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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.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

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

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

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

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48



BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

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

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

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

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

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

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

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

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist 
EINDREDACTIE 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

25

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

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

59

36

2323

6

voor 
vader
voor 

vader

10



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als Spijkers 
Fietsen en Latenzo je over hun bedrijf. En de rest? Ontdek het vooral 
zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen
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Nijmegen VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen

Met 36 uitgaven is Nederland 

glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor 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

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

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 #wonderfeel naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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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!



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 
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Om de jeugdigheid van uw huid te behouden en om huidveroudering gerelateerd aan UV te voorkomen, 
biedt Guinot een bescherming die is ontworpen om de schadelijke effecten van de zon tegen te gaan.

Bereid jij je huid voor op de zon?

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

Innovatie: Sun Logic, anti-ageing zonneproducten bieden een dubbele bescherming tegen de schadelijke 

effecten van UV A en UV B zonlicht en tegen huidveroudering door licht oftewel blauw licht (telefoon- 

tablet en computer- schermen), die gepaard gaan met cel-DNA-schade te bestrijden. Als aanvulling op 

beschermende verzorgingsproducten biedt Sun Logic producten die de huid voorbereiden, herstellen, 

kalmeren en de bruine kleur sublimeren. Bronze veilig en bescherm uw huid permanent door de 

verzorgingsproducten te gebruiken die zijn aangepast aan uw dagelijks leven. Niet alleen tijdens uw 

vakantie, uw weekenduitstapjes, maar ook als dagverzorging vanaf maart.

20%
korting

op je 
zonbescherming

naar keuze.

vakantie, uw weekenduitstapjes, maar ook als dagverzorging vanaf maart.

20%
korting

op je
korting

op je
korting

zonbescherming
naar keuze.

Bij aankoop van een 
aftersun gezicht of lichaam

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

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

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

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

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een 
bezoek aan onze website (www.vankemenadebest.nl) en vraag 
vrijblijvend een offerte aan. 
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Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel 
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken, voordat ze worden afgeleverd.

Zoek je een nieuwe 
of jong gebruikte auto?

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

KOM SNEL  EENS LANGS!
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Het oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Of je nu zin hebt om te poolen of 
liever gewoon gezellig een drankje 

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

iedereen meer dan welkom. “We 
zijn niet alleen het oudste, maar 

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg
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DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.

Het oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Of je nu zin hebt om te poolen of 
liever gewoon gezellig een drankje 

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

iedereen meer dan welkom. “We 
zijn niet alleen het oudste, maar 

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg
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Wat is er zo speciaal?
Bij de Frietbergh worden de beste aardappelen nog vers in de winkel 
gesneden. Onze 100% rundhamburgers en kipsaté bereiden wij al vanaf 
dag 1 volgens onze eigen unieke receptuur. Wij zijn de enige cafetaria in 
Nederland waar de echte cervela met look van Bartis uit België verkrijgbaar is. 
IJsliefhebber? Wij verkopen vers gedraaid Jacobushoeve ijs gemaakt van verse 
biologische koemelk.

De Frietbergh Rijen Stationstraat 46
Een kleine zaak met een groot bereik. Onze klanten op deze vestiging komen 
niet alleen uit Rijen zelf maar ook van ver daarbuiten. Oosterhout, Tilburg, 
Gilze, Hulten, Dorst, Molenschot etc. Dit bereik is toegenomen na het winnen 
van diverse prijzen waaronder  ‘Brabants Beste Snackbar’ op radio 8FM. In 
2017 hebben we de zaak compleet gerenoveerd en de bakwand vervangen 
voor een bakinstallatie met een enorme capaciteit.

De Frietbergh Reeshof Huibevendreef 18
Deze ruime cafetaria is ideaal gelegen. Er is ruime parkeergelegenheid.  
De cafetaria biedt ongeveer 50 zitplaatsen, verdeeld over de ruime serre  
en een zonovergoten terras. Eind januari 2018 hebben wij hier de deuren  
geopend na een complete make-over van het pand.

Wij zijn Remco & Nathalie 
Rooijens, twee jonge en 
gedreven ondernemers. 
In ons midden Monica, 
filiaalleidster van Rijen. 

