie
oplossing

de échte
binnenhuis

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

mix en 
    matchWonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies1

beste deal2

tot in de puntjes geregeld3

de échte
binnenhuis

adviseur

Mooie gordijnen • Leefbare vloeren

Verrassende zonwering

Leuke woonaccessoires

Inspirerend interieuradvies

Noorderlaan 15 - Dongen

Telefoon: 0162 - 32 25 15

E-mail: info@haarbosch.com

www.haarbosch.com

altijd
een mooie
oplossing

Mooie gordijnen • Leefbare vloeren

Verrassende zonwering

Leuke woonaccessoires

Inspirerend interieuradvies
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E-mail: info@haarbosch.com

www.haarbosch.com

Wonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies1

beste deal2

tot in de puntjes geregeld3

de échte
binnenhuis

adviseur

altijd
een mooie
oplossing

Mooie gordijnen • Leefbare vloeren

Verrassende zonwering

Leuke woonaccessoires

Inspirerend interieuradvies

Noorderlaan 15 - Dongen

Telefoon: 0162 - 32 25 15

E-mail: info@haarbosch.com

www.haarbosch.com

Wonen begint bij 

Berg&Berg 
Haarbosch

gratis interieuradvies1

beste deal2

tot in de puntjes geregeld3

de échte
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altijd
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Noorderlaan 15, Dongen  |  0162 - 32 25 15  |  info@haarbosch.com  |  www.haarbosch.com
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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.

Op zoek naar een mooie en 
goede middenklasser?

Bij AutoKafoe kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen. 
En dat inmiddels alweer elf jaar.
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013-2032 456  |  www.verkeersschooldoen.nl  |  info@verkeersschooldoen.nl

Wil jij je zelfkennis vergroten  
   en je bewustzijn verruimen?
Iets bijzonders op de vloer?

Wacht niet langer 
en bel voor alle 
mogelijkheden!

013-5360625

Van de Sande Woninginrichters   
weet alles over diverse  

vloerbedekkingen en hun sfeer  
en functie. Wij hebben voor u  

een unieke collectie in huis,  
in vele variëteiten in materiaal, 

kleuren etc. 

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

nieuwste technieken en de laatste trends.
GOIRKESTRAAT 53B, TILBURG  |  013-5360625 
WWW.VDSANDEWONINGINRICHTERS.NL

29



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

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

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

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

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

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

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

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



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

Goed voorbereid  
op wintersport! 

 
Met deze twee oefeningen bereid jij je extra 
voor op de wintersport!

1 Sterke bovenbenen
Ga met je voeten stevig staan op heupbreedte, strek je armen naar 
voren uit en doe vervolgens alsof je gaat zitten. Zak diep door je 
knieën en duw hierbij je billen naar achter toe. Kom rustig omhoog en 
maak een x aantal (bijv. 10 tot 30) herhalingen totdat de bovenbenen 
verzuren. Daarna even pauze. Herhaal dat 3 keer. Wat je als aanvulling, 
naast deze dynamische oefening kunt doen is het vasthouden van de 
zogenaamde squat houding in plaats van het veren. Ook weer tot de 
verzuring toetreedt.

2 Balans
Om je balans te verbeteren kun je veel oefeningen doen. Een van de 
gemakkelijkste voor thuis is het staan op 1 been terwijl je kookt of je 
tandenpoetst. Ook kun je het staan op 1 been oefenen met je ogen 
dicht. Met deze oefening train je de coördinatie en snelheid van zowel 
de spieren om je enkels, knieën en heupen, wat goed van pas komt op 
de wintersport!

Veel succes met deze 2 oefeningen!  
En veel veilige wintersport kilometers!
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl

32



HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl

33



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  

Stationstraat 46, Rijen  |  Geopend: woensdag t/m zondag 11.30 - 20.00 uur 
Huibevendreef 18, Tilburg  |  Geopend: woensdag tm zondag 14.00 - 21.00 uur

KOM ZELF  
GENIETEN!

Foto: Brigitte Feijen

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



Van Boxel Tweewielers, de 
fietsspecialist van het zuiden. U 
kunt in onze winkel terecht voor 
alles op fietsgebied, we hebben 
een groot assortiment fietsen van 
stadfietsen tot een ruime keuze 
aan sportieve en elektrische 
fietsen. Ook voor onderdelen, 
accessoires, kleding en een bikefit 
kunt u bij ons terecht. Bent u al in 
het bezit van een fiets maar bent 
u op zoek naar een professionele 
werkplaats met goed opgeleid 
personeel, maak dan gerust een 
afspraak om uw fiets te brengen.

