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HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!
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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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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 
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer worden. 
Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar dé 
monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat deze 
oude stad voor iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je 
graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als Vishandel 
Van Schooten en Tweewielerspecialist Van Boxel je maar al te graag 
meer vertellen over hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel 
verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem
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het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem







BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win

SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl
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Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Ste�y Kusters

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

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

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

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

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

verzorgen wij de BSO. Op de BSO bieden wij uitdagende activiteiten.
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       van Schooten
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• En nog veel meer!

De gezelligste 
kraam van 
Tilburg & 
omstreken! 
(en niet te duur)

SERVICE  •  KWALITEIT  •  KL ANT VRIENDELIJKHEID

 De lekkerste 
vis haal je bij

Iedere wo/do | Dalempromenade, Reeshof
Iedere do t/m zo | Albert Heijn XL, Jan Heijnsstraat 

vishandelvanschooten

Altijd 
lekker vers!
Proef het 

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



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.

Zoekt u een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

Bij AutoKafoe kunnen ze u verder helpen. 
En dat inmiddels alweer elf jaar.
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BENT U DRUK MET 
HET GROEN IN UW TUIN? 

Bij Van Kemenade Bestratingen kunt u niet alleen terecht voor zowel nieuwe 
als gebruikte sierbestrating en tuinelementen, maar ook voor de nodige materialen 
voor het onderhoud van uw tuin (bemesting & reinigingsmiddelen).

Zo kunt u bij ons terecht voor het halen van de juiste 
bemesting voor in uw tuin. Siertuinbemesting, potgrond, 
tuinturf, champignonmest en teelaarde kunnen zowel in kleine 
als grote hoeveelheden afgehaald of thuisbezorgd worden. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor reinigingsmiddelen tegen 
bijvoorbeeld groene aanslag of voor een klein prijsje uw 
snoeiafval achterlaten. 

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. 



DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 
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Artinails & Beauty 
Artinails & Beauty biedt alle gespecialiseerde 
behandelingen aan onder één dak. Voor nagel-
styling, gelnagels, hand- en voetverzorging, 
schimmelnagels, behandelingen voor huid-
verzorging, anti-aging, defi nitief ontharen én 
make-up ben je bij Artinails & Beauty op het
juiste adres.

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

De gediplomeerde specialistes 
staan graag voor je klaar,

Wendy van Strien

ALLE BEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK

NAGELBEHANDELING

• Gellak

• Gel/Acryl/Polygel

• Spa-Manicure

• IBX-behandeling

GEZICHTSBEHANDELING / ANTI-AGING

• Hydraderm Youth behandelingen
 voor een zichtbaar jongere huid

• Hydraderm Lift behandeling

• Aromatic Visage voor een mooie 
 en vitale huid

• Lift Summum behandeling verstevigt 
 en verbetert de gelaatstrekken

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

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

• Hydra Clean

• Hydra Care - deze behandeling 
 verzorgt de huid

PEDICUREBEHANDELING

• Pedicure

• Spa voetbehandeling

• IBX-behandelingJouw beautyspecialist!
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Ouder worden; hangende oogleden, rimpels krijgen, kraaienpootjes 
ga zo maar door... Je moet er natuurlijk niet aan denken! Helaas 
krijgt toch iedereen hiermee te maken. Naarmate je ouder wordt, 
verliest je huid de energie en vernieuwt zich langzamer dan 
voorheen, waardoor de eerste tekenen van veroudering ontstaan. 

Een jongere huid?

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

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL

Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat manieren om huidveroudering te 

verminderen! Een van die methodes is middels de Hydradermie Youth-

behandeling. De Hydradermie Youth-Behandeling wordt ook wel de 

‘ster’-behandeling genoemd en is geschikt voor ieder huidtype. Door de 

behandeling wordt je huid goed gehydrateerd en gevoed, met als gevolg 

dat huidveroudering vermindert. Dat wil toch iedereen?  

En wat zijn de resultaten…?
• de huid is hersteld en komt minder oud over

• de fi jne lijntjes en rimpels zijn verminderd

• de huid krijgt een lift en ziet er frisser uit

Wil je het zelf ervaren maak dan een afspraak
via www.artinails-beauty.nl of bel 013-5439028

Slechts
een telefoontje verwijderd van een mooie en gladdere 

huid.
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

DIPHANO
FLEXX
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN|BABYLON
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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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 
door heb 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

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win

KIND1744 AdvVierIkcsBruistAllemaalDEF.indd   1 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!
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politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win

Het Integraal Kindercentrum

Vertrouwd spelen, leren en ontdekken
met vriendjes uit je eigen buurt!
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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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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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Oefentherapie Cesar Gilze  |  Lange Wagenstraat 55e, Gilze  
0161-456055  |  Info@oefentherapiecesar-gilze.nl
www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Ontspannen wandelen,  
wie wil dit nu niet?