Samen met ons topteam 
staan wij al 11 jaar 

bekend om onze kwaliteit, 
klantvriendelijkheid en 

snelle goede service.

Na 11 jaar succes in Rijen nu ook in de Reeshof

De Frietbergh
waar verse friet nog echt vers is
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IJsliefhebber? Wij verkopen vers gedraaid Jacobushoeve ijs gemaakt van verse 

De Frietbergh Rijen Stationstraat 46
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niet alleen uit Rijen zelf maar ook van ver daarbuiten. Oosterhout, Tilburg, 
Gilze, Hulten, Dorst, Molenschot etc. Dit bereik is toegenomen na het winnen 
van diverse prijzen waaronder  ‘Brabants Beste Snackbar’ op radio 8FM. In 
2017 hebben we de zaak compleet gerenoveerd en de bakwand vervangen 
voor een bakinstallatie met een enorme capaciteit.

De Frietbergh Reeshof Huibevendreef 18
Deze ruime cafetaria is ideaal gelegen. Er is ruime parkeergelegenheid. 
De cafetaria biedt ongeveer 50 zitplaatsen, verdeeld over de ruime serre 
en een zonovergoten terras. Eind januari 2018 hebben wij hier de deuren 
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De Frietbergh
waar verse friet nog echt vers is
De Frietbergh
waar verse friet nog echt vers is
De Frietbergh

Wil je meer weten over de Frietbergh?  |  facebook.com/defrietbergh  |  instagram.com/defrietbergh

Groeten het complete team De Frietbergh



De FrietberghDe FrietberghDe FrietberghDe FrietberghDe Frietbergh Hopelijk tot snel! 
Wij staan voor 

je klaar!
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

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

KIND1744 AdvVierIkcsBruistAllemaalDEF.indd   4 29-09-17   09:36

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!

Het Integraal Kindercentrum

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

Groepslessen
Oefentherapie Cesar

Wat anderen zeggen over de Cesar groepslessen:
Zwetend en kreunend liggen we zware oefeningen op een matje te doen  
en ik maak de opmerking: “Karin vraagt ons iets aardigs te schrijven.”

Maar dat doen we met plezier, want we vinden allemaal, dat die  
spierversterkende en houdingcorrigerende oefeningen ons heel goed doen.

Zelf merk ik duidelijk, dat het me meer kracht geeft en dat mijn (zwakke) rug 
sterker is geworden en ik dientengevolge veel minder last heb van rugpijn.

De sfeer in de groepsles vind ik heel prettig. Gericht op stevig doorwerken  
met respect voor ieder individu. Karin is heel alert en corrigeert individueel.

Het verbaast me, hoeveel variatie ze weet aan te brengen in de oefeningen  
en ook dat draagt bij aan het plezier waarmee ik de lessen volg.

We starten met nieuwe groepen op dinsdag en vrijdagochtend 9.30 uur. 
Neem voor meer informatie gerust contact op! 

Vanaf nu bieden wij ook training in groepsverband aan. Train kleinschalig 
uw conditie, spierkracht, souplesse en verbeter uw houding! De groeps-
lessen zijn geschikt voor iedereen die graag zijn of haar rug sterker wil 
maken en het belangrijk vindt om hier verantwoorde oefeningen voor te 
doen in de juiste houding. 
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl
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10

26



2

5

3

4

1

6

Te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: I
ng

rid
 B

ur
ge

r f
or

 c
ol

or
st

or
ie

s.
nl

1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach
11

12

9

8
7

BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

loversBeach
10

27



28



29



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   4 05-05-19   22:10

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
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
VINCENT SHEPPARD

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

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   5 05-05-19   22:10

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   4 05-05-19   22:10

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
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
VINCENT SHEPPARD

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

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   5 05-05-19   22:10

30



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   4 05-05-19   22:10

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
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
VINCENT SHEPPARD

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

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   5 05-05-19   22:10

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   4 05-05-19   22:10

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
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
VINCENT SHEPPARD