De e-bike specialist 
van het zuiden
In onze werkplaats beschikken wij over een uitgebreid aanbod aan zeer specialistisch 
gereedschap. Onze werkbanken en speciale fietsstandaards zijn erop gericht om 
uw fiets met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Daarnaast volgen 
onze medewerkers regelmatig cursussen en seminars om op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen op fietsgebied en zijn de ideale sparringpartners om u te 
adviseren bij de aankoop van een fiets of aanverwante artikelen.
Bezoek onze website voor meer informatie en wat wij voor u kunnen betekenen.

Speciaal voor onze 
E-bike rijders:

E-APK nu van 

€ 67,50 voor 

€ 55,-

Nieuwstraat 33a, Gilze    
0161-454799     

info@vanboxelgilze.nl     
www.vanboxelgilze.nl
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Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Tel. nr. 06- 109 17 970 (dag en nacht bereikbaar)
www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl
info@margrietvaningenuitvaartzorg.nl  



Maximaal tuinplezier 
met de juiste bestrating
Bij Van Kemenade kiest u uit een 
compleet assortiment uw kwaliteits-
bestrating waarvan u gegarandeerd 
jarenlang gaat genieten. 

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

Bent u op zoek naar 
bestrating voor uw terras, 
oprit of bedrijfsterrein?



Wij zijn een bedrijf met een 
grote voorraad aan gebruikte 

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

Occasions
250 

occasions 
uit voorraad 

leverbaar

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

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

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

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

Wacht niet langer en
 kom ook gauw kijken

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nlNijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nl
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Volg ons op Facebook M Biemans Hovenierswerken

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

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

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

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

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

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Paul Ter Wolbeek, aangenaam 
De eigenaar en naamgever van Via Paul is Paul 
Ter Wolbeek. Als geboren en getogen Tilburger - 
woonachtig én werkzaam in de Puishaven - kent hij 
de lokale markt op z’n duimpje. Als 12-jarige jongen 
hield Paul al de lokale vastgoedadvertenties bij en 
ontwikkelde hij een voorliefde voor architectuur. 
Dankzij zijn makelaardij-opleiding, zijn ervaring als 
fi scaal adviseur en zijn grote netwerk levert Paul veel 
toegevoegde waarde als makelaar.

Doen waar je goed in bent. Bij Via Paul vind je de 
makelaar die het beste met je voor heeft. Die zorgt 
dat je de best denkbare prijs krijgt voor je woning. 
En die je helpt je droomwoning of bedrijfspand 
te vinden. Daarnaast werkt Via Paul nauw 
samen met andere professionals om je een zeer 
compleet dienstenaanbod te kunnen leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan hypotheekadvies, interieurstyling, 
woningfotografi e en taxaties.

De makelaar 
 die helemaal thuis is in Tilburg
En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage.

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 
Via Paul Makelaardij. Wij zijn helemaal thuis in Tilburg, kennen de wijken 
van de stad en weten wat er lokaal speelt. 

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

www.viapaulmakelaardij.nl

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195

Bijzondere woning onder de aandacht:   
Maasbommelstraat 13, TilburgKijk op  WWW.BRADYSOUND.NU of bel  

06-21468471 voor alle mogelijkheden!INTERESSE?

Heb je wat te vieren? 
 Wij maken het onvergetelijk!

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

Paletplein 13 5044 JB Tilburg Tel. 013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL
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fi scaal adviseur en zijn grote netwerk levert Paul veel 
toegevoegde waarde als makelaar.

Doen waar je goed in bent. Bij Via Paul vind je de 
makelaar die het beste met je voor heeft. Die zorgt 
dat je de best denkbare prijs krijgt voor je woning. 
En die je helpt je droomwoning of bedrijfspand 
te vinden. Daarnaast werkt Via Paul nauw 
samen met andere professionals om je een zeer 
compleet dienstenaanbod te kunnen leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan hypotheekadvies, interieurstyling, 
woningfotografi e en taxaties.

De makelaar 
 die helemaal thuis is in Tilburg
En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage.

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 
Via Paul Makelaardij. Wij zijn helemaal thuis in Tilburg, kennen de wijken 
van de stad en weten wat er lokaal speelt. 

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

www.viapaulmakelaardij.nl

Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de dienstverlening van 

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195

Bijzondere woning onder de aandacht:   
Maasbommelstraat 13, Tilburg
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Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de

nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN
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Kwaliteit en vakmanschap

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

Je keuken opnieuw  
pimpen, ik ga ervoor!

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

Like ons op 
www.facebook.com/DeReeshofBruist

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

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

EENMALIGE 
KENNISMAKING 
met de Bodytec,
3 trainingen voor 

€ 49,-

Trainen onder begeleiding 
Resultaat gericht 

Spiermassa opbouwen 
Figuurcorrectie 

Traint in 1 x 8 grootste spiergroepen

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

www.solidhealth.nu

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

Openingstijden:  
Maandag gesloten, di  t/m vr: 09.00 - 12.30  en 
13.30 - 18.00 uur,  zaterdag: 09.00 - 17.00 uur 

AL 40 JAAR 

EEN BEGRIP 
IN DE REGIO! Verhulst Radio & TV

DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM
voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.

DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM
voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.

Ben je op zoek naar een compacte draadloze 
speaker voor in een kleine ruimte van Heos 
by Denon? Dan is de Heos 3 absoluut een 
uitkomst. Deze kleine speaker biedt enorm 
veel opties en een helder geluid voor de 
muziekliefhebber. Creëer met de kleine speaker 
een helder geluid met dezelfde kwaliteit als in 
een opnamestudio.

Heos3
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Mijn naam is José Appels, geboren 
en getogen in Tilburg, erkend 

NalatenschapsMakelaar & Mediator  
in de regio Tilburg.

Mijn oorspronkelijke werkervaringen heb ik 
opgedaan als adviseur en leidinggevende 

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

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

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

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

alle emoties die daarbij horen. Dit breng  
ik samen in mijn werkzaamheden als 
nalatenschapsmakelaar en mediator.

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

mijn oprechte belangstelling.

U heeft ook geen contact gehad de 
laatste tijd en u weet dus niet wat de 
leefomstandigheden waren van de 
overledene op het moment van overlijden. 

Gaat u de erfenis aanvaarden of wilt u 
er niets mee te maken hebben. Wat is 
wijsheid? Het is een situatie die vaker 
voorkomt dan u denkt. Doordat er al jaren 
geen contact is geweest is het lastig in 
te schatten of de erfenis positief is. Als 
u de erfenis aanvaardt, bent u met uw 
eigen vermogen verantwoordelijk voor de 
schulden uit de erfenis,  mochten deze 
boven de baten uitstijgen.

Er zijn diverse manieren voor het 
aanvaarden van een erfenis, zuivere 
aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en 
het verwerpen van een erfenis. 

COLUMN/JOSÉ APPELS

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

Voor iedere soort aanvaarding geldt een 
bepaalde procedure. De afhandeling 
van een beneficiaire aanvaarding en 
de verwerping van een erfenis is een 
procedure die via het kantongerecht 
loopt. Ik kan u adviseren welke 
mogelijkheid het beste in uw situatie 
past en deze voor u uitvoeren.

Bel mij voor meer informatie.  
Ik help u graag verder!

U krijgt te horen dat u erfgenaam bent van een persoon 
die u al jaren niet meer hebt gezien. 

Help, ik ben erfgenaam!  
En wat nu?

Bel 
voor een kosteloos 

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

DRAADLO0S
MUZIEK 
SYSTEEM
voor je hele huis

STREAM JE FAVORIETE MUZIEK VAN JE SMARTPHONE OF TABLET, 
PC OF NAS NAAR ÉÉN OF MEERDERE HEOS SPEAKERS.



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

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

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

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



Wat is uw woning waard?
“Voor je tot verkoop over gaat, komen wij graag  
bij u langs voor een gratis waardebepaling,  
het verkoopproces uit te leggen en de lijnen uit te 
zetten.”

Een bruisende indruk
“Als makelaar/taxateur en verkoopstyliste 
zorgen wij ervoor dat uw woning zo 
goed mogelijk op de woningmarkt wordt 
weggezet. Een goede fotopresentatie moet 
direct de aandacht trekken naar uw woning. 
Mensen moeten geprikkeld en nieuwsgierig worden. Ik 
kom dan ook graag bij u langs om samen tot een optimale 
verkooppresentatie te komen en geef u tips & trucs op 
het gebied van woningstyling en inrichting. Tijdens 
bezichtigingen voor zowel aankoop als verkoop, denk ik 
mee met de kijkers. Enthousiaste kijkers en daadwerkelijk 
tot aan- en verkoop over gaan is waar we voor gaan.”

Roland Jansen Makelaars 
denkt in mensen, niet 

alleen in woningen. Dat 
is prettig voor u én voor 

uw potentiële kopers. De 
afgelopen jaren hebben 

wij ons verder ontwikkeld 
vanuit de steeds 

groeiende behoefte om 
het anders te doen dan 

grote makelaarskantoren 
en u de aandacht te 
geven die u als klant 

verdient. 

Een (t)huis waar je 
    blij van wordt…

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

mee met de kijkers. Enthousiaste kijkers en daadwerkelijk 
tot aan- en verkoop over gaan is waar we voor gaan.”