Om lekker ontspannen te wandelen en zo weinig mogelijk klachten 
te ervaren, geven wij je enkele tips en adviezen om zelf aan de slag te 
gaan tijdens het wandelen. Sta allereerst eens even stil bij je lijf en je 
houding. Hoe wandel ik nu eigenlijk?  Wijzen mijn tenen naar voren, 
wikkel ik mijn voeten af, houd ik mijn rug recht en staat mijn hoofd 
recht op mijn romp? 

Zorg dat je actief loopt, haal je handen uit je zakken, zwaai je armen 
losjes mee iedere stap, zodat je rug vrij kan roteren waardoor het lopen 
nog dynamischer wordt. Houdt je borstbeen voor je navel, en je romp 
boven je voorste been, zo voorkom je dat je gaat slenteren en in je 
(onder)rug gaat hangen.

Nieuwsgierig wat u kunt doen om pijnvrij te wandelen?  
Neem voor een houdingadvies of loopanalyse gerust contact op!

Het is weer voorjaar, de avonden nodigen uit om een stukje 
te gaan wandelen. Ontspannen kunnen wandelen een 
heerlijk idee, maar niet altijd even gemakkelijk! Een blokje 
om voor een boodschap, een dagje shoppen, naar een 
pretpark of hard aan het trainen voor de 4-daagse; lopen 
doen we overal! 
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“We zijn inmiddels niet alleen meer gericht op het dorp maar hebben 
echt een regiofunctie”, vertelt Sonja trots. “Je vindt in de winkel een 
uitgebreid assortiment nieuwe en gebruikte fietsen van bekende 
merken als Gazelle, Ridley en Koga; van stadfietsen tot sportieve 
fietsen en e-bikes. Daarnaast verkopen we allerhande accessoires en 
fietskleding, en zelfs sportvoeding en massagemiddelen. Dat geeft 
wel aan dat ook veel sporters onze winkel weten te vinden.”

Bike Fit studio
En dat is niet voor niets. Van Boxel Tweewielers beschikt namelijk 
over een zogenaamde Bike Fit Studio. “Als je een racefiets, 
mountainbike of cyclocrossfiets koopt, heb je bij ons de mogelijkheid 
om deze helemaal op maat te laten afstellen. Dit gebeurt door middel 
van een intake gesprek, lichaamsanalyse en fysiek onderzoek. Op 
deze manier verminder en voorkom je allerlei lichamelijke klachten, 
en kom je uiteindelijk tot betere prestaties.”

E-bikes
“Als het gaat om e-bikes vind je bij ons naast de klassieke modellen 
juist ook de meer sportieve e-bikes gericht op woon-/werkverkeer 
en op de jeugd. We beschikken bovendien over goed geschoold 
personeel dat graag het jaarlijkse onderhoud van je e-bike voor je 
verzorgt. En wil je een keer een e-bike proberen, dan hebben we 
testfietsen voor je klaar staan.”

Van Boxel Tweewielers bestaat al meer 
dan 80 jaar en is in die tijd uitgegroeid 
tot dé fietsspecialist van het Zuiden. In 

1999 zijn Sonja en Bas van Boxel – naast 
de zaak in Galder – een filiaal in Gilze 
begonnen. In de winkel kun je terecht 

voor werkelijk alles op fietsgebied.

Van Boxel Tweewielers 

Vakkundigheid en Bra bantse gezelligheid

28



Nieuwstraat 33a, Gilze  |  0161-454799  |  info@vanboxelgilze.nl  |  www.vanboxelgilze.nl

Professionele werkplaats
De professionele werkplaats vormt het hart 
van de zaak. “Als je de fiets ’s-morgens 
brengt, is deze in principe aan het eind 
van de dag weer klaar. Eventueel kun je 
gebruik maken van een leenfiets. Voor kleine 
reparaties kun je dagelijks tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur binnenlopen. Die proberen we 
als het even kan direct te verhelpen.”

BIJ ONS STAAT SERVICE, PRODUCTKENNIS  
EN VAKBEKWAAMHEID BOVEN AAN

BRUISENDE/ZAKEN
Van Boxel Tweewielers 

Vakkundigheid en Bra bantse gezelligheid
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Voor iedere smaak een passende vloer
Op zoek naar een nieuwe vloer? Dan ben je bij 
VloerenCentrale in Breda ongetwijfeld aan het 
juiste adres. En dat inmiddels alweer 35 jaar. 
We spraken met Suzanne de Vos die samen 
met haar broer Stef de zaak runt.