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

20190505_Bruist JUNI 2019.indd   5 05-05-19   22:10

31



Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met te veel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN
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Wat is dat nu precies cardetailing? “Het detailen van 
auto’s is met passie en verstand van zaken auto’s weer in nieuwstaat 
brengen, de hoogst mogelijke glans geven en het aanbrengen van 
de ultieme lakbescherming. Voor deze ultieme lakbescherming werk 
ik vooral met de moderne ‘glascoatings’ Modesta en C-quartz Finest 
reserve, twee merken in het topsegment. Ook het polijsten van de 
lak (lakcorrectie) is één van mijn specialismes. Daar waar reguliere 
poetsbedrijven problemen aan de lak verhullen, pak ik de problemen 
bij de bron aan. Bijvoorbeeld: bij een diepe kras in de lak gaat men 
er al snel van uit dat deze overgespoten moet worden, terwijl ik in 
tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”

Kwaliteit Ben je op zoek naar kwaliteit en wil je dat je auto er 
weer als nieuw uitziet, maak dan zeker een afspraak bij TopEnd 
cardetailing. “Ik durf wel te stellen dat ik erg goed ben in mijn werk, 
precies weet wat ik doe en altijd met passie aan het werk ga. Een 
compleet overzicht van alle werkzaamheden die ik uitvoer is te 
vinden op www.topend.nl.  
Ik zie je graag snel in Tilburg!”

Auto’s poetsen 
op een zeer hoog 
niveau, dat is wat 

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

tachtig procent van de gevallen zo’n kras weg kan halen met mijn 
polijsttechnieken. Kwaliteit tegen een veel aantrekkelijkere prijs dus.”
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Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing



LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

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

Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument een reparatiebeurt 
nodig heeft. Dit kan een kleine reparatie zijn, bijvoorbeeld het modelleren 
van de hamerkoppen en het opnieuw afstellen van het mechaniek, of een 
grotere reparatie, zoals het vervangen van diverse (vilt)onderdelen. In 
sommige gevallen is zelfs een totale revisie noodzakelijk. Al deze 
reparaties worden uitgevoerd in onze eigen werkplaats, door goed opgeleide 
vakmensen. Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen de beste materialen, 
omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.

Maak een 
vrijblijvende 
afspraak!

omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.

www.simonspiano.nl

Dat doe je bij Simons Piano!

Je piano laten repareren?

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.
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W W W. H O L L A N D C A S I N O . N L

Op Vaderdag 16 juni is Wim Kieft te gast. 
Ga met hem op de foto, geniet van het interview of race in een 

echte F1 race simulator.
Het gebouw van Holland Casino Breda kende meerdere functies: 

van klooster tot school en van kazerne tot casino.
Het is het grootste casino in de Benelux qua oppervlakte. 

Holland Casino kent het hoogste
uitkeringspercentage binnen de kansspelmarkt.

Op 15 augustus komt Tino Martin optreden. 

Vanaf juni is het ook mogelijk om Party Bingo online 
te reserveren via de website. 

Onze nieuwe menukaart bevat dit seizoen ook 
verse vega voor- en hoofdgerechten.

 Met de Favorites pas komt u altijd gratis binnen én 
maakt u gebruik van vele extra voordelen in ons restaurant.

 

HOLLAND CASINO

Holland Casino Breda  |  Kloosterplein 20, Breda

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

Na verloop van jaren kan het zijn dat uw instrument een reparatiebeurt 
nodig heeft. Dit kan een kleine reparatie zijn, bijvoorbeeld het modelleren 
van de hamerkoppen en het opnieuw afstellen van het mechaniek, of een 
grotere reparatie, zoals het vervangen van diverse (vilt)onderdelen. In 
sommige gevallen is zelfs een totale revisie noodzakelijk. Al deze 
reparaties worden uitgevoerd in onze eigen werkplaats, door goed opgeleide 
vakmensen. Vanzelfsprekend gebruiken wij alleen de beste materialen, 
omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.

Maak een 
vrijblijvende 
afspraak!

Dat doe je bij Simons Piano!

Je piano laten repareren?



Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. 
Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook kek uit moet 

zien, dient die bril in de eerste plaats om je ogen te 
beschermen tegen de uv-stralen van de zon. 
Waar moet je allemaal rekening mee houden

bij de aanschaf van een goede zonnebril?
We helpen je graag met wat tips.

DOOR HET DRAGEN 
VAN EEN ZONNEBRIL 
VERMINDER JE DE KANS 
OP KRAAIENPOOTJES 
ROND JE OGEN
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Hello sunshine
TIP 1
Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede zonnebril 
heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het opschrift 100% 
UV-bescherming. Check dit voor je een bril koopt.

TIP 2
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het passen 
van een nieuwe zonnebril dus op dat deze breed 
genoeg is om ook de huid rond je ogen voldoende te 
beschermen. Dit verkleint de kans op huidveroudering.

TIP 3
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte genomen.’ 
Misschien wel de belangrijkste tip voordat je een zonnebril 
gaat uitzoeken: laat je ogen opmeten. Wanneer je je ogen 
hebt laten opmeten, kan de opticien bepalen of je voldoende 
hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je juist een zonnebril 
op sterkte nodig hebt. 

Voor de kidsIn welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje met uv-fi lter.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen mooi 

zijn, maar ook nog een reden hebben?

Gele glazen: verscherpen het zicht.

Bruine glazen: zorgen dat het zonlicht minder verblindend is.

Grijze glazen: verminderen de felheid van het licht.

Groene glazen: beperken de verblinding door de zon 

en fi lteren een deel van het blauwe licht.

Roze glazen: zorgen voor een uitstekend contrast. 

Daarnaast staat een roze zonnebril natuurlijk geweldig

op een festival!

BRUIST/TIPS
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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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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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In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

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

Alex de Beer

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

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

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

Teddybeer_(162x162)_Advertentie.indd   1 04-07-18   11:12
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Welkom in de wereld van De Wolmuis
Van handwerkwinkel & huiskamerbreicafé tot kringloopwinkel en gezellig buurthuis.

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

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

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

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

 De Wolmuis is  

ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  

en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk

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

De Biesbosch in met Bootverhuur Drimmelen

Huur nu een boot! 

Boek veilig en gemakkelijk online.  

Ga naar www.bootverhuurdrimmelen.nl

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

Het juiste adres 
voor Witgoed 
Beste service!

 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

AL 40 JAAR
EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!

 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

AL 40 JAAR
EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!
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Heb je energie teveel? Wil je je conditie verbeteren?
Werken aan je fi guur? Sporten in groepsverband?
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient?

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

Mixed 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  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,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen
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Meubelstoffering
                 in de breedste zin van het woord

Kwaliteit  “Als meubelstoffeerderij richten wij ons 
op vier takken van sport: het herbekleden van meubels, 
revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 
van klassieke auto`s. Wat we ook doen, één ding staat 
voorop: we streven altijd naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en het beste zitcomfort.”

Uitdaging  “Onze producten liggen over de hele 
wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld in Stockholm voor één van de bekendste 
Amerikaanse mode-bedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore veel leer mogen verwerken en 

bewerken, een erg mooi en prestigieus project. Ook 
bekleden wij voor veel interieurbouwers hun producten, 

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 
het even leuk om voor onze particulieren klanten aan de slag te gaan. 
Alle bekende merken komen bij ons voorbij. Onze uitdaging is het om 
elke keer weer het mooiste resultaat te behalen, en om samen met onze 

klanten te zoeken naar de juiste meubelstof of het juiste leer voor in hun 
interieur. Er is geen beter compliment dan een tevreden klant.” 

Als klein jongetje wist 
Niels van Ree het al: later 
als hij groot zou zijn, wilde 

hij meubelstoffeerder 
worden. Een droom die 

hij ook daadwerkelijk 
heeft waargemaakt. 

“Inmiddels doen we dit 
alweer zo’n dertig jaar 
en elke dag voelt het 

nog steeds meer als een 
hobby dan als werk.”
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Eigenaren: Niels en Monique van Ree |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  www.smits-vanree.nlBIJ ONS ZIT U GOED

revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 

wereld en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Zo hebben 

VOOR

ZAKELIJK  |  PARTICULIER  |  REVALIDATIE

GA DE UITDAGING AAN EN 
GEEF JE OUDE MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN!