Hoofdstraat 97, Rijen  |  0161 224618  |  

direct de aandacht trekken naar uw woning. 
Mensen moeten geprikkeld en nieuwsgierig worden. Ik Gratis  

waarde- 
bepaling

Twee in één !
“Mogen wij uw huis verkopen? Dan krijgt u van ons gratis 
aankoopbegeleiding!  We zoeken mee naar een geschikte woning, gaan mee  
met bezichtigingen, adviseren u over de mogelijkheden, doen de onderhandelingen 
voor u en nemen tot het einde extra zorgen uit handen.”  

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

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

Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS WINTER

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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MAALBERGENSTRAAT 38, TILBURG  |  06-13047432
GISELLE.KONING@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

Giselle Koning

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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

www.gordijncentrum.nl

BINNENKIJKEN

THUISVOELEN

SFEERPROEVEN

Gordijnencentrum Dongen

180m2 woontrends

Stijl, smaak en inspiratie

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Horren

Shutters
Carpetten

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

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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

www.gordijncentrum.nl
   Advies op maat!

Stijl, smaak en inspiratie

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

Bij aankoop 
gratis doos 
bonbons.

Vakantieplannen?

Ook in 2019 sta ik graag weer voor jou klaar. Wist 
je dat je voor iedere soort reis bij mij terecht kunt? 

Denk bijvoorbeeld aan strandvakanties, stedentrips, 
rondreizen, wintersport, cruises, sportieve reizen, 

treinreizen, huwelijksreizen en familiereizen.

Graag zet ik nog even de voordelen van het 
boeken bij mij voor jou op een rij:

- Jouw agenda is leidend: boek waar en  
wanneer het jou uitkomt

- Makkelijk: via telefoon, per e-mail,  
bij jou thuis of op kantoor

- Goede adviezen en tips voor particuliere  
en zakelijke reizen

- Persoonlijk, deskundig en makkelijk
- Zonder extra kosten

Wanneer mag ik jouw vakantiewensen  
voor 2019 bespreken? Je kunt altijd vrijblijvend 

contact met mij opnemen!



Bieke Merkx, sinds maart 
2018 werkzaam binnen 
Fysiotheek Gilze als algemeen 
fysiotherapeut. 

In 2013 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut 
en in datzelfde jaar ben ik direct aan de slag 
gegaan bij een particuliere praktijk. Kort daarna 
ben ik gestart met de tweejarige opleiding tot 
McKenzie-therapeut. Dit is een behandelmethode 
gespecialiseerd in rug –en nekklachten. De inzet 
van de patiënt is bij deze therapie erg belangrijk. 
Iets wat ik erg goed vind. Ik denk namelijk dat je in 
alle uren die je niet bij mij bent, juist de vooruitgang 
kunt boeken. Als patiënt zelf invloed kunnen 

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

uitoefenen op je klacht, middels oefeningen voor thuis, is iets wat 
ik altijd nastreef.

In 2016 ben ik de Master Manuele Therapie gestart aan de SOMT 
University in Amersfoort. Manuele therapie is een specialisatie 
binnen de fysiotherapie, die zich voornamelijk richt op het 
onderzoeken en behandelen van klachten aan de wervelkolom 
of gewrichten. Tijdens deze opleiding word je getraind in het 
analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van 
specifieke mobilisaties en manipulaties (in de volksmond kraken). 
Door deze technieken laat je een gewricht vaak snel weer goed 
bewegen. 
Heeft u last van uw rug of nek en wilt u hier snel vanaf?  
Dan is manuele therapie wellicht iets voor u!
Mail of bel dan direct voor een afspraak.

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Bieke Merkx, sinds maart 
2018 werkzaam binnen 
Fysiotheek Gilze als algemeen 
fysiotherapeut. 



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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Onroerendgoed bemiddeling

Twan Zebregs 
  Makelaardij biedt deskundigheid én betrouwbaarheid

Maak een afspraak voor een 
vrijblijvende waardebepaling. 

Bel voor  
een afspraak
06-53227622

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl
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STATIONSSTRAAT 8 - TILBURG  |  013-5425523
WWW.PINOS-EETCAFE.NL

Pino’s Wereld Eetcafé

Pino’s special (2 pers.) 
voorgerechten uit diverse landen
ook in combinatie met € 19,95 menu!

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

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



rekenduo  
sommen 
pabo 
kaarten 

getallen 
meten 
training 
tabel

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

Maak kans op een:

Rekenduo 
combibox 1F & 2F 
met bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

t.w.v. € 47,50
et bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

€ 47,50

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl

www.cijferstormspelen.nl

1

STATIONSSTRAAT 8 - TILBURG  |  013-5425523
WWW.PINOS-EETCAFE.NL

Pino’s Wereld Eetcafé

Pino’s special (2 pers.) 
voorgerechten uit diverse landen
ook in combinatie met € 19,95 menu!
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Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 
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SEAT Tarraco. 
Met 7 zitplaatsen, al vanaf € 37.950
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