VAN KLASSIEK TOT TRENDY EN 
VAN LANDELIJK TOT INDUSTRIEEL

Voor iedere smaak

PVC Vloeren Laminaat Tapijttegels

Neem snel een 

kijkje in onze 

2.500m² grote 

showroom

Gevarieerde collectie
“Smaken verschillen”, vertelt Suzanne. “Daar zijn 
wij ons bij VloerenCentrale maar al te goed van 
bewust. Vandaar dat wij een grote en gevarieerde 
collectie vloeren bieden met voor iedere smaak 
- en elk budget - wel wat wils. Van klassiek tot 
trendy en van landelijk tot industrieel en alles 
er tussenin.” Laminaat, pvc vloeren, tapijttegels, 
parket, kurkvloeren, karpetten, marmoleum en 
tapijt, VloerenCentrale biedt het allemaal. “En 
doordat we hiervan fl ink wat op voorraad hebben, 
kunnen we in veel gevallen heel snel leveren.”

Kwaliteit
Die enorme voorraad is overigens niet de enige 
reden waarom je voor VloerenCentrale zou 
moeten kiezen. “Het leveren van kwaliteit staat 
bij ons altijd voorop, net als het bieden van de 
best mogelijke service en het geven van een 

Voor iedere smaak een passende vloer
Op zoek naar een nieuwe vloer? Dan ben je bij 
VloerenCentrale in Breda ongetwijfeld aan het 
juiste adres. En dat inmiddels alweer 35 jaar. 
We spraken met Suzanne de Vos die samen 
met haar broer Stef de zaak runt.

eerlijk advies. Bij ons ben je niet alleen aan het 
juiste adres voor de aankoop van een vloer, ook 
op het gebied van inmeten en leggen kunnen wij 
onze klanten volledig ontzorgen. Dit alles doen we 
in eigen beheer zodat we de kwaliteit ook altijd 
kunnen waarborgen. Klanten krijgen van ons ook 
altijd een onderhoudsadvies bij de vloer zodat zij 
die vervolgens ook zelf goed kunnen onderhouden.”

Showroom
Hoewel de focus bij VloerenCentrale - zoals 
de naam al doet vermoeden - op vloeren ligt, 
kun je hier ook terecht voor binnenzonwering, 
trapbekleding en natuurlijk ook plinten. “Wil je 
met eigen ogen zien wat we allemaal te bieden 
hebben, breng dan zeker eens een bezoekje aan 
onze showroom. Op maar liefst 2.500 vierkante 
meter geven we je een overzichtelijk beeld van ons 
complete aanbod. Tot snel dus bij VloerenCentrale.”

BRUISENDE/ZAKEN

Voor iedere smaakVoor iedere smaakVoor iedere smaakVoor iedere smaak een passende vloer een passende vloer een passende vloer

Tapijttegels Parket Kurk vloeren Marmoleum Tapijt Traprenovatie Plinten

Takkebijsters 70, Breda  |  076-522 06 86  |  info@devloerencentrale.nl  |  www.devloerencentrale.nl 
Openingstijden: ma-vrij 9.00 - 17.00 uur  |  za 9.00 - 16.00 uur
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Bij Tenerife heb je acht van de tien dagen een reële kans om walvissen en dolfi jnen 
te spotten, omdat diverse soorten het hele jaar in de Canarische archipel vertoeven. 

In mei en juni komen daar nog diverse soorten bij die rondom Tenerife halt 
houden tijdens hun jaarlijkse trektocht door de Atlantische Oceaan.

De zuidwestkust van Tenerife is één van de meest geschikte 
plaatsen om dolfi jnen en walvissen gade te slaan. Je kunt er 
meer dan twintig verschillende soorten waarnemen, van 
de tuimelaar en de blauwe vinvis tot de bultrug en de orka. 
Grienden en tuimelaars kun je bijna het hele jaar door zien 
omdat zij er hun ‘thuisbasis’ hebben. De andere soorten 
komen in mei en juni langs Tenerife.

Verrekijker en telelens
De verschillende soorten identifi ceren is niet altijd eenvoudig, 
maar voorzien van een verrekijker of een fototoestel met 
een telelens lukt het wel. De lengte, de vorm van hun kop, 
ruggenvin en staart, hun kleur en hun gedrag maken veelal 
het onderscheid. Gespecialiseerde bootexcursies geven je 
de kans om deze vaak immense zeezoogdieren van dichtbij 
gade te slaan. Deze bootexcursies zijn strikt gereglementeerd. 
De schippers moeten een veiligheidsafstand tot de dieren 
in acht nemen en moeten zo nodig ook hun motoren 
uitschakelen om hen niet te storen.

TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen

NEEM EEN
FRISSE DUIK 
TUSSEN DE 
DOLFIJNEN

Onvoorspelbaar
De meeste bootjes vertrekken vanaf Los 
Cristianos, Puerto Colón en Los Gigantes.
Er worden uiteenlopende excursies 
aangeboden van twee tot vijf uur met 
kleine, middelgrote en grote boten waarop 
soms ook een maaltijd wordt geserveerd. 
Tijdens enkele excursies krijg je ook de 
kans om een frisse duik te nemen in een 
baai of om tussen de dolfi jnen te zwemmen.

Weet wel dat het gedrag van de dieren niet 
altijd voorspelbaar is. Het wordt bepaald 
door het tijdstip van de dag, de stroming, 
de condities op zee, het beschikbare 

Tenerife
BRUIST/REIZEN

voedsel, enzovoort. Niettemin zijn de 
dieren vrijwel altijd bijzonder actief, 
maar zij bepalen of en hoe zij zich willen 
vertonen aan nieuwsgierige toeristen.

Frisse zeebries
Omdat de zee soms wat onstuimig 
kan zijn en de boot kan schommelen 
of bruusk kan neerploffen op het 
wateroppervlak, is het handig om 
eventuele voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen zeeziekte. Neem zeker 
ook een water- en winddicht jack mee, 
omdat de zeebries het soms fl ink wat 
koeler maakt dan op het strand.
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Heb jij ook lente kriebels?
 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

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

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

€ 29,95
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Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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

€ 29,95
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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.”
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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.

Je gaat aan de slag met opruimen en 
zorgt ervoor dat alles netjes wordt 
geregeld.

In de praktijk kan dat anders 
uitpakken. Zoals bij een klant die 
nadat moeder overleden was nog een 
rekening kreeg voor zorgkosten van 
de ziektekostenverzekeraar. En een 
behoorlijk bedrag ook. Paniek alom want 
alles was immers al afgehandeld en men 
had zelf de laatste kosten betaald. Er was 
geen geld meer over.

Wat te doen?  
In dat geval kun je beroep doen op de 
wet BETS (Bescherming erfgenamen 
tegen schulden). Deze wet bestaat sinds 
september 2016 als extra bescherming 
tegen onverwachte schulden. 

COLUMN/JOSÉ APPELS

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

Daar moet wel wat voor gebeuren. 
In deze zaak  is het met behulp van 
de NalatenschapsMakelaar in orde 
gekomen en kon men alsnog de erfenis 
beneficiair aanvaarden. Het waren 
spannende weken, dat weer wel.

Herken je de situatie of wil je  
juist deze situaties voorkomen?
Bel mij voor meer informatie.  
Ik help u graag verder!

Je hebt een erfenis aanvaard, gedachteloos misschien, 
omdat de erfenis bijvoorbeeld van je ouders is of een goede 
vriend en je denkt te weten dat er geen schulden zijn. 

Wat houdt de  
Wet BETS in?

Bel 
voor een kosteloos 

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



Eat, drink and enjoy...
PASS I E ,  PUUR ,  E E R L I J K EN VERRASS END ,  DAT Z I JN 
D E K E RNWOORD EN VAN TU I N HU I S CU L I NA I R .  H ET ADR ES VOOR 
E EN H E E R L I J K E L UNCH MET NET DAT B E ETJ E EXTRA . . .

,

N I E UW N I E UW N I E UW !
Tuinhuis Culinair heeft een nieuwe menukaart met 
heerlijke gerechten om uit te proberen! 

“Wij benaderen de lunch op dezelfde manier als ze 
in andere zaken het diner benaderen: alles wordt 
hier vers bereid met een focus op kwaliteit. Uiteraard 
hebben we ook de ‘standaard’ lunchgerechten op 
onze kaart staan, maar daarnaast bedienen we ook 

degenen die net iets meer willen dan doorsnee en dat 
toch tegen een leuke prijs in een sfeervolle, eigentijdse 
setting. 

AL L DAY BR EAK FAST
Nieuw op onze kaart ! All day breakfast met heerlijke 
avocado gerechten, verschillende groente- en fruit 
smoothies die aan te vullen zijn met superfood supple-
menten. Natuurlijk kunnen onze overheerlijke 
bowls niet ontbreken! Kom snel proeven. 

1 5 JAAR TU I N HU I S CU L I NA I R
Tuinhuis Culinair bestaat ondertussen al weer 15 jaar 
en dat gaan we natuurlijk vieren met speciale gerechten 
en leuke acties. Hou onze website en social media goed in 
de gaten en blijf daarmee op de hoogte hoe wij dit mooie 
jubileum met jullie gaan vieren! 

Tot ziens bij Tuinhuis Culinair!