BEL 013-5132345 VOOR EEN AFSPRAAK

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
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Genoten heb ik daar, veel klanten blij 
kunnen maken met de spullen die we 
vonden op de vele marktjes in allerlei 
landen. Per ongeluk kwamen we uit bij 
ons nieuwe adres, een oude leerlooierij 
en ik was meteen verliefd op het 
pand met zijn historie en bijzondere 
lichtinval. Een paar dagen in het jaar 
zijn we helemaal opgeruimd en aan 
kant, speciaal om de vele bezoekers 
uit binnen- en buitenland te kunnen 
ontvangen.

Zondag 16 juni is het weer zover!
Onze jaarlijkse Tuin fair!
De oude leerlooierij zal bomvol staan
met schatten uit allerlei verschillende 
landen. Twee verdiepingen in een 
karakteristiek pand die met zorg 
verzameld zijn om uw interieur aan een 
mooie authentieke uitstraling te helpen.

Oude spullen 
met een verhaal
Al van kleins af aan heb ik een voorliefde gehad voor 
oude spullen. Spullen met een karakter, een leven achter 
zich... Vaak met zoveel zorg gemaakt en met zoveel liefde 
bewaard... Alweer 6 jaar geleden opende ik mijn eerste 
winkel in de Hoofdstraat in Rijen, uiteraard in een oud 
pand, een oud cafe.

Of het nu gaat om een een mooie 
antieke kast, dat ene antieke 
schaaltje wat nog ontbrak of een 
tof zinken bad voor in de tuin...
wij hebben het in huis.
Of in onze winkeltuin... want 
onze fair valt samen met het 
evenement Rijen Ruikt van 
Stichting Juin. Vele tuinen zijn 
tijdens deze dag in het dorp open 
gesteld voor belangstellenden.

Bij ons kunt u naast lekker 
snuffelen tussen alle brocante 
ook terecht voor een lekker kopje 
koffi e van TespresZo en heerlijke 
patisserie van Zoet en Stout.

Zondag 16 Juni
10.00 uur tot 17.00 uur
Looiersveld 15, Rijen

ook terecht voor een lekker kopje 
koffi e van TespresZo en heerlijke 

KOM OOK!
Er zit vast wat 

voor jou bij!

KOM OOK!

Zondag 16 juni
TUIN FAIR

10-17 uur

Looiersveld 15, Rijen   
06 30506570

 DeHippeKipBrocante
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4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL           0161-232282



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

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

 Neem  
vandaag  nog 
contact op!

0161-224618

Wanneer u uw woning bij ons in 2019 in de verkoop zet, krijgt 

een deelnemende sportvereniging of goed doel naar uw keuze, 

na de overdracht van uw woning, een bedrag van € 500,- aan 

sponsorgeld. 

Ook de aankoopbegeleiding van uw nieuwe woning is gratis. 

Bel ons voor meer informatie en een gratis waardebepaling.

€ 500,- sponsergeld
voor uw sportvereniging of goed doel  

Verhuisplannen?  



Tapijttegels vanaf € 0,50 per stuk

Zeer grote voorraad restanten, overproducties en partijen

Direct uit voorraad leverbaar

showroom/magazijn 2.500m²

WWW.TAPIJTTEGELDISCOUNT.NL

Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA
076-5220686
info@tapijttegeldiscount.nl

De enige écht onafhankelijke recentie site!

Aan trimwedstrijden deed ze graag mee en ook was ze 
examinator praktijkexamens hondentrimmen bij de trimopleiding 
in Barneveld. Bijscholingsdagen en vakdagen bezoekt Jeannette 
ook graag, want er is altijd iets bij te leren. Jeannette is met haar 
gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende 
ze haar nieuwe trimsalon in Rijen.

Trimsalon de Vachtwacht is een trimsalon 
waar uw huisdier de volledige aandacht krijgt. 
Er wordt alleen op afspraak gewerkt, hierdoor 
hoeft het dier niet onnodig te wachten en 
wordt in een rustige omgeving 
behandeld. Ieder huisdier krijgt de 
behandeling die bij hun vachtsoort en 
uw wensen past, maar het belang van 
uw dier staat voorop. Uw huisdier is 
dus in goede handen bij Jeannette van 
Trimsalon de Vachtwacht. 

Meer informatie is te vinden op
www.trimsalondevachtwacht.nl of onze 
Facebook pagina. Ook kunt u natuurlijk 
bellen voor vragen of het maken van 
een afspraak naar 06-22 656 432.

Trimsalon de Vachtwacht, 
het juiste adres voor de vachtverzorging van uw huisdier.

De VachtWacht

Trimsalon

De trimsalon voor honden, 
katten, konijnen en cavia’s. 

De dieren worden behandeld 
door Jeannette Weel-Moes, 

gediplomeerd trimster sinds 
2002 en gediplomeerd 

dierenartsassistente. Vanaf 
2002 heeft Jeannette een 
goedlopende trimsalon in 

Veenendaal gehad en heeft 
daar ook stagiaires opgeleid. 

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432
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Trimsalon

De trimsalon voor honden, 
katten, konijnen en cavia’s. 

De dieren worden behandeld 
door Jeannette Weel-Moes, 

gediplomeerd trimster sinds 
2002 en gediplomeerd 

dierenartsassistente. Vanaf 
2002 heeft Jeannette een 
goedlopende trimsalon in 

Veenendaal gehad en heeft 
daar ook stagiaires opgeleid. 

gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende gezin in Noord-Brabant gaan wonen en in januari 2019 opende 

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWacht

Er wordt alleen op afspraak gewerkt, hierdoor 
hoeft het dier niet onnodig te wachten en 

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432



BIJ CLUB PELLIKAAN 
OP WEG NAAR JE ZWEMDIPLOMA
• Één keer diplomazwemmen, waarna je het niveau hebt van A, B en C

• Met het EasySwimdrijfpak meteen in het diepe bad

• Spelenderwijs aansluitend bij de belevingswereld van het kind 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles

BIJ CLUB PELLIKAAN 
OP WEG NAAR JE ZWEMDIPLOMA
• Één keer diplomazwemmen, waarna je het niveau hebt van A, B en C

• Met het EasySwimdrijfpak meteen in het diepe bad

• Spelenderwijs aansluitend bij de belevingswereld van het kind 

Kijk voor meer informatie op clubpellikaan.nl/zwemles
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Peter doet inkoop/verkoop van 2e hands 
motoren en daarnaast kunt u er terecht voor het 
onderhoud en reparaties aan alle merken. Alle 
ingekochte motoren worden geheel nagelopen 
op gebreken en indien nodig voorzien van een 
onderhoudsbeurt. Dus zoekt u een goed adres 
voor onderhoud of reparatie aan uw motor, of 
bent u op zoek naar een goede betrouwbare 
motor? Dan bent u bij Wheel Motoren aan het 
juiste adres.

Bezoek de website www.wheelmotoren.nl 
of bezoek ons op Facebook. U kunt Wheel 
Motoren vinden aan de Rembrandtlaan 
160 in Rijen. De koffi e staat altijd klaar. 

Wheel Motoren is een 
éénmanszaak, die 

Peter Weel-Moes is 
begonnen in december 

2016. Het bedrijf is 
ontstaan uit de passie 
voor motoren. Peter is 
heel klein begonnen, 

vanuit huis, onder 
de carport in Gilze. 

Inmiddels is hij alweer 
een jaar gevestigd in 

een winkelpand in 
Rijen.

Op zoek naar een 
tweedehands motor?

Deze vind je bij Wheel Motoren!

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-30114922
www.wheelmotoren.nl  |   wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

juiste adres.

Bezoek de website www.wheelmotoren.nl 
of bezoek ons op Facebook. U kunt Wheel 
Motoren vinden aan de Rembrandtlaan 
160 in Rijen. De koffi e staat altijd klaar. 

Rembrandtlaan 160, Rijen  |  06-30114922
wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Deze vind je bij Wheel Motoren!

 Peter Weel-Moes



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

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

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

SANDRA+RUBEN

 

DE BAR 

HEERL IJKE 
HAPJES !  