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 LBezoek onze n ieuwe webs ite   EN BEKIJK ONZE NIEUWE LUNCHKAART 

HEERL IJKE KOFF I E . . .
ALL DAY 
BREAKFAST  

EN FR ISSE 
SALADES

kijk op onze site voor alle nieuwtjes, gerechten en acties! 
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kijk op onze site voor alle nieuwtjes, gerechten en acties! 
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Paletplein 13 5044 JB Tilburg Tel. 013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

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  
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NIEUW! Maak kennis met onze Boutique Fitness!
Sporten in kleine groepen waarin aandacht ligt voor het ‘shapen’ van het lichaam door middel van actieve mat 

lessen zoals Solid Shape en Pilates, ontspanning van lichaam en geest met Power Yoga, Yin Yoga en Hatha Yoga.
Breng je lichaam in een goede fl ow door Solid Balance, dit alles in onze Solid Boutique Fitness Studio.

Your body, your mind, your lifestyle!
Meld je aan: info@solidhealth.nu

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

www.solidhealth.nu
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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  
GENIETEN!

Foto: Brigitte Feijen

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

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

Heb je wat te vieren? 
 Wij maken het onvergetelijk!

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



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 SPRING

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  



De Biesbosch is een adembenemend natuurgebied dat uitstekend geschikt is 
om per boot te verkennen. Helemaal speciaal wordt dat als je dat doet met een 
eigen bootje. Dat kun je huren bij Bootverhuur Drimmelen. 

De vloot bestaat uit acht motorbootjes, acht 
kajuitbootjes, twee gewone sloepen en twee 
elektrische sloepen voor maximaal negen personen. 
Daarnaast is er ook nog een motorjacht voor vier 
personen met alles erop en eraan, waarop je dus 
ook kunt overnachten. De luxe elektrische sloep 
van negen bij drie meter wordt verhuurd inclusief 
schipper. “Deze is ideaal voor rondvaarten tijdens 

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

BRUISENDE/ZAKEN

Bootverhuur Drimmelen
De Biesbosch in met 

bijvoorbeeld een familiedag of vrijgezellenfeest,” 
zo vertelt eigenaar Marcel Zijlmans.  

Wie bij Bootverhuur Drimmelen een boot 
huurt, krijgt een uitgebreide instructie en een 
routeboek mee. Ga voor meer infromatie naar 
de website en stel je eigen 
arrangement samen. 

Boek veilig en 

gemakkelijk online. Ga naar

 www.bootverhuurdrimmelen.nl

Burgemeester Verwielstraat 67, Oisterwijk
013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 
WWW.INGRIDBLOM.EU

CRYO BEHANDELINGEN

IPL ONTHARINGSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN

SPECIALE BEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

WELLNESS ARRANGEMENTEN

DEEL BEHANDELINGEN

SEIZOENSBEHANDELING

Ingrid Blom is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste sinds 1982. 

In haar praktijk wordt de klant op een 
professionele wijze tevreden gesteld 

door diverse huidbehandelingen 
en ook defi nitief ontharen door 

middel van IPL. 
 

Kijk voor meer informatie op mijn 
website: www.ingridblom.eu

 Vetcellen bevriezen 
met de Cryolipolyse 21 
 
 Het lichaam is opgebouwd uit miljarden vetcellen. Op het 
moment dat het lichaam volgroeid is, stopt de aanmaak van 
nieuwe cellen; ze kunnen alleen nog maar groter worden. 
Met de cryotherapie wordt de gehele vetcel 
verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
omhulsel bestaan. De cel kan zich dan 
vervolgens weer vullen. 
 
 Door kou toe te passen kristalliseren de 
vetcellen. De behandelkop kan tot min tien graden. 
De vetcellen bereiken hierdoor een temperatuur van 
vier graden. Het gekristalliseerde vet wordt tot twee 
weken na de behandeling op een natuurlijke wijze door 
het lichaam afgevoerd. Cryotherapie brengt geen schade 
aan, aan de omliggende weefsels. Het bevriezen van vetcellen 
is dus een zeer VEILIGE behandeling en heeft bovendien veel 
voordelen ten opzichte van andere behandelingen tegen vet.
  
 Voordelen  
 •  Figuur corrigerend 
•  Vermindering van cellulitis
•  Strakkere huid
•  Vermindering van vetophoping
•  Gladdere huid
•  Snel resultaat

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende 
afspraak! 
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Met de cryotherapie wordt de gehele vetcel 
verwijderd door middel van koude. 
Bij andere afslankmethoden wordt de 
vetcel weliswaar geleegd, maar blijft het 
omhulsel bestaan. De cel kan zich dan 
vervolgens weer vullen. 
 