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

Vraag 
naar onze 
brochure!

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

Vraag via de website vrijblijvend onze 
folder 'Feesten& Partijen' aan!
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Meer met honden
“Toen mijn vriend een hond kocht met gedragsproblemen, vond ik dat zo 
interessant dat ik mij er verder in ben gaan verdiepen”, vertelt Laura. Zo ver zelfs 
dat ze de opleiding tot gedragstherapeut voor honden volgde en vervolgens ook 
aan de slag ging als hondentherapeut. “Ik wilde echter nog meer met honden. 
Vandaar dat ik ook nog een trimopleiding heb afgerond en vorig jaar mijn eigen 
trimsalon opende.”

Beste resultaat
Of ze nu als gedrachtstherapeut bij mensen thuiskomt om ze te leren hun hond 
beter te begrijpen of een hond trimt in haar salon, geduld is altijd een van Laura’s 
speerpunten. “Ik ben de geduldigste persoon op aarde”, lacht ze. “Voor mij gaat het 
niet om ‘zo snel mogelijk scoren’, maar om het hoogst mogelijke resultaat en daar 
neem ik uitgebreid de tijd voor. In mijn trimsalon werk ik daarom alleen op afspraak 
en ook voor de individuele lessen bij de mensen thuis neem ik alle tijd.” 

Eigenaar: Laura Blankenstein  |  Bredaseweg 108A, Oosterhout (NB)  |  06-20557985  |  www.ds-trust.nl

OP ONS KUN JE VERTROUWEN
Of je nu een hond hebt met (gedrags)problemen of een hond die nodig getrimd moet 
worden, Laura Blankenstein van Dog Service Trust kan je in beide gevallen helpen.

IK TRAIN ALLEEN OP 
POSITIEVE MANIER, DUS 
ZONDER CORRIGEREN

BRUISENDE/ZAKEN

worden, Laura Blankenstein van Dog Service Trust kan je in beide gevallen helpen.

Nieuwsgierig? 
Ervaar het gewoon zelf. 

Op ons kun je vertrouwen!



Koffie of 

cappuccino?

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

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

De juiste autogarage?

DE JUISTE MATCH: Auto Blaschke
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Augustinastraat 14, Gilze  |  0161-452805  |  info@fysiotheekgilze.nl  |  www.fysiotheekgilze.nl

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Shockwave therapie
Shockwave therapie is een effectieve 
behandelmethode voor de behandeling van 
hielspoorklachten, achillespeesklachten en 
andere peesgerelateerde klachten. Shockwave 
therapie versnelt het genezingsproces door 
de zelfhelende eigenschappen van je lichaam 
te activeren, je stofwisseling te stimuleren 
en de bloedcirculatie te verbeteren. Ook 
vermindert het direct de pijn waardoor je 

Hielspoorklachten, achillespeesklachten  
of andere peesgerelateerde klachten?

beter kan bewegen. De effectiviteit van Shockwave therapie is 
wetenschappelijk onderbouwd. Tijdens de behandeling brengt  
de fysiotherapeut gel op het behandelgebied aan. Daarna plaatst 
hij het shockwave apparaat op de huid. Dit apparaat geeft 
krachtige schokgolven. 

De behandeling is gemiddeld één keer per week. Shockwave 
therapie is onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling en 
wordt hierdoor vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

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.

Fysiotheek Gilze ontwikkelt zich als 
expertisecentrum in de behandeling  
voor hielspoorklachten, achillespees-
klachten en andere peesgerateerde 
klachten. Door het gebruik van echo-
grafisch onderzoek zijn wij in staat  
om op betrouwbare wijze de oorzaak  
van jouw klacht in kaart te brengen.  
Op basis daarvan kunnen we een  
passend behandelplan opstellen zodat  
jouw klacht verholpen kan worden. 

Breng dan een bezoek aan Fysiotheek Gilze.



Ericssonstraat 2, Rijen  |  06-11587636
www.jobmaniac.nl

WHO'S NEXT? 

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

Op zoek naar een 
flexibele baan die  
bij jou past? 

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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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 Ankeveenstraat 11, Tilburg

Kenmerken
Woonoppervlakte 126 m2

Perceeloppervlakte 213 m2

Inhoud  480 m3

Aantal kamers  3
Aantal slaapkamers 2
Bouwjaar 2006
Energieklasse  A



Geen zin om lang in de keuken te staan, maar wil je toch een voedzaam en lekker gerecht 
op tafel zetten? Dan zijn deze eenvoudige recepten zeker een aanrader. Smullen maar. 

Met enkele (plastic) 
tijdschriftenhouders 

op z'n kant, 
creëer je snel en 
makkelijk meer 
bergruimte in je 

(koel)kast.

Met een 
DOORGESNEDEN 

UI schrob je 
aangebrande 
voedselresten 

eenvoudig van een 
heet bbq-rooster.

Altijd VERSE 
KRUIDEN in huis? 
Vries ze met water, 
olie of afgekoelde 
bouillon in een 

ijsklontjes-
bakje in.

Als je RESTJES WIJN 
over hebt, kun je deze 
in het ijsklontjesbakje 
van je vriezer gieten, 

zodat je ze later 
in sauzen 

kunt gebruiken.

saladeKip ketjap

Meng de ingrediënten voor de 
marinade door elkaar. Bewaar 
een paar eetlepels en meng de 
rest met de kip (of vega stukjes) 
en laat een kwartier marineren. 
Kook de sperziebonen gaar, 
snijd de komkommer in plakjes 
en de wortels in reepjes. Bak de 
kip in een pan met een beetje 
olie of margarine. Meng de sla 
met de wortel, komkommer en 
sperziebonen. Verdeel de 
gebakken kip hierover. Bestrooi 
met de cashewnoten en de 
bosui en besprenkel met wat 
overgebleven marinade.

INGREDIËNTEN
160 gr kip of 

vegetarische stukjes
200 gr sperziebonen

½ komkommer
200 gr geschrapte 

worteltjes
olie of margarine 
om in te bakken

1 zakje sla
handje grofgehakte,

ongezouten cashewnoten
2 in ringetjes

gesneden bosui

AZIATISCHE
MARINADE

    1 eetl honing
1 eetl gember-

siroop
2 eetl ketjap manis

2 eetl sesamolie
1 eetl citroensap

snufje chilivlokken

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

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

hb o N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

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

d

G
zalmNoedel bowl met
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hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
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midden van een kom. Leg er de zalm in 
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met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

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

d

G
zalmNoedel bowl met

67



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

BOOTVERHUUR 

Gemotoriseerd  
of wat actiever  
te water?  

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

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

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

REE 1906

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

gerecht 
terras 
heerlijk 
ambiance 

restaurant 
oosters 
catering 
keuken

r e s t a u r a n t n 
k o c a t e r i n g b 
h o g k e h a s b u q 
e s r e r a q q t w k 
e t z u r i i f v h p 
r e b k a e u l l d f 
l r n e s m c l j d s 
i s k n t k j h j s n 
j e d e i z f q t x z 
k e o a j x g q r n c 
r f o n u o n u g m r  
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Pino’s Wereld Eetcafé

3-gangenmenu
voor 2 personen

3-gangenmenu
Maak kans op een:

013-5425523  | WWW.PINOS-EETCAFE.NLVolg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

zonnebril

Zojuist mijn zomer-
kleding uitgezocht.

Ik pas alleen
nog mijn

Papa
Mijn superheld
zonder cape!

Chocola
Wat de vraag ook is... 

het antwoord
is altijd
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Nieuwstraat 33a Gilze 
tel. 0161 454 799
www.vanboxelgilze.nl Uw specialist op fietsgebied !

Bikefitstudio Van Boxel
nieuw

Op zoek naar 

de juiste fiets?
Je vindt hem bij Tweewielerspecialist Van Boxel!

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

REE 1906
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Pino’s Wereld Eetcafé

3-gangenmenu
voor 2 personen

Maak kans op een:



Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M
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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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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 
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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Schakel sneller 
dan de bliksem
Nú op alle A3 en Q3 modellen GRATIS S-tronic automaat
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