 Door kou toe te passen kristalliseren de 
vetcellen. De behandelkop kan tot min tien graden. 
De vetcellen bereiken hierdoor een temperatuur van 
vier graden. Het gekristalliseerde vet wordt tot twee 
weken na de behandeling op een natuurlijke wijze door 
het lichaam afgevoerd. Cryotherapie brengt geen schade 
aan, aan de omliggende weefsels. Het bevriezen van vetcellen 
is dus een zeer VEILIGE behandeling en heeft bovendien veel 
voordelen ten opzichte van andere behandelingen tegen vet.
  
 Voordelen  
 •  Figuur corrigerend 
•  Vermindering van cellulitis
•  Strakkere huid
•  Vermindering van vetophoping
•  Gladdere huid
•  Snel resultaat

Meer weten kijk op www.ingridblom.eu 
Kennismaken? Bel voor een vrijblijvende 
afspraak! 

45



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



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

prestatie. Velen bestellen 
hun elektronica en witgoed 

tegenwoordig online of bij de 
giganten en hebben geen idee 

wat ze daarmee mislopen.

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

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

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

We maken er een punt van om op de hoogte te blijven van de huidige trends 
en zijn dan ook online èn op menig beurs te vinden om kennis op te doen. 
Ja, 40 jaar concurrentie en een flinke recessie overleven is niet voor iedereen 
weggelegd, daarvoor moet je een stapje harder lopen dan de rest. 

Ook hét adres voor uw pasfoto’s!

 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 

Ook hét adres voor uw pasfoto’s!

 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

AL 40 JAAR 

EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!



4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL           0161-232282



Een huis verkopen of kopen is een spannende, maar tegelijkertijd onzekere 
gebeurtenis. Roland Jansen Makelaars kent de woningmarkt door en door.  
Zo kunnen wij u op basis van ligging, omgevingsfactoren, bouwstijl en staat  
van onderhoud deskundig informeren over de waarde(ontwikkeling) van 
de woonhuizen in deze streek. Met Roland Jansen Makelaars staat u 
er niet alleen voor. Wij zijn waarschijnlijk even enthousiast als u, maar 
blijven ook kritisch en realistisch. 

Roland Jansen Makelaars  

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

Zo kunnen wij u op basis van ligging, omgevingsfactoren, bouwstijl en staat 
van onderhoud deskundig informeren over de waarde(ontwikkeling) van 

Gratis waardebepaling   •   Lage vaste courtage   •   Gratis aankoopbegeleiding bij verkoop woning

Mocht u uw woning bij ons in de verkoop zetten en een nieuwe woning op 
het oog hebben, dan is onze aankoopbegeleiding een gratis dienst. Neem 
vrijblijvend contact met ons op voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek 
waarin we een realistische waardebepaling van uw huidige woning doen 
en/of uw droomhuis bespreken. Roland Jansen Makelaars, uw VBO-
makelaar!

Te koop: van Glabbeekstraat 22, Rijen
Deze ruime vrijstaande woning heeft een luxe zwembad (2018) en sauna in 
de achtertuin. De woning ligt in een rustige straat, aan een ven, in de wijk 
“de vliegende vennen”. Er is een woonkamer met erker, een woonkeuken 
met kelder, een tv-/speelkamer, een hobbyruimte met douche en toilet en 
een inpandige garage.  De eerste verdieping heeft 4 slaapkamers, een luxe 
badkamer en apart toilet. De woning is volledig geïsoleerd en deels v.v. 
vloerverwarming en rolluiken. Ook wonen met mantelzorg is hier mogelijk.

Vraagprijs € 749.000,- k.k.  
Bouwjaar 1999, aanbouw 2002, inhoud 967 m³, woonoppervlak 258 m², perceel 800 m²

Goede  
fotoreportage
en presentatie 

lonen!
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Enjoy out door living

TOTAALBELEVING VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De hoge mate van aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de prachtige showroom van 1.200 vierkante meter. 
Ook online verkrijgbaar.

BRUISENDE/ZAKEN

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.

Maak hierbij een keuze uit diverse materialen en 
kies de stijl die bij u past: van traditioneel tot 
eigentijds. Daarbij bieden wij u een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Samen met u komen wij tot 
het gewenste resultaat, waar u zich prettig bij voelt.

Comfortabel zitten
Eenmaal binnen bij Bogarden vindt u de mooiste 
meubelen van een uitzonderlijk hoog niveau. 
Uitblinkend in stijl, kwaliteit en originaliteit. Onze 
collectie bestaat uit de toonaangevende merken 
Borek en Max & Luuk.

Bij Bogarden is er een grote keuze uit materiaal, 
van traditioneel tot eigentijds. Diverse collecties 
zijn ontworpen door vooraanstaande ontwerpers 
zoals onder andere Marcel Wolterinck, Bertram 
Beerbaum, Remy Meijers, Eric Kuster en Frans 
van Rens. Met als resultaat smaakvolle buiten-
meubelen en bijpassende parasols die met passie 
en aandacht  zijn ontworpen en vervaardigd. 
Iedere lijn, iedere contour, elk materiaal is gevormd 

en gekozen om de gebruiker het ultieme ‘genieten’ en ‘ontspannen’ 
met familie en vrienden te bieden, waarin de tuin het centrale 
middelpunt vormt. De gehele collectie is tijdloos en al deze meubelen 
hebben ongeacht de vormgeving een ultiem comfort en zijn gemaakt 
van weersbestendige materialen.

Sfeer & schaduw
De collectie parasols van het merk Borek geldt zonder twijfel als de 
meest uitgebreide van Nederland. Gemaakt van diverse materialen en 
leverbaar in verschillende kleuren. In uitvoering variëren onze parasols 
van rond tot vierkant, vrijhangend tot losstaand, klassiek tot modern en 
van klein tot groot. Zo kunt u bij ons altijd slagen.

De bijzondere klasse van onze producten kunt u zelf 
ervaren door een bezoek te brengen aan onze showroom. 
Wij nodigen u graag uit om te komen genieten.

Enjoy out door living

Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk  |  013-5216464  |  www.bogarden.nl

TOTAALBELEVING VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De hoge mate van aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de prachtige showroom van 1.200 vierkante meter. 
Ook online verkrijgbaar.
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Maak hierbij een keuze uit diverse materialen en 
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en aandacht  zijn ontworpen en vervaardigd. 
Iedere lijn, iedere contour, elk materiaal is gevormd 

en gekozen om de gebruiker het ultieme ‘genieten’ en ‘ontspannen’ 
met familie en vrienden te bieden, waarin de tuin het centrale 
middelpunt vormt. De gehele collectie is tijdloos en al deze meubelen 
hebben ongeacht de vormgeving een ultiem comfort en zijn gemaakt 
van weersbestendige materialen.

Sfeer & schaduw
De collectie parasols van het merk Borek geldt zonder twijfel als de 
meest uitgebreide van Nederland. Gemaakt van diverse materialen en 
leverbaar in verschillende kleuren. In uitvoering variëren onze parasols 
van rond tot vierkant, vrijhangend tot losstaand, klassiek tot modern en 
van klein tot groot. Zo kunt u bij ons altijd slagen.

De bijzondere klasse van onze producten kunt u zelf 
ervaren door een bezoek te brengen aan onze showroom. 
Wij nodigen u graag uit om te komen genieten.

Enjoy out door living

Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk  |  013-5216464  |  www.bogarden.nl

TOTAALBELEVING VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De hoge mate van aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de prachtige showroom van 1.200 vierkante meter. 
Ook online verkrijgbaar.



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.

Financial lease

Occasions

Auto inkoop

Financieren

Verzekeren

Occasions
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

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaar

Kom gauw langs
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Het was een mooi programma waarin we een goede presentatie kregen van Rico 
Verhoeven. De bekende Kickbokser en Brabander in Nederland. Men zal denken: 
wat had die dan voor motivatie te vertellen voor ondernemers? Maar laat ik je 
verrassen: HEEL VEEL. Hij is naast een vechter die aan vechtsport doet ook een 
vechter die weet hoe hij achter zijn doel aan moet gaan. 

Rico liet met zijn verhaal en in een presentatiefilm zien dat hij een goede motivator 
kan zijn maar ook hoe je als ondernemer jezelf goed kan motiveren om het vol 
te houden en om je doel te bereiken. Je doel is ver weg maar je kan het steeds 
dichterbij halen door in jezelf te geloven en je niet van je pad af te laten gaan.

Verder was het fijn om met ondernemers aan tafelrondes te komen om zo 
elkaar meer te leren kennen en stellingen te bespreken hoe men denkt over het 
ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. 

Op zoek naar een flexibele baan die bij jou past? 
Bent u als ondernemer opzoek naar het juiste productieve en flexibele personeel?

Donderdag 21 februari 
waren wij als team van 

JobManiac Gilze Rijen te 
gast bij de bijeenkomst 

‘BusinessBoost Connect’. 
Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd door ING 
Bank in samenwerking 

met diverse netwerk- 
platforms voor de 

ondernemer.

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

Kom je ook? Jij bent de toekomst!

Job Maniac Gilze Rijen 
    versus Rico Verhoeven             

Wij komen graag bij u langs wanneer u personeel nodig hebt. 
Ben je op zoek naar een leuke job? Maak dan een afspraak bij ons 
en schrijf je in! De koffie staat klaar.

 tijdens de ‘BusinessBoost Connect’

COLUMN/JOB MANIAC



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 



Ben je op zoek naar
een compacte 
 of luxe huurauto?
Wij hebben voor jou een breed aanbod  
tegen een zeer scherpe prijs!

Bekijk onze 
scherpe 

tarieven op 
onze website!

Uniek in Brabant zijn onze all-in tarieven. Zo weet u precies waar 
je aan toe bent en kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. 
Meer weten?   Neem dan nu contact met ons op!

Jouw autoverhuur- en 
shortleasespecialist  

in de regio. 

Met een breed assortiment 
auto’s geleverd vanuit onze 
hoofdvestiging in Tilburg, 
ons kantoor in Waalwijk of 
ons pick-up point in Goirle, 
beschik je altijd over een 
huurauto die bij je past.

Het voordeligste 
autoverhuurbedrijf  

in de regio. 

Ons aanbod is zeer 
breed: van compacte 

tot luxe personenauto’s, 
9-persoonsbussen, maar ook 
kleine en grotere bestel- en 

verhuiswagens. 

Graag tot ziens bij een 
van onze vestigingen!

Ringbaan Noord 183, Tilburg
Altenaweg 8-10, Waalwijk

Dorpsstraat 72, Goirle

www.flexcarrent.nl

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

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

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

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

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

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

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

 De Wolmuis is  

ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  

en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk



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

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Wat is echografie?
Met echografie zijn wij in staat om o.a. spieren, pezen en 
gewrichtsbanden in beeld te brengen. De fysiotherapeut 
gebruikt een echografiekop met gel die over het lichaams-
deel glijdt waar uw klacht zich bevindt. Via de echografiekop 
wordt er een zwart-wit beeld zichtbaar op het scherm. 
Echografie is volledig pijnvrij en niet schadelijk voor het 
lichaam. Een onderzoek met echografie duurt maximaal een 
half uur. Direct na het onderzoek bespreekt de fysiotherapeut 
de bevindingen met u. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

Waarom gebruiken wij echografie?
Echografie is beeldvormend onderzoek dat wij naast het 
reguliere onderzoek inzetten. De fysiotherapeut is door 
middel van echografie in staat om uw pijnklachten duidelijk 
in kaart te brengen. Zo komen wij snel bij de kern van het 
probleem en kan er een gedegen behandelplan opgesteld 
worden. Hierdoor bent u sneller klachtenvrij.

Bij welke klachten gebruiken wij echografie?
- Spierblessure
- Peesblessure
- Gewrichtsbandblessure 
- Slijmbeursontsteking

De cliënten die wij behandelen met echografie zijn over het algemeen zeer tevreden met 
het resultaat. Toch klinkt het wel spannend: echografie bij de fysiotherapeut. In dit artikel 
leest u meer over hoe wij echografie inzetten voor onze cliënten.

Echografie bij Fysiotheek Gilze

Wat kost echografisch onderzoek?
Een echografisch onderzoek kost niets extra’s. Het is 
onderdeel van uw fysiotherapeutische behandeling.

Contact met Fysiotheek Gilze
Echografie is binnen de fysiotherapie nog erg nieuw. 
Hierdoor wordt het nog niet overal toegepast. Bij 
Fysiotheek Gilze is het een vertrouwd onderzoeksmiddel. 
Heeft u klachten die betrekking hebben tot spieren, 
pezen, gewrichtsbanden of slijmbeurs? Vraag één van 
onze fysiotherapeuten of echografie iets voor u kan 
betekenen.

Fysiotheek Gilze is al jaren een begrip in Gilze. 
Hét gezondheidscentrum waar u terecht kunt 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.



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?

Ik sta 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  
bespreken? Je kunt altijd vrijblijvend contact 

met mij opnemen!

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

Wat dacht je  
bijvoorbeeld van 
waterfietsen?  

Daarnaast heeft Aquafun4you ook 
actievere opties in de aanbieding, 
zoals sit on top kayaks, kano's 
en motorboten, waarmee je wat 
sneller over de Tilburgse wateren 
rond kunt varen.

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



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

10 x  
Ford Fiësta  
van 2016  

vanaf  

€ 10.995,-

10 x  

 Renault Captur 

van 2016  

vanaf  

€ 14.995,-

Lente, de juiste tijd voor een nieuwe aankoop.

10 x  

Volkswagen Up  

van 2015  

vanaf  

€ 6.995,-

We hebben verschillende merken ingekocht  

voor de snelle beslisser:
Verschillende kleuren en uitvoeringen beschikbaar

€ 6.995,-

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl
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 I AM T-Cross
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vanaf  
€ 22.620,-